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klemtoon op radicalisme
en terrorisme

Theo Francken:

“Er zijn grenzen aan onze opvangcapaciteit”
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Zoveel procent van de Vlaamse
kmo’s overweegt om de volgende
maanden nieuwe medewerkers
aan te werven, blijkt uit een peiling
van SD Worx. Dat is beduidend
meer dan de 25 procent van vorig
kwartaal. Het is al van juni 2011 geleden dat dit cijfer nog eens boven
de dertig procent klom.

Stijn Decock (VOKA)
@VOKA_sdecock op 15/09/2015
Opsteker voor Belgische economie, handelsbalans is opnieuw
(structureel?) positief. Dankzij
lage grondstofprijzen en betere
concurrentiepositie.

Minister van Financiën
Johan Van Overtveldt
@jvanovertveldt op 28/08/2015
Verhoging van de werkbonus +
schrapping 30 %-schijf + extra
maatregelen zullen belastingen
voor het eerst sinds lang fors doen
dalen.

Nou moe
De omstreden Hongaarse Fidesz-partij is al langer het zwarte schaap van de Europese
EVP-fractie, waartoe ook de CD&V behoort. Maar van je familie kan je wel wat hebben,
zo blijkt. Dat CD&V-Europarlementslid Ivo Belet het asielbeleid goedpraat van Viktor
Orban, de Hongaarse premier én voorzitter van Fidesz, deed echter menige wenkbrauw
fronsen. Vooral omdat Belet in één adem wél Bart De Wever verketterde. Als het op
meten met twee maten aankomt, kent de CD&V al langer haar gelijke niet. Maar wat
Belet presteert, is echt wel tsjeverij voor gevorderden.

“

“In het vluchtelingendossier beperkt onze pers zich niet tot
commentaar op wat anderen doen, ze neemt zelf het voortouw.
(…) Vandaag zijn journalisten een groep op zichzelf, die op een vrij gelijklopende manier naar maatschappelijke ontwikkelingen kijkt. Zoals ook
het gedachtegoed van werkgevers, vakbonden of kunstenaars redelijk
voorspelbaar is.”

© ID/Lieven Van Assche

Rik Torfs (rector KU Leuven) in De Standaard (7/09/2015)

Van 7 tot 9 september verzamelden
onze parlementsleden en fractiemedewerkers in Eindhoven voor de jaarlijkse
fractiedagen. Tussen de talrijke opleidingen, workshops en presentaties door
was er ook gelegenheid om de collega’s
beter te leren kennen en ervaringen uit
te wisselen. En voor de obligate groepsfoto natuurlijk!

Goed bezig
Om een comateuze instelling als de Senaat toch maar in leven te houden,
komen sommige politici met steeds radicalere voorstellen op de proppen. Na
haar sp.a-collega Peter Vanvelthoven voelde ook PS-boegbeeld Laurette Onkelinx zich geroepen om het idee van een ‘burgersenaat’ te promoten. Via lottrekking zouden gewone burgers daarin een zitje kunnen verwerven. Hoe dit
voorstel, dat de ‘democratie als loterij’-gedachte enkel nog versterkt, de kloof
met de burger moet dichten, is ons een raadsel. Om de burger te consulteren
en zijn deelname aan de democratische besluitvorming te verhogen, bestaan
er andere en vooral betere manieren. Annick De Ridder, onze fractievoorzitter
in de Senaat, deed het idee dan ook meteen af als “een krampachtige
reanimatieoefening met een hoog absurditeitsgehalte”.
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Er komen eenvoudigere regels
voor het verhuren en uitbaten
van logies. Het nieuwe decreet is
ook geschikt voor boomhutten,
glamping, Airbnb en andere initiatieven uit de deeleconomie.

Volksverhuizing
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Op dit moment zien we in Europa een ware volksverhuizing. En het einde daarvan
lijkt nog niet in zicht. Vier miljoen vluchtelingen wachten op de oversteek naar Europa.
Door de uitzichtloze oorlogen in Irak en Syrië zitten de vluchtelingen al jaren in kampen. Hun spaargeld raakt op en ze zoeken een uitweg. Weg uit landen die geen respect
hebben voor de mensenrechten en de Conventie van Genève niet hebben ondertekend.

“Hoe ver staan we met de herbestemming van de vele parochiekerken?” Vlaams Parlementslid
Sofie Joosen stelde de vraag aan
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

De rijke golfstaten doen niets en kijken de andere kant op. De vluchtelingen willen
ook niet naar die landen, waar ze als slaven worden behandeld. Ze willen naar Europa. Daar heerst stabiliteit, daar worden de mensenrechten gerespecteerd en daar is
het sociale systeem weldadig.
Wij zijn internationaal verplicht om hen op te vangen. En dat doen we in alle menselijkheid. Maar een paar West-Europese landen die alles op zich nemen terwijl de
andere hun verantwoordelijkheid ontduiken, dat is onhoudbaar en onbetaalbaar.

19
Drie jaar geleden had amper
iemand gehoord van IS. Nu heeft
de terreurgroep grote delen van
Syrië en Irak in handen. Hoe kon
het zover komen?

Buitengrenzen
We leven in een nieuwe realiteit. En de EU kijkt machteloos toe. We moeten beseffen
dat Griekenland onze buitengrens is. Een land dat miljarden euro’s Europese steun
ontvangt – waaronder honderden miljoenen voor opvang – maar dat niets onderneemt. De Syriza-minister van migratie verklaarde publiek dat ze vóór open grenzen
is.
Schengen bestaat de facto niet meer. Maar niet Duitsland, Oostenrijk of Tsjechië hebben Schengen geschonden. Dat heeft Griekenland gedaan, door de deur open te zetten.
En dan zijn er twee opties: ofwel treedt de EU op om de buitengrenzen te bewaken,
ofwel moeten de lidstaten weer een eigen beleid ontwikkelen.

21
Op 24 oktober organiseert de N-VA
een colloquium over de kringloopeconomie. Wij vroegen gastspreker Rob Buurman van de Bond
Beter Leefmilieu (BBL) alvast naar
zijn kijk op de zaak.

Europa heeft nood aan het beleid dat Theo Francken al een jaar voert: streng maar
rechtvaardig. Humaan voor wie onze hulp nodig heeft. Maar met opvang in de regio,
pushbacks naar veilige landen en duidelijke Europese afspraken.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Aanvullende
ziekteverzekering
is totaal ontspoord

Gefaalde ondernemers niet
stigmatiseren maar stimuleren

© Anne Deknock

Het Vlaams Parlement keurde een meerderheidsresolutie goed om gefaalde
ondernemers te ondersteunen en te stimuleren als zij opnieuw met een zaak
willen beginnen.

Louis Ide, gezondheidsspecialist van de N-VA,
en Kamerlid Valerie Van Peel vragen dat
minister van Volksgezondheid Maggie De
Block (Open Vld) snel de aanvullende ziekteverzekering hervormt, zoals ook voorzien in
het regeerakkoord.
“De aanvullende verzekering is totaal ontspoord”, stelt Ide vast. “Ziekenfondsen steken
almaar meer tijd en geld in allerlei bijzaken om
mensen te overhalen bij hen aan te sluiten. Het
resultaat is dat je vandaag tot honderden euro’s
per jaar kan besparen door van ziekenfonds te
veranderen.”

Axel Ronse: “Faalangst is de belangrijkste reden voor het geringe aantal
ondernemers in Vlaanderen.”
“Wie faalt als ondernemer wordt in Vlaanderen te vaak als een mislukkeling aangezien”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse. “Nochtans leren ondernemers die failliet
gingen uit hun fouten en hebben ze meer overlevingskansen wanneer ze ‘herstarten’ dan wie voor de allereerste keer een bedrijf opstart.”

Herstarters ondersteunen
De resolutie vraagt de Vlaamse Regering om in samenspraak met Febelfin, de
organisatie van financiële instellingen, te bekijken hoe we de financiering voor
‘herstarters’ kunnen verbeteren. Daarnaast moet de regering nagaan in welke mate
de Participatiemaatschappij Vlaanderen onze gefaalde ondernemers kan ondersteunen bij hun nieuwe start.

Terug naar de essentie
“Maar die medaille heeft ook een keerzijde”,
merkt Van Peel op. “De groeiende concurrentiestrijd zorgt ervoor dat ziekenfondsen minder
aandacht hebben voor hun kerntaak, namelijk
het bijstaan en informeren van hun leden.”
Daarom pleit zij ervoor om de aanvullende
ziekteverzekering alvast uit te zuiveren van alle
niet-essentiële zaken, zoals homeopathie en
saunabezoeken. Al zou de afschaffing ervan pas
echt een besparing betekenen. “Dan kan elk
gezin zelf beslissen of het voor die extraatjes
jaarlijks tot 200 euro wil betalen”, aldus Ide.

Zorgboerderijen verdienen financieel duwtje

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen uit kwetsbare groepen worden opgevangen en deelnemen aan de gewone bedrijfsactiviteiten. Via het steunpunt
Groene Zorg steunt de Vlaamse Regering hen nu al met een brutovergoeding van 40 euro
per dag, ongeacht het aantal mensen dat zij opvangen.
“Helaas vallen sommige bedrijven uit de boot door bepaalde opgelegde voorwaarden”,
stelt Godderis-T’Jonck vast. Zo ligt de nadruk voor de subsidieverstrekking vaak op het
brutobedrijfsresultaat dat je uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dat speelt in het nadeel
van kleinere bedrijven. “Daardoor bestaan er zorgboerderijen die wekelijks tientallen mensen met een beperking opvangen, maar geen enkele financiële ondersteuning ontvangen.
Het is tijd om daar werk van te maken”, vindt haar collega van der Vloet.
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Tine van der Vloet en Danielle Godderis-T’Jonck pleiten voor een soepelere subsidieregeling voor zorgboerderijen. “Zo garanderen we dat geen enkele landbouwer die zo’n dagbesteding voor zorgbehoevenden aanbiedt, uit de boot valt”, zeggen beide
Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Kleinere bedrijven kunnen vaak geen
aanspraak maken op subsidie.

HAL FRO N D

Het aantal Vlamingen dat via het afstandsonderwijs een diploma wil behalen,
is de jongste vijf jaar bijna verdrievoudigd, stelt Vlaams Parlementslid Vera Celis
vast. De meesten van hen kiezen voor een lerarenopleiding.

© Anne Deknock

“Om bij te blijven in onze snel evoluerende arbeidsmarkt en veranderende maatschappij, speelt levenslang leren een belangrijke rol”, stelt Celis. “Vooral voor volwassenen
met een job en een gezin is het interessant geworden om via afstandsonderwijs een
kwalificatie te behalen. Want als cursist in het afstandsonderwijs kan je tot op zekere
hoogte zelf bepalen waar en wanneer je studeert. Zo kan je die studies ook beter combineren met je werk, gezin en sociaal
leven.”

Gecombineerd onderwijs

Steeds vaker organiseren scholen ook
gecombineerd onderwijs. Daarvoor bekijkt men per module en opleiding hoeveel lesuren je in de klas kan volgen en
hoeveel van thuis uit. Sinds het schooljaar 2009-2010 is het zelfs mogelijk om
Vera Celis: “Afstandsonderwijs is opleidingen bijna volledig van op afideaal voor volwassenen met een job stand te organiseren. Enkel het evaluatiemoment vindt nog in de klas plaats.
en een gezin.”

Oneerlijke concurrentie uit
buitenland: tijd voor actie
Kamerleden Wouter Raskin en Zuhal Demir willen dat de bevoegde beleidsmakers, bij ons én in Europa, de negatieve gevolgen van gedetacheerde arbeid
voor onze eigen economie aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door de socialezekerheidsbijdragen van buitenlandse werknemers te innen in het land waar
zij aan de slag zijn.
Door het vrije verkeer van diensten kan elk bedrijf dat in een EU-lidstaat is gevestigd,
werknemers naar België sturen om hier arbeidsprestaties te verrichten. Zij genieten
daarbij van dezelfde voorwaarden als hun Belgische collega’s. Dat is het ‘werklandprincipe’. Voor de afdrachten voor de sociale zekerheid gelden echter de tarieven van
het land van herkomst, ook bekend als het ‘thuislandprincipe’.

Uitbreiding werklandprincipe
“De oneerlijke concurrentie is het gevolg van de veel lagere sociale bijdragen die gedetacheerde werknemers afdragen aan hun land van herkomst”, verklaart Raskin.
Vaak zijn dat landen waar de inning van de verschuldigde bedragen ook niet altijd
even correct verloopt.
“Daarom pleiten we ondubbelzinnig voor de uitbreiding van het werklandprincipe”,
zegt Demir. “Door de RSZ-bijdragen voor buitenlandse werknemers in het werkland
te innen en door te storten naar hun land van herkomst, garandeer je dat zij effectief
sociale lasten betalen en ginder sociale rechten opbouwen.”

Onverdoofd
slachten: Brussel
hinkt achterop

© N-VA

Studeren van thuis uit
steeds populairder

Liesbet Dhaene: “Brussel is bereid om
door te gaan met illegale praktijk.”
In Vlaanderen en Wallonië is onverdoofd
slachten op tijdelijke slachtvloeren verleden tijd, maar Brussel hinkt achterop.
“Officieel zegt Bianca Debaets, Brussels
staatssecretaris voor Dierenwelzijn
(CD&V), dat ook zij streeft naar een verbod”, zegt Brussels parlementslid Liesbet
Dhaene. “Maar haar beleid is voornamelijk gericht op het behoud van tijdelijke
slachtvloeren.”
Nochtans had de Raad van State ondubbelzinnig gesteld dat tijdelijke slachtvloeren
strijdig zijn met de Europese regelgeving.
GAIA had aangekondigd juridische procedures in te stellen indien er in Brussel onverdoofd zou worden geslacht op tijdelijke
slachtvloeren. Chaos leek onvermijdelijk.

Vlaams beleid krijgt weerklank in
Brussel
Als reactie op het Vlaamse verbod liet de
Raad van Theologen moslims vrij om te beslissen of ze dit jaar een schaap zouden
slachten tijdens het offerfeest. De raadgevende raad van moskeeën van de stad
Brussel (CCMB) riep bovendien expliciet op
om dit jaar géén offer te brengen. Het gevolg
is dat Stad Brussel dit jaar dan toch geen
tijdelijke slachtvloer inrichtte. “Op die manier werkt ons Vlaams beleid positief door
in Brussel”, besluit een tevreden Dhaene.
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Snelheid op gewestwegen
aan banden
Vorig jaar steeg het aantal verkeersdoden
voor het eerst in jaren. In totaal vielen er
400 slachtoffers te betreuren, waarvan
de meesten op onze gewestwegen. Studies van het Belgisch Instituut voor de
© ID/Lieven Van Assche

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom in
Vlaanderen. “Een goede zaak voor de
verkeersveiligheid”, vindt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts.

Verkeersveiligheid (BIVV) tonen aan dat
de Vlaming zich binnen de bebouwde
kom nochtans relatief goed aan de snelheidslimieten houdt. Maar daarbuiten
duwen we te vaak het gaspedaal te hard
in.
Door de basissnelheid op de gewestwegen terug te brengen van 90 naar 70
km/u hoopt Weyts het aantal verkeersslachtoffers sterk terug te dringen.

Twee vliegen in één klap

Minister Weyts: “Met 400 doden op onze wegen is deze maatregel meer dan nodig.”

Door de nieuwe snelheidsnorm wordt
ook de overvloed aan verkeersborden ingeperkt. Omdat op het grootste deel van
de gewestwegen een maximumsnelheid
van 70 km/u gold, moest de vroegere
snelheidsnorm van 90 km/u na elke
wegkruising opnieuw worden aangegeven. Meer dan 16 000 van die borden
kunnen nu verdwijnen: een besparing
voor Vlaanderen van minstens 3,2 miljoen euro.

Slankere provincies,
sterkere gemeenten
Om een slagkrachtiger beleid te kunnen voeren, gaat de Vlaamse Regering de provincies afslanken en moedigt ze vrijwillige gemeentefusies aan. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd en persoonsgebonden taken worden naar het
gemeentelijke niveau of naar Vlaanderen overgeheveld.
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Kwaliteitsvolle dienstverlening
Om de rol van de lokale besturen te versterken, stimuleert Vlaanderen vrijwillige
fusies. Gemeenten die samengaan, krijgen
een financiële bonus in de vorm van een
schuldovername door de Vlaamse overheid. Concreet gaat het om 500 euro per
inwoner. “We zetten in op sterkere lokale
besturen die ook in de toekomst een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden aan de burgers”, besluit minister
Homans.

© ID/Frank Bahnmuller

Het aantal provincieraadsleden daalt
vanaf de lokale verkiezingen van 2018 van
351 naar 175. De verdeling is afhankelijk
van het aantal inwoners per provincie, met
een minimum van 30 raadsleden (Limburg) en een maximum van 39 (Antwerpen). Vanaf 2017 worden de bevoegdheden
Welzijn, Jeugd, Cultuur en Sport overgeheveld naar de lokale besturen of de
Vlaamse overheid. De provincies blijven
wel bevoegd voor onder meer Ruimtelijke
Ordening.

Minister van Binnenlands Bestuur
Liesbeth Homans streeft naar een
sterker lokaal bestuursniveau.

STAAT VAN ZAKE N

Kmo-portefeuille
in een nieuw kleedje
Het bedrijfsleven opnieuw aanzwengelen en ondernemerschap aanmoedigen zijn
speerpunten in het Vlaams Regeerakkoord. Daartoe investeert minister van Werk,
Economie en Innovatie Philippe Muyters in laagdrempelige maatregelen die rekening houden met wat bedrijven echt nodig hebben voor hun ontwikkeling.
euro, voor middelgrote 15 000 euro.

Innoveren
Daarnaast komt er een kmo-groeisubsidie voor bedrijven die willen
innoveren, hun internationale activiteiten uitbreiden of nieuwe activiteiten ontwikkelen. Daarvoor maakt de
overheid per bedrijf maximum
25 000 euro vrij voor extern advies en
25 000 euro voor een aanwerving
(één jaar).

De Nationale Bibliotheek van België en
het Nationaal Geografisch Instituut
(NGI) kunnen sinds de zomer uitpakken
met Cartesius: de grootste cartografische collectie van België en MiddenAfrika ter wereld. Via de website
Cartesius.be krijgen zowel het grote
publiek als de specialist voortaan toegang tot zowat 200 000 kaarten en
300 000 luchtbeelden.
Het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut beheren elk afzonderlijk bijzonder rijke cartografische collecties.
© Malek Zaloug

De kmo-portefeuille is zo’n succesvol
en gewaardeerd instrument. Het ondersteunt ondernemingen in hun
zoektocht naar advies en coaching.
Om die steun toegankelijk en eenvoudig te houden, wordt de kmo-portefeuille niet langer inhoudelijk
opgedeeld. Zo beslissen kmo’s voortaan zelf wat ze nodig hebben om de
kwaliteit van hun werking op te krikken. Voor kleine ondernemingen bedraagt het steunplafond nu 10 000

Unieke
kaartencollectie
online

Welvaartsenveloppe waarborgt
koopkracht
De taxshift waar deze regering met de N-VA op inzet moet onder meer de koopkracht
doen stijgen. Ook voor wie geen loonbriefje krijgt. “Daarom engageren we ons om
de middelen voor de zogenoemde welvaartsenveloppe voor de volle honderd procent aan te wenden”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
Het budget voor die enveloppe loopt onder
de regering-Michel op van 620 miljoen in
2016 tot meer dan 1,2 miljard in 2018 en
bijna 2 miljard in 2020. Ter vergelijking: de
regering-Di Rupo gaf slechts zestig procent
uit van de welvaartsenveloppe.

minimum: een speerpunt van onze partij
dat ook werd ingeschreven in het regeerakkoord”, zegt Van Overtveldt. En daarmee doet de N-VA wat met name de
socialistische partijen in het verleden
enkel beloofden.

“Deze vier instellingen hebben nu de
krachten gebundeld om voor het eerst gemeenschappelijk hun historische geografische gegevens te ontsluiten voor het grote
publiek”, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs. Samen met minister van Defensie Steven Vandeput
woonde zij de officiële voorstelling van
deze unieke onlinebeleving bij.

Laagste uitkeringen gaan omhoog

“Zo verhogen wij de laagste uitkeringen
geleidelijk naar het door Europa gevraagde

Geolokalisatie
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De welvaartsenveloppe is een spaarpotje
dat in het leven is geroepen om de sociale
uitkeringen en vervangingsinkomens welvaartsvast te kunnen houden. De verdeling ervan focust op de groep met het
hoogste armoederisico: de laagste pensioenen, het leefloon en de vervangingsinkomens voor personen met een beperking.

De federale regering verhoogt de
laagste uitkeringen geleidelijk naar
het door Europa gevraagde minimum.

De gebruiker van de website kan browsen
op een kaart om alle bestaande documenten over het geselecteerde gebied terug te
vinden. “Het is een unieke tool die een
enorme sprong voorwaarts betekent in het
digitaal ontsluiten van een pak informatie
voor het grote publiek”, zegt minister Vandeput. Naast dat geoportaal bevat de site
ook een virtueel laboratorium waarop je
oude kaarten en luchtbeelden kan samenbrengen en becommentariëren.
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Theo Francken:

“Er zijn grenzen aan onze opvangcapacite
Een correcte bewaking van de buitengrenzen van de
Schengenzone, een eerlijke spreiding van asielzoekers over
alle EU-lidstaten en meer opvang van vluchtelingen in hun
regio van herkomst. Het zijn enkele ingrediënten die voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken deel moeten uitmaken van een globale aanpak van de vluchtelingencrisis.
Dit is de grootste vluchtelingencrisis
sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoe
komt het dat er nu plots zoveel vluchtelingen naar Europa komen?
“Liefst vier miljoen mensen zijn vandaag
8

op de vlucht voor oorlog en geweld in het
Midden-Oosten. We kunnen echt wel
spreken van een volksverhuizing. Het
overgrote deel van die vluchtelingen
wordt nog steeds in de buurlanden van

Syrië en Irak opgevangen. Maar zij beginnen meer en meer te beseffen dat het
einde van de oorlog nog lang niet in zicht
is. Velen willen daarom voor de winter
nog de oversteek naar Europa maken. Ze
hebben het gevoel dat het nu of nooit is.
En tegelijkertijd profiteren georganiseerde smokkelbendes van die uitzichtloosheid om grof geld te verdienen aan
deze crisis.”
Opmerkelijk: slechts één asielaanvraag op vijf wordt ingediend door

BRE E DBEE L D
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we weten wat daar aan de hand is. Ik wil
een veilige haven bieden aan wie op de
vlucht is voor oorlog en vervolging, maar
voor economische migranten en gelukszoekers moeten de poorten dicht.”
Het is onze menselijke en internationale plicht om asielzoekers op te vangen. Maar kan België dat wel aan?
“Asielzoekers - personen die een aanvraag hebben ingediend om als vluchteling te worden erkend - krijgen tijdens de
duur van hun asielprocedure materiële
opvang. Dat is wat men ‘bed, bad,
brood’ noemt. Zij krijgen geen geld en
kunnen ook niet bij het OCMW terecht,
maar ze worden dus opgevangen tijdens
de aanvraagprocedure. Het opvangsysteem was meer dan toereikend tot
deze zomer, maar op enkele weken tijd
hebben we het aantal opvangplaatsen
moeten uitbreiden van 16 000 naar
36 000 (zie kaderstuk). Zo snel zoveel
plaatsen creëren was nog nooit gezien in
dit land. Maar we moeten vermijden dat
asielzoekers op straat belanden.

“

eit”
een vluchteling uit Syrië.
“Het grootste aantal asielzoekers bestond
de voorbije maanden uit alleenstaande
mannen uit de Irakese hoofdstad Bagdad. In augustus vroegen meer dan
2 000 Irakezen in ons land asiel aan,
tegenover 900 Syriërs. We vermoedden
al gauw dat er hier sprake was van een
bewuste strategie van mensensmokkelaars, en dat die jonge mannen niet op
de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Sinds
begin september worden hun asielvragen daarom niet meer behandeld, tot

Voor economische
migranten en gelukszoekers
moeten de poorten dicht.

Anderzijds zullen we tegen februari ook
over dertig procent meer plaatsen beschikken in de gesloten centra voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Gemiddeld
wordt zo’n veertig procent van de asielaanvragen geweigerd: meer asielaanvragen betekent dus ook meer
weigeringen, meer terugkeer, en nood
aan meer terugkeerplaatsen in de gesloten centra. Want een aanzienlijk deel van
die afgewezen asielzoekers wil niet vrijwillig terug. Voor hen moeten we een gedwongen terugkeer naar hun land van
herkomst organiseren.”
Duitsland heeft intussen grenscontroles ingevoerd om het aantal asielzoekers in te dammen.
“Kijk, als de buitengrenzen van de

Schengenzone deftig zouden worden bewaakt, dan waren er geen grenscontroles
nodig aan de binnengrenzen. Maar Griekenland zet de buitengrenzen wagenwijd
open. Ik ben van mening dat Europa hier
zijn verantwoordelijkheid moet opnemen: ofwel zorgt het ervoor dat de buitengrenzen bewaakt worden, ofwel geeft
het de lidstaten de ruimte om een eigen
beleid te ontwikkelen. Het is het ene of
het andere.

“

Als de buitengrenzen
correct zouden worden
bewaakt, dan waren er
geen grenscontroles nodig
aan de binnengrenzen.

Ook de Dublin-akkoorden zijn een lege
doos geworden. Volgens die akkoorden
is het land waar de asielzoeker de
Schengenzone binnenkomt, verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Maar de
meeste vluchtelingen vragen geen asiel
aan in het eerste veilige land waar ze
aankomen. En aangezien bijvoorbeeld
Griekenland - dat daar notabene Europees geld voor krijgt - geen opvang voorziet, mogen we die asielzoekers niet naar
daar terugsturen. De landen die hun verantwoordelijkheid van zich afschuiven
en niets doen, worden door Europa
beloond. Dat is het slechtst denkbare
beleid.”
U stelde voor om binnen de EU socioeconomische solidariteit te koppelen
aan asielsolidariteit. Wat bedoelt u
daar precies mee?
“Solidariteit werkt in twee richtingen. Als
sommige lidstaten pertinent vluchtelingen blijven weigeren, dan moeten we
durven nadenken over de solidariteit die
zíj ontvangen van ons. Vandaag verwerkt
een handvol West-Europese landen,
waaronder Duitsland maar ook België en
Nederland, het grootste deel van alle
asielaanvragen. Andere landen, zoals
Spanje, Portugal, Polen en Tsjechië, staan
altijd op de eerste plaats om solidariteit
9
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te eisen, maar vangen op dit moment
amper vluchtelingen op. Wel, dat eenrichtingsverkeer werkt gewoon niet.
Iedereen moet zijn deel doen, anders
wordt de situatie onhoudbaar. Want laat

ons wel wezen, voor de Belgische begroting ís de huidige situatie onhoudbaar.
Volgend jaar zullen we een buffer van
tienduizend extra opvangplaatsen moeten voorzien. De voorbije maanden hadden we vier- à vijfduizend registraties

per maand. Als je dat bekijkt op jaarbasis, is dat de helft meer dan we ooit
hebben gekend. En die aantallen worden
helemaal onwezenlijk, als je weet dat
sommige Europese landen slechts vijftig
à zestig asielaanvragen per maand ont-

Kordate maatregelen voor humane opvang en
correcte terugkeer
Eind augustus al keurde de ministerraad een pakket maatregelen goed om een humane
opvang van asielzoekers te verzekeren, te waken over een snelle afhandeling van de asieldossiers en de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te versterken.

© Belga

Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke
maatregelen. Daarom besliste de regering
om 13 000 extra opvangplaatsen te creëren
bij de bestaande opvangpartners, privépartners en via een overheidsopdracht. Via
Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis en Croix
Rouge komen daar nog eens 1 600 noodplaatsen bij. En de 900 tijdelijke plaatsen in
de mobiele eenheden worden verlengd. Dat
brengt de totale opvangcapaciteit voor dit
jaar op ruim 36 000 plaatsen. “Met die bijkomende opvangmaatregelen vermijden we
dat gezinnen met kinderen op straat komen
te staan”, zegt Theo Francken. “Daarnaast
zorgen extra doorstroom- en terugkeer- Theo Francken: “We moeten vermijden dat gezinnen met kinderen op
maatregelen voor een correct en coherent straat komen te staan.”
asiel- en migratiebeleid.”

Snelle en korte procedures
Om een snelle afhandeling van de asieldossiers te kunnen blijven verzekeren, maakte de regering middelen vrij voor
de aanwerving van extra personeel voor het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en
de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Om de uitstroom uit de asielcentra te kunnen verzekeren, zijn snelle en korte
procedures immers van cruciaal belang. Bovendien kan de uitgeprocedeerde asielzoeker zo sneller worden voorbereid
op een terugkeer naar het land van herkomst, wat de kans op het indienen van onnodige bijkomende procedures
verkleint.

Terugkeer versterken
Behalve een snelle doorstroom is ook een versterking van de terugkeer noodzakelijk. Zestig procent van de asielzoekers wordt erkend, wat ook inhoudt dat de overige veertig procent ons land moet verlaten. Een deel zal dat uit
eigen beweging of vrijwillig doen, maar bij een belangrijk deel zal dat gedwongen moeten gebeuren. Daarom wil de
regering ook de diensten van de DVZ versterken die instaan voor de opvolging van die terugkeerdossiers. “Terugkeer
is een noodzakelijk sluitstuk van een correct en coherent migratiebeleid”, stelt Francken. “Wie onze bescherming
nodig heeft, zal die krijgen. Maar voor personen waarvan het CGVS oordeelt dat zij geen aanspraak kunnen maken
op de vluchtelingenstatus, is terugkeer de enige optie. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.”
10

B R EEDBE EL D
vangen. Wij registreren er maximum 250
per dag. Er zijn grenzen aan onze opvangcapaciteit. Dit kost ons handenvol
geld. We vragen daarom dat landen met
een hoge asieldruk, zoals België, de nodige financiële ondersteuning krijgen
van een Europees noodfonds.”
Wat zijn, tot slot, de nagels waarop u
zal blijven hameren bij uw Europese
collega’s?
“Ik had het al over de correcte bewaking
van de zuidelijke Schengengrens en het

“

Een geloofwaardig
migratiebeleid staat of
valt met een efficiënt
terugkeerbeleid.

feit dat alle landen mee het bad in moeten. Het Europese noodfonds staat nog
steeds hoog op mijn agenda. Verder blijft
opvang in de regio en in de buurlanden
van Syrië cruciaal en moet er extra geld
worden vrijgemaakt om die opvang te

verbeteren. Ik ben ook vragende partij
voor de oprichting van zogenaamde
‘grote centra’ in de landen waar de
migranten Europa binnenkomen. Daar
kan men de echte vluchtelingen scheiden
van de economische migranten die moeten worden teruggestuurd.
En tenslotte staat of valt een geloofwaardig migratiebeleid met een efficiënt
terugkeerbeleid. Europa moet alle
middelen hanteren om terugnameakkoorden af te sluiten.”

Liesbeth Homans:

“Inburgering is een verhaal van rechten en plichten”

“Inburgering is een verhaal van rechten en plichten”, zegt
Vlaams minister van Inburgering en Integratie Liesbeth Homans.
“We geven kansen maar vragen tegelijkertijd ook inspanningen.
Ik vind het dan ook heel normaal dat wie naar Vlaanderen
komt, verplicht een inburgeringstraject - Nederlandse les en
maatschappelijke oriëntatie - moet volgen.”

Cursus Nederlands

© ID/Joost De Bock

Volgens de eerste prognoses zullen zo’n 20 000
vluchtelingen in Vlaanderen komen wonen nadat
ze door de federale overheid zijn erkend. Allemaal
zijn ze verplicht om zich, binnen de drie maanden
na erkenning, aan te melden bij een van de agentschappen Integratie en Inburgering om een inburgeringstraject te volgen.

“Nederlands is de sleutel tot integratie, niet alleen om met onder
meer de buren te kunnen praten maar ook om snel werk te vin- Minister van Inburgering en Integratie Liesbeth Homans:
den of om de schoolresultaten van de kinderen te kunnen vol- “Nederlands is dé sleutel tot integratie.”
gen. Ook wie hier tijdelijk verblijft en na de oorlog naar het land
van herkomst terugkeert, krijgt zo de kans om snel zijn of haar
weg in Vlaanderen te vinden”, verduidelijkt minister Homans. Ze wijst er ook op dat
alles aanwezig is om deze inburgering snel op gang te trekken. “Enkel het aanbod moet
worden vergroot. Het Agentschap Integratie en Inburgering is daar volop mee bezig.”
Nieuwkomers krijgen geen
voorrang voor een sociale
Geen voorrang voor sociale woning
woning. Dat zou niet fair zijn.
Wie naar Vlaanderen komt, zal ook naar een woning op zoek moeten. Minister Homans:
“Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan zich inschrijven voor een sociale
woning. Nieuwkomers krijgen geen voorrang, dat zou niet fair zijn tegenover de 75 000
mensen die vandaag op de wachtlijst staan. Ook de private huurmarkt zal een grote rol spelen. Wie erkend is, heeft immers ofwel
een inkomen uit werk ofwel een leefloon, waardoor men ook op die huurmarkt een woning kan vinden.”

“
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Geert Bourgeois:
“Ik geloof in de toekomst”
Met zijn Septemberverklaring opent Vlaams minister-president
Geert Bourgeois op 28 september het nieuwe parlementaire jaar.
Samen met hem kijken we al even vooruit naar het tweede jaar
van de regering-Bourgeois I.

door voor de zwaksten. In mijn dagelijkse contacten ervaar ik dat de
meeste mensen begrip hebben voor
de moeilijke economische omstandigheden waarin we regeren. Ik merk
een groot draagvlak voor ons beleid.”

© ID/Olivier Matthys

Zal de vluchtelingencrisis geen
impact hebben op het Vlaamse
budget?
Toch wordt er volop gemobiliseerd
“Momenteel is er een instroom van
Wat moeten we onthouden uit uw
voor een nationale betoging op 7
vier- tot vijfduizend asielzoekers per
eerste jaar als Vlaams ministeroktober.
maand. Hoeveel erkende vluchtelinpresident?
“Men moet stoppen met mensen bang
gen zich in Vlaanderen zullen vestiGeert Bourgeois: “We zijn volop bezig
te maken. Ik lees bij Hart boven Hard
gen, zal pas over een paar maanden
met een besparingsoperatie van twee
dat we moeten “ontwaken uit ons
duidelijk worden. We staan voor de
miljard euro. Die pakken we op een
asociaal en anticultureel universum”.
enorme uitdaging om die nieuwzeer verstandige manier aan. De
Wel, de besparingen die we doorvoekomers Nederlands te leren, aan het
kleine offers die we vragen, vallen
ren zijn gematigd én gespreid. Vergewerk te krijgen en onze normen en
uiteindelijk heel goed mee: uit alle cijleken met andere Europese landen en
waarden eigen te maken. Ons beleid
fers blijkt dat de consumptie én het
deelstaten, zijn ze zelfs zeer beperkt.
is humaan, maar mag niet vrijblijreële inkomen van de Vlamingen
En overal voeren we sociale correcties
vend zijn. Vlaanderen is ook bevoegd
weer aan het stijgen zijn. Tegelijkervoor heel wat andere domeitijd slanken we het overheidsnen die rechtstreeks verband
apparaat af. We gaan voor een
houden met de instroom van
slimme, sterke overheid. Verder
vluchtelingen. Denk maar
blijven we volop investeren in
aan Wonen, Binnenlands
economie, mobiliteit, scholen,
Bestuur, Onderwijs, Werk,
rusthuizen en kinderopvang. Die
Welzijn, Volksgezondheid en
inspanningen gaan we nog fors
Gezin. Om de integratie van
versterken als de economie de
de vluchtelingen in onze
komende jaren aantrekt.”
Vlaamse samenleving te
bespoedigen, moeten al die
Bent u optimistisch over die
beleidsdomeinen goed sameneconomische groei?
werken. De Vlaamse Rege“We zien volop signalen die me
ring richtte begin sep tember
voorzichtig optimistisch stemeen Ministerieel Comité
men. Het jobaanbod is sinds het
Vluchtelingen- en Asielcrisis
begin van de schuldencrisis nooit
op om dat in goede banen te
zo hoog geweest en het aantal
leiden. Vlaanderen beschikt
werklozen daalt nog langzaam,
over alle instrumenten, maar
maar zeker. We trekken volop
de capaciteit moet omhoog.
buitenlandse investeringen aan.
De budgettaire impact zal
Dus ja: ik geloof zeker in de toedaardoor toch aanzienlijk
komst. Vanaf 2016 starten we
zijn. Voor 2015 is dat beperkt,
bovendien met onze twee grote
maar voor volgend jaar moegroeipaden: investeren in econoten we daar in de begrotingsmie en welzijn. Dat zijn investeopmaak rekening mee houringen die ons weefsel versterken
en de groei aanzwengelen. De Minister-president Geert Bourgeois: “De besparingen die we den.”
groei kan en moet beter.”
doorvoeren zijn gematigd én gespreid.”
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Minister Jan Jambon sluit net rond
criminelen
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon
neemt initiatief na initiatief om terroristen, criminelen en andere onverlaten de pas af te snijden. Of het nu om criminele
motorbendes, Syriëstrijders of mensensmokkelaars gaat.

Is het een kwestie van meer blauw
op straat?
“Ook, maar niet alleen dat. Om zware
criminaliteit en gewelddadig extremisme tegen te gaan, moet je ook
onderhuids werken. De evolutie van
informatica zorgt ervoor dat we
enorme stappen kunnen zetten.
Tegenwoordig kan je, met respect
voor ieders privacy, databanken op
zo’n manier laten draaien dat criminelen worden ontmaskerd. Zo zijn we
op het wegennet bezig met het aan
elkaar koppelen van honderden
ANPR-camera’s die nummerplaten
van geseinde voertuigen lezen. Een
heel ander initiatief is een dynamische databank met geradicaliseerde
jongeren die naar Syrië of Irak willen
reizen, of die zijn teruggekeerd. Dankzij die databank krijgen burgemeesters en lokale politiediensten steeds
actuele informatie.”
Past ook het PNR-initiatief daarin?
“Inderdaad. Ook dat is een verhaal
waarin ICT een belangrijke rol speelt.
PNR staat voor passenger name
records. Het is de bedoeling is dat we
aan luchtvaartmaatschappijen, maar

ook aan exploitanten van internationale trein-, boot- en busverbindingen
vragen om passagiersgegevens ter beschikking te stellen. Zo komen we
sneller te weten of geseinde personen
in aantocht zijn. Tijdens een werkbezoek aan Londen heb ik gezien dat
je met slimme analyses straffe dingen
kunt doen. Zo kan je, door over de tijd
de reisbewegingen van passagiers te
analyseren, voorspellen waar gevaarlijke criminelen zich ophouden.”
Kunnen we zo vermijden dat er
nog incidenten gebeuren zoals onlangs op de Thalys?
“Je kan nooit honderd procent veilig-

Zijn onze politie- en veiligheidsdiensten daar klaar voor?
“Absoluut. Ik zie veel motivatie, inzet
en goesting. En ik beschouw het als
mijn taak om hen daarin te steunen
en te stimuleren. Dit jaar hebben we
de diensten die zich met terrorisme
bezighouden, gevoelig versterkt. Ik
voel dat dat wordt geapprecieerd.
Waar ik vooral blij mee ben, is dat het
besef groeit dat we veel meer met
slimme uitwisseling van informatie
moeten bezig zijn. Dat is een enorme
stap.”

© ID/Maitrise

Jan Jambon: “Veiligheid is een topprioriteit van deze regering. Rond gangsters en extremisten die het wezen
van onze samenleving bedreigen, willen we een cordon leggen. Criminelen
van dat kaliber zoeken altijd de weg
van de minste weerstand, en je moet
daarom zorgen dat je alle mogelijke
deurtjes één na één afsluit.”

heid garanderen. Dat is een utopie. Je
kan bijvoorbeeld nooit uitsluiten dat
een zogenaamde lone wolf toeslaat:
iemand van wie zelfs de buren nooit
doorhadden dat er iets scheelde. Wat
je wel kan doen, is de mazen in het
net zo klein mogelijk maken.”

Jan Jambon: “We willen luchtvaartmaatschappijen en exploitanten van internationale trein-, boot- en busverbindingen vragen om passagiersgegevens ter
beschikking te stellen.”
13
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Logies
verhuren
wordt
eenvoudiger

De Vlaamse meerderheidspartijen willen de regels voor het
verhuren en uitbaten van logies eenvoudiger maken, zonder
in te boeten op kwaliteit en brandveiligheid. Ook nieuwe concepten zoals Airbnb en glamping (‘glamorous camping’) krijgen
een plaatsje in het nieuwe wettelijke kader.
“De nieuwe logiesregels zijn een grote
stap vooruit, voor uitbaters én voor gasten”, zegt Vlaams Parlementslid Cathy
Coudyser, die het dossier voor de N-VA
van nabij opvolgt. Vlaams minister van
Toerisme Ben Weyts steunt het voorstel.
“Eenvoud siert. Het nieuwe logiesdecreet legt de basisnormen vast, maar
geeft vooral veel vertrouwen aan toeristische ondernemers”, zegt Coudyser.
Alle ballast in de regelgeving wordt
overboord gezet. “Het nieuwe logiesdecreet biedt een brede basis, en die
brede basis is geschikt voor alle soorten
logies. Ook voor nieuwe en innovatieve
vormen zoals Airbnb en glamping. Tegelijkertijd moet iedereen die logies tegen
betaling aanbiedt aan de basisnormen
voldoen.”

Kwaliteit en veiligheid
“De drempel om met logies te beginnen
wordt aanzienlijk verlaagd”, belooft
Cathy Coudyser. “In de toekomst zal er
geen hele papierwinkel meer aan te pas
komen. Ook een inspectie vóór de ope14

ning is niet meer nodig. Het systeem van
verplichte aanmeldingen en vergunningen wordt afgeschaft. Uitbaters zullen
wel nog vrijwillig een erkenning kunnen
aanvragen. De erkenning wordt op die
manier een soort kwaliteitslabel, al dan
niet in combinatie met een comfortclassificatie (het systeem van sterren).”
Het nieuwe logiesdecreet
is ook geschikt voor
boomhutten, druppeltenten,
glamping, logies via onlineplatformen en andere initiatieven
uit de deeleconomie.

“

“Anderzijds willen we de pakkans gevoelig verhogen van uitbaters die
kwaadwillig de kwaliteits- en veiligheidsnormen aan hun laars lappen.
Doordat we de vergunningen afschaffen,
krijgen inspecteurs immers meer tijd
voor effectieve controles”, aldus Cathy
Coudyser. Alle andere logiesuitbaters
kunnen rekenen op een ondersteunende
en coachende overheid. De inspecteurs
zullen hen stimuleren om een erkenning
aan te vragen of een comfortclassificatie

te behalen en hen helpen om andere
kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Eerlijke concurrentie
Met het nieuwe logiesdecreet worden
alle logiesvormen op dezelfde manier
behandeld, van het klassieke hotel tot
Airbnb. “Gelijk werk en gelijke wetten
voor iedereen die geld verdient met
overnachtingen”, zegt minister Weyts.
“Het nieuwe logiesdecreet is een ‘one
size fits all’-decreet, dat meteen ook geschikt is voor boomhutten, druppeltenten, glamping, logies via onlineplatformen en andere initiatieven uit de
deeleconomie. Ook combinaties als
hotel-vakantiepark of hotel-B&B zullen
in de toekomst met comfortclassificaties
kunnen worden aangeboden.”
Het is de bedoeling dat de nieuwe regels
midden 2016 van kracht worden. Logiesuitbaters krijgen drie jaar de tijd om zich
aan te passen. Ondernemers die de
voorbije jaren investeerden om aan de
normen van het huidige decreet te beantwoorden, kunnen intussen op beide
oren slapen: “Bij het vastleggen van de
uitvoeringsbesluiten zullen we maximaal oog hebben voor de continuïteit.
De reeds gedane investeringen zullen
dus zeker blijven renderen”, verzekert
minister Weyts.

VI NGER A AN DE POL S

Jarenlang bevond de Staatsveiligheid – officieel de dienst
'Veiligheid van de Staat (VSSE)’ – zich in de politieke vergeethoek. Maar sinds 1 september legt ze een forse klemtoon op radicalisme en terrorisme. Een modernisering dringt
zich op.
De werking van de Staatsveiligheid is
geregeld bij de wet van 30 november
1998. “Die wet is geschreven in een
totaal andere internationale context en
is dus verouderd”, legt N-VA-Kamerlid
Peter Buysrogge uit. “Daarom moet er
worden gesleuteld aan de uitzonderlijke inlichtingenmethoden, kan de opvolging van sektes en criminele
organisaties beter door de politie gebeuren, en verdienen de activiteiten
van buitenlandse inlichtingendiensten
een betere screening.”

Uitzonderlijke inlichtingenmethoden
De Staatsveiligheid is een noodzakelijke
schakel om onze veiligheid te beschermen. Maar ze kan in het kader van onderzoeken naar extremisme, bijvoorbeeld, geen bankgegevens opvragen, communicatie onderscheppen of
inbreken in computers. Die zogenaamde ‘uitzonderlijke inlichtingenmethoden’ mag ze wel gebruiken bij
onderzoeken naar terrorisme en radicalisering. Maar extremistische groeperingen of personen kunnen ook een

bedreiging vormen zonder dat zij als
terrorist te bestempelen zijn.
“De Staatsveiligheid moet ons ten volle
kunnen beschermen tegen al wie een
fundamentele bedreiging vormt voor
onze democratische rechtsorde, of dat
nu extremisten of terroristen zijn”,
vindt Buysrogge.

Sektes en criminele
organisaties
Anderzijds hebben onze inlichtingendiensten bepaalde opdrachten die volgens het Kamerlid eerder tot de taak
van de politiediensten behoren. “De
Staatsveiligheid moet bijvoorbeeld systematisch alle sektes en criminele organisaties opvolgen. Maar zolang die de
algemene veiligheid of de burgers niet
bedreigen, zou dat geen kerntaak van
de Staatsveiligheid moeten zijn. Die
middelen kunnen dus efficiënter worden ingezet”, aldus Peter Buysrogge.
De federale regering besliste in haar
nieuwe plan voor de Staatsveiligheid alvast dat er meer middelen nodig zijn

© Thinkstock

De Staatsveiligheid
moet mee met
haar tijd

voor de strijd tegen terrorisme en radicalisering. De dienst heeft bijvoorbeeld
extra middelen gekregen om te speuren
naar jihadisten onder de vluchtelingen
die ons land binnenkomen.

Buitenlandse inlichtingendiensten
Door de aanwezigheid van de NAVO, de
Europese en andere internationale instellingen is België een trekpleister voor
spionage en contraspionage. “In en
rond Brussel zijn er duizenden spionnen actief”, weet Buysrogge. “Maar het
opvolgen van hun activiteiten is dan
weer géén expliciete opdracht van de
Staatsveiligheid.” Nochtans is dat belangrijk – niet alleen in het kader van
de internationale instellingen maar ook
ter bescherming van ons wetenschappelijk en economisch potentieel. Bepaalde landen zetten hun inlichtingendiensten immers in om bedrijfsinformatie te stelen of om militaire technologieën te verkrijgen.
“We moeten ervoor zorgen dat onze inlichtingendienst zijn werk naar behoren
kan uitvoeren in de huidige nationale
en internationale context”, besluit Peter
Buysrogge. “Ik zal daarom een aantal
initiatieven nemen. De Staatsveiligheid
werd te lang genegeerd. Tijd om daar
verandering in te brengen.”
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Sofie Joosen:

“Werken aan onze kerken”
Onze volksvertegenwoordigers zijn zeer actief in de verschillende parlementen. In deze rubriek
pikken we er één vraag uit die wat extra toelichting verdient. Deze maand is dat de vraag van
Vlaams Parlementslid Sofie Joosen aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth
Homans. Sofie wou weten hoe ver we staan met de herbestemming van onze vele parochiekerken.

Waarom stel je deze vraag, Sofie?
“In de vorige regeerperiode werkte
toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois
zijn conceptnota ‘Een toekomst voor
de Vlaamse parochiekerk’ uit. Daarin
nodigde hij de lokale kerk- en gemeentebesturen uit om in onderlinge
dialoog een toekomstvisie uit te werken voor de kerkgebouwen op hun
grondgebied. Bourgeois paste toen
ook de regelgeving aan, zodat het
mogelijk werd parochies te fuseren.
Hij moedigde lokale besturen aan om
kerkgebouwen een functie te geven
naast de eredienst of zelfs helemaal
te herbestemmen. En er werden subsidies vastgelegd voor herbestemmingsonderzoeken en zelfs verbouwingswerkzaamheden. Ik vroeg me
af wat er intussen, drie jaar later, op
het terrein daadwerkelijk al was gerealiseerd.”
Wat zijn de conclusies die jij trekt
uit het antwoord van minister
Homans?
“Uit het antwoord van de minister
blijkt dat op die drie jaar in totaal 77
oude parochies tot dertig nieuwe zijn
samengevoegd. De aanvragen voor
de samenvoeging van acht oude naar
drie nieuwe parochies zijn nog in
16

natuurlijk ook een cultuurhistorische
en architecturale waarde. De toenemende ontkerkelijking maakt echter
dat het aanbod aan parochiekerken

(29)
• Sofie Joosen
• Duffel
• Vlaams
rdiger
volksvertegenwoo
• Schepen

behandeling. Dat zijn
mooie cijfers, al blijkt
dat vooral in de bisdommen Antwerpen,
Brugge en MechelenBrussel parochies worden samengevoegd.
Hasselt en Gent hinken
wat achterop. Wat subsidies betreft, blijken
de aanvragen voorlopig
heel beperkt. Hoewel er op het terrein veel wordt gepraat over de herbestemming van kerkgebouwen, zijn
er slechts drie aanvragen ingediend
voor studies hierover. Om de investeringen voor nevenbestemmingen te
laten subsidiëren werden slechts
twee aanvragen ingediend. Dat is erg
weinig. Toch beweegt er wel wat. Zo
leerde ik dat er momenteel werk
wordt gemaakt van 29 herbestemmingen en 64 nevenbestemmingen.

vandaag de vraag ruimschoots overtreft. We moeten nadenken over het
gebruik dat we in de toekomst van die
gebouwen willen maken.

© N-VA

De eeuwenlange aanwezigheid van de
Rooms-Katholieke Kerk heeft tot gevolg
dat Vlaanderen een rijk kerkelijk patrimonium bezit. Naast een religieuze
betekenis hebben die kerkgebouwen

Ook blijken er nog plannen te zijn
voor een veertigtal her- en een honderdtal nevenbestemmingen. Blijft
natuurlijk de vraag hoeveel van die
plannen ook effectief zullen worden
uitgevoerd.”
Een vraag die jij ongetwijfeld zal
opvolgen?
“Inderdaad. En verder moeten we
onze lokale besturen blijven informeren over de mogelijkheden die er zijn.”

DO RPSSTRAAT
Schepen van Onderwijs, Bibliotheek en Milieu

Gunther Coppens
Sinds 2013 is Gunther Coppens schepen van
Onderwijs, Bibliotheek en Milieu in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, ten zuidwesten
van Brussel.
“Op vraag van toenmalig afdelingsvoorzitter Luc Deconinck
stond ik op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Ik kom nochtans uit een gezin van zelfstandigen waar de stelregel was dat we ‘niet aan politiek doen’.
Maar soms komt er een moment waarop je moet durven
gaan voor een verhaal waar je echt in gelooft. En dit was
dat moment. Samen met een groep prachtige mensen voerden we een mooie campagne. De N-VA werd de grootste
partij in de gemeente en Luc Deconinck werd onze geweldige burgemeester.

Brusselse druk
Als gemeente in de Vlaamse Rand hebben wij elke dag te
maken met de druk van Brussel. De capaciteit van onze
scholen, integratie, internationalisering, het Vlaamse karakter van onze gemeente, mobiliteit: noem maar op. We
werken daar iedere dag aan, en met vrucht. Zo kregen we
van Vlaanderen anderhalf miljoen euro zogenaamde capaciteitsmiddelen voor de bouw van een nieuwe school. En
we introduceerden een centraal aanmeldregister om de kinderen uit de eigen gemeente maximaal voorrang
te geven en kampeertoestanden te verbannen.

De leerkrachten kunnen er dan gratis terecht voor de inrichting van hun klas en om didactisch materiaal en speelgoed op de kop te tikken. En het project krijgt nog een
vervolg. In november komt er een pop-upwinkel naar aanleiding van de sneeuw- en bosklassen. Dit is een van de
realisaties die de vele uren die je ‘klopt’ als lokaal politicus
de moeite waard maken.

Kracht van verandering
Ik kijk ook uit naar de realisatie van een schoolbibliotheek
in ons gemeentelijk zwembad. Alle kinderen vanaf de
derde kleuterklas gaan zwemmen. Zij zullen dat dan makkelijk kunnen combineren met een bezoek aan de schoolbib in hetzelfde gebouw. Dat betekent tijdwinst voor de
scholen, één goeie schoolcollectie in plaats van vijf en ook
qua personeel meer efficiëntie.
Ook op intergemeentelijk niveau kan men de kracht van
verandering gebruiken. Ik ben voorzitter van Regionaal
Landschap Pajottenland en Zennevallei, lid van het directiecomité van de intercommunale Haviland en bestuurslid van
het arrondissementeel bestuur van de N-VA.
Het mooiste aan de job? Dat is wanneer mensen je zeggen
dat ze blij zijn met de verandering die de N-VA in onze
gemeente brengt. En dat gebeurt gelukkig vaak.”

Gunther Coppens: “Het mooiste aan de job?
Dat is wanneer mensen je zeggen dat ze blij
zijn met de verandering die de N-VA in onze
gemeente brengt.”

© N-VA

Een andere verwezenlijking waar ik echt trots
op ben, is de samenwerking tussen onze scholengemeenschap en De Kringwinkel Televil.
Omdat er voor ouders, leerkrachten en scholen
een beduidend prijskaartje hangt aan elk nieuw
schooljaar, ben ik als schepen van Onderwijs én
Leefmilieu rond de tafel gaan zitten met De
Kringwinkel en de directies van onze basisscholen. Het resultaat is een uitgebreid samenwerkingsproject. Zo is het elke woensdag in september ‘lerarendag’ in onze lokale Kringwinkel.
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Aanpak vluchtelingencrisis:
tijd voor een totaalplan
Dat de Europese Unie zich in de vluchtelingencrisis niet van haar
beste kant toont, is stilaan een understatement van jewelste. In
afwachting dat de 28 EU-lidstaten tot een gezamenlijk plan van
aanpak komen, stelde de Europese N-VA-delegatie alvast haar eigen
tienpuntenplan voor om de asielcrisis doeltreffend aan te pakken.
Tot op het moment van schrijven spitste
de discussie tussen de lidstaten zich toe
op de spreiding van asielzoekers en de
quota die de Europese Unie daarbij zou
hanteren. “Voor ons is zo’n spreidingsplan echter pas het sluitstuk van een
globaal plan van aanpak voor de aanslepende crisis. En idealiter ook van een
permanent Europees asiel- en migratiebeleid”, zegt delegatievoorzitter Mark
Demesmaeker.

Belangrijk is ook dat er geen rem wordt
gezet op het activeringsbeleid van de lidstaten. “Met respect voor de Conventie
van Genève moet de EU ook ruimte bieden voor maatwerk op nationaal
niveau”, vindt zijn N-VA-collega Anneleen Van Bossuyt. “Europa moet steeds
ten dienste staan van de lidstaten die
een beleid van inburgering, activering en
participatie willen voeren.”

Asielsolidariteit zoek
Grenzen aan Europa

© ID/Tim Dirven

Voor de N-VA zijn er grenzen aan wat
Europa kan doen. “Wij willen een Europese Unie die verantwoordelijkheidszin
toont en daarbij de nodige realiteitszin
aan de dag legt”, stelt Europees Parlementslid Sander Loones. “De N-VA zal
een pakket aan maatregelen enkel steunen wanneer ook voor een sterker grenzenbeleid word gezorgd. De asielinstroom
moet onder controle worden gebracht.”

Pas als die onmisbare puzzelstukken er
liggen, kan je praten over een spreidingsplan, vindt de N-VA. Het sluitstuk van
die aanpak is een eerlijk systeem van
verplichte spreiding van asielzoekers
over álle lidstaten, met registratiepunten
of hotspots in Griekenland, Italië en
Hongarije. “Dat is er nu niet omdat de
EU met een schrijnend gebrek aan asielsolidariteit kampt. Daarom steunen wij
geen enkel dossier meer dat financiële
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hulp biedt aan lidstaten die hun verantwoordelijkheid niet opnemen.”
Europees Parlementslid Helga Stevens
benadrukt op haar beurt de noodzaak
om de mensensmokkelaars hard aan te
pakken. Pushbacks moeten ervoor zorgen dat asielzoekers meteen voor een
veilige opvangplaats kiezen en niet langer de gevaarlijke oversteek wagen. “Om
de vluchtelingenstroom te stoppen, moet
Europa bovendien blijven werken aan
een structurele oplossing in de conflictregio’s”, besluit zij.
Tien eurorealistische maatregelen voor de asielcrisis
1. Asielzoekers overtuigen de gevaarlijke overtocht niet te maken
2. Andere regio’s in de wereld tot
grotere inspanningen bewegen
3. Mensensmokkelaars hard aanpakken
4. Hotspots voor registratie oprichten in Italië, Griekenland en
Hongarije
5. Economische migranten sneller
terugsturen
6. Pushbacks op zee naar Turkije
organiseren
7. Toepassing van de Dublinregels
afdwingen
8. Asielzoekers verplicht spreiden
over alle lidstaten
9. Tijdelijke interne grenscontroles
toelaten
10. Europese sociale regelgeving
aanpassen
De volledige nota kunt u
downloaden op
www.n-va.be/nieuws/
asielcrisis-n-va-pleit-ookeuropees-voor-realisme

VERR EKI JKER

IS: de strategie van de angst
Drie jaar geleden had amper iemand gehoord van IS (toen
ISIS). Nu heeft de terreurgroep grote delen van Syrië en Irak
in handen en stichtte het een nieuw kalifaat. Hoe kon het
zover komen? IS maakt gebruik van een ongeziene mix van
blinde terreur en uitgekiende propaganda. De organisatie is
echter ook het product van schimmige politiek waarbij ‘de vijand
van mijn vijand, mijn vriend is.’
Zeggen dat de VS verantwoordelijk is
voor het ontstaan van IS, is overdreven.
Maar de organisatie zag wel het daglicht
toen de Amerikanen in 2003 het Iraakse
regime oprolden. Toen noemde het
zich Al Qaeda in Irak. Oprichter was
al-Zarqawi, die meteen naam maakte
door het onthoofden van enkele Westerlingen. Al-Zarqawi kwam in 2006 om en
werd opgevolgd door Abu Musab alBaghdadi, die de organisatie de naam
Islamitische Staat in Irak (ISI) gaf. Ook
Abu Musab ontsnapte niet aan de
Amerikaanse drones. Na zijn dood nam
Abu Bakr al-Baghdadi over. De Amerikanen hadden het geweld in Irak toen
wel grotendeels onder controle.

Heel die tijd kreeg de terreurgroep steun
van zowel het Syrische als het Iraanse
regime: ‘de vijand van mijn vijand is
mijn vriend.’ Maar toen in 2011 de Arabische Lente ook in Syrië tot een burgeroorlog leidde, trok ISI de Syrische grens
over, smolt samen met Jabhat Al-Nusra
(de Syrische Al Qaeda-tak) en begon te
vechten tegen Assads regime. De ‘rebellen’ trokken ook weer Irak binnen en
veroverden al snel grote delen van beide
landen. ISI werd ISIS. Er volgde al gauw
een breuk met Al-Nusra en Al Qaeda,
maar de opmars was niet meer te stuiten.
ISIS kon steunen op heel wat buiten-

landse jihadi’s en tonnen modern
(Amerikaans) legermaterieel dat het
buitmaakte op het Iraakse leger. En
zijn reputatie ging hem vooraf. Tegenstanders wisten dat ze op geen greintje medelijden moesten rekenen. De
massa-executies zijn nog steeds dagelijkse kost op het internet. Toch - of
misschien net daarom - trokken en
trekken heel wat buitenlandse jongeren naar Syrië om de rangen van de
terreurgroep te vervoegen.

Bruut geweld en totale
onderwerping
Op 29 juni 2014 riep de organisatie –
sindsdien Islamitische Staat (IS) - het
kalifaat uit over de gebieden die het
had veroverd. Kersvers kalief alBaghdadi riep alle moslims op naar
het ‘thuisland’ te komen en de heilige
strijd verder te zetten. Alle moslims?
Niet helemaal. Want IS is ook het product van het aloude schisma in de
islam tussen soennieten en sjiieten.
De twee strekkingen bakkeleien over
wie de rechtmatige opvolger is van de
profeet Mohammed: zijn neef Ali (zeggen de sjiieten) of zijn toenmalige
adviseur Abu Bakr (zeggen de soennieten). De soennieten staan voor een
strikte en archaïsche interpretatie van
de Koran. Voor IS is een sjiiet al even
afvallig als een christen, jood of heiden en mag die dus worden gedood.
In het IS-kalifaat is de sharia de wet.
De extreme invulling ervan maakt dat
het leven voor de burgers enorm hard
is. Ze zijn dan wel verlost van de dictatoriale regimes van Assad en Hoessein, in de plaats kwam een ‘staat’ die
teert op bruut geweld, angst en totale
onderwerping.

IS is ook het product van het aloude schisma in de islam tussen soennieten en sjiieten.
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Zelfbediening met studentenjobs:
ook in uw gemeente?
Met het einde van de zomer lopen ook heel wat vakantiejobs op
hun einde. Tienduizenden Vlaamse jongeren hebben er hun eerste
kennismaking met de arbeidsmarkt opzitten. “Een kennismaking
die voor velen is doordrongen van discriminatie … door de overheid”, stelt Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman vast.
“Vaste werknemers bij overheidsdiensten worden geselecteerd volgens
strakke procedures en regels. Een
objectieve selectie is het doel. Niet zo
voor de tienduizenden Vlaamse studenten die tijdens de zomervakantie
een bijverdienste zoeken bij hun
gemeente of bibliotheek. Voor hen
geen objectieve criteria of neutrale procedures bij Selor. Voor hen geldt een
veel ‘belangrijkere’ maatstaf: het

beroep van hun ouders. In honderden
gemeentediensten, overheidsbedrijven
en parastatalen wordt toegang tot studentenjobs anno 2015 voorbehouden
voor de naaste familieleden van de
eigen directie of personeelsleden. Hoe
heet je vader of moeder? Bij welke afdeling werkt die precies? Ken je hier
misschien iemand anders? Die vaak
gehoorde vragen beogen zelden een
betrouwbare referentie: ze zijn meestal
bedoeld om de eigen
mensen te bedienen.
Geen familieleden die
hier werken? Spijtig!

Vriendjespolitiek

© Thinkstock

Deze vorm van vriendjespolitiek
bestaat
vaak officieel. Bij overheidsbedrijven als de
NMBS en de MIVB
worden de honderden
studentenjobs formeel
voorbehouden voor
kinderen van personeel. In mijn eigen
stad Dendermonde
liep zelfbediening met
vakantiejobs decennia
geleden al uit op onderlinge ruzies binnen
de dominante socialistische en christendemocratische parIn vele gemeentediensten en overheidsbedrijven worden tijen, omdat de ‘zoonstudentenjobs nog steeds voorbehouden voor de naaste tjes van’ talrijker
familieleden van de eigen personeelsleden.
waren dan het aantal
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postjes. De loting die toen werd ingevoerd, bestaat nog altijd.
Soms worden andere familiale criteria
gehanteerd om jongeren ongelijk te behandelen. Mevrouw Dominique Leroy,
ceo van overheidsbedrijf Proximus,
gaat er prat op dat ze stages voorbehoudt aan kansarme Brusselse jongeren. Met nobele bedoelingen? Ongetwijfeld. Maar positieve discriminatie
voor de ene, betekent altijd negatieve
discriminatie voor iemand anders.

Individuele
verantwoordelijkheid
Vriendjespolitiek vanuit overheidsdiensten is niet oké, zelfs al gaat het ‘maar’
om een vakantiejob. Voor velen is dit
de eerste kennismaking met de
arbeidsmarkt. Het is een kans om voor
het eerst zélf verantwoordelijkheid te
nemen voor de eigen positie en portemonnee. Welke boodschap willen we
hen op dat moment meegeven? Dat de
arbeidsmarkt één grote discriminatie is
waar de staat actief aan meewerkt?
Dat de positie van de ouders belangrijker is en eigen inspanningen er eigenlijk niet toe doen? Wie individuele
verantwoordelijkheid belangrijk vindt
voor onze Vlaamse gemeenschap, kan
zich niet neerleggen bij deze voorkeursregimes.
Toen minister-president Geert Bourgeois in 2006 nog Vlaams minister
van Bestuurszaken was, schafte hij de
voorrangsregels voor eigen kinderen
af bij de Vlaamse overheidsdiensten.
Het wordt tijd dat andere instanties
dit voorbeeld volgen. De tijd van De
Collega’s ligt al lang achter ons en de
voorkeursregimes uit de jaren stillekes horen thuis in de vuilnisbak.”

Rob Buurman:
“Het spel moet anders worden gespeeld”

Niemand lijkt te twijfelen aan de
milieuvoordelen van een kringloopbeleid. Maar boren Vlaamse
ondernemers het commerciële
potentieel al aan?
“De kringloopeconomie kan Europa
tegen 2030 liefst 900 miljard euro
extra opleveren. Om die enorme belofte te realiseren, moet er wel nog
veel gebeuren. En 2030 is dichterbij
dan we denken. Intussen zijn de eerste stapjes bij ons gezet. Zo zijn we al
vrij goed in afvalbeheer. Nu is het
zaak om ons systeem van productie
en consumptie te hertekenen. Het
staat misschien haaks op ons natuurlijke aanvoelen, maar de vernietiging
van waarde is een belangrijk aspect
van hoe we vandaag welvaart creeren. Dat moet anders. Deelinitiatieven worden steeds populairder. Ook
zie ik nu al bedrijven opduiken die
wasmachines en koptelefoons leasen
of meubilair een tweede leven geven.
Zij zijn gemotiveerd om producten te
leveren die kwaliteitsvol zijn, een
lange levensduur hebben en weinig
grondstoffen verbruiken. De waarde
die het product vertegenwoordigt
proberen ze juist te behouden.”
Welke inspanningen zijn nog nodig
om de kringloopeconomie helemaal tot bloei te laten komen?
“Ons economische weefsel is nu nog

gericht op de ondersteuning van de
lineaire economie. Zo keert de EU elk
jaar 60 miljard euro subsidie uit voor
fossiele brandstoffen. Daar ligt het
fundamentele probleem. Zolang dat
model concurrentieel is met het circulaire, is er in feite sprake van oneerlijke concurrentie. Om circulair
ondernemen te doen slagen, is het belangrijk dat overheden een fair kader
scheppen voor circulaire bedrijven.
Dat betekent dat de echte kosten, ook
de milieukosten, in de prijs vervat
moeten zitten. Het is toch te
gek voor woorden dat gerecycleerd PET (plastic) door
de dalende olieprijzen maar
moeilijk kan concurreren
met volledig nieuwe PET.”
De EU werkt aan nieuwe
maatregelen voor een
Europees kringloopbeleid.
Kan Vlaanderen daarvoor
inspiratie leveren?
“Decennia geleden introduceerde Vlaanderen selectieve inzameling en legden
we het storten en verbranden van afval aan banden.
Als kleine regio konden we
onze achtertuin niet onbeperkt als stortplaats blijven
gebruiken. Ook nu heerst
het besef dat het spel anders

Rob Buurman: “Door onze enorme expertise heeft
Vlaanderen invloed op het Europese niveau.”

moet worden gespeeld. En weer is het
voor Vlaanderen een noodzaak: als
grondstofarme regio moeten we wel
slim omgaan met de hulpbronnen.
Door onze enorme expertise hebben
we invloed op het Europese niveau.
Tegelijk is afvalbeheer slechts het
sluitstuk van een kringloopeconomie
en liggen de grootste uitdagingen nog
voor ons. Maar dat wij in Vlaanderen
met alle actoren hard samenwerken
aan die circulaire economie is ook
voor de Commissie een opsteker.”
Op 24 oktober organiseert de
N-VA een colloquium over de
kringloopeconomie. Info en inschrijvingen via
http://kringloopeconomie.n-va.be

©ID_Daniel Geeraerts

We verbruiken te veel grondstoffen en produceren te veel afval.
Dat is in een notendop het probleem waarvoor de kringloopeconomie een oplossing biedt. Op 24 oktober organiseert de
N-VA een colloquium over dit thema. Rob Buurman van de Bond
Beter Leefmilieu (BBL) geeft er zijn groene kijk op de zaak.

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

B U IT ENWAC HT
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IN FOG RA F IE K

ON VERGET EL IJ K

Hiroshima: Stad van de Vrede
Met de onvoorwaardelijke overgave van Japan
kwam er op 2 september 1945 officieel een einde
aan de Tweede Wereldoorlog. Helaas kwam die
capitulatie er pas nadat de Amerikaanse luchtmacht twee aanvallen met atoombommen op het
land had uitgevoerd: op 6 augustus boven Hiroshima, en op 9 augustus in de buurt van Nagasaki.

In de eerste jaren na de oorlog groeide Hiroshima ook uit tot
een ander symbool: dat van het al even menselijke verlangen naar vrede. Net als Ieper werd de verwoeste stad volledig heropgebouwd. In 1949 riep het Japanse parlement
Hiroshima officieel uit tot Stad van de Vrede. Sindsdien ijvert
het stadsbestuur voor vrede in het algemeen en voor de
wereldwijde afschaffing van kernwapens in het bijzonder.
© Topfoto_Belga Image

Wat Ieper is voor de Eerste
Sinds 2004 heeft Hiroshima
Wereldoorlog, is Hiroshima
een overeenkomst met onze
sindsdien voor de Tweede
eigenste ‘vredesstad’ Ieper
Wereldoorlog: een symbool van
in het kader van het intermenselijke vernietigingsdrang
nationale netwerk Mayors
en oorlogswaanzin. De stad werd
for Peace (Burgemeesters
door de explosie van de bom volvoor Vrede), in 1982 opgeledig verwoest en 78 000 menricht door de toenmalige
sen kwamen in een fractie van
burgemeester van Hiroshieen seconde om. Vele tienduizenma. Bovendien valt de
den raakten gewond en zwaar
70ste herdenking van de
verbrand. Als gevolg van de stra- De Vlaamse vredesboodschap ‘Nooit meer oorlog’ is eerste atoomaanvallen in
ling liep het dodental tegen eind ook die van Hiroshima.
Japan dit jaar samen met de
1945 al op tot ongeveer 140 000.
100ste herdenking van de
Volgens de Japanse overheid, die ook de slachtoffers regieerste gifgasaanvallen in Ieper. Bij een bezoek aan de Kattenstreerde die jaren later pas vielen door bijvoorbeeld kanker,
stad, in mei van dit jaar, hielp een delegatie Japanse overeisten beide bommen in totaal een kwart miljoen mensenlevenden alvast mee de vredesboodschap ‘Nooit meer
levens.
oorlog’ uitdragen.

M EERWAARD E

Meer dan Jommeke
Voor welk blad tekende Jef Nys
(1927-2009), de geestelijke
vader van stripheld Jommeke,
zijn eerste cartoons en illustraties? Een moeilijke quizvraag,
want dat Nys zijn eerste stappen zette bij het satirische
weekblad ’t Pallieterke is in
Vlaanderen niet algemeen bekend.
’t Pallieterke verscheen voor de allereerste keer op 17 mei
1945. Kort daarna schreef hoofdredacteur Bruno de Winter
een wedstrijd uit voor cartoonisten. De toen achttienjarige
Jef Nys kwam als winnaar uit de bus en werkte vervolgens
tien jaar lang voor het weekblad. Hij tekende duizenden

cartoons en illustraties over de naoorlogse nationale en
internationale politiek en portretten van artiesten, acteurs
en sportlui. Over deze periode heeft ’t Pallieterke nu een
rijkelijk geïllustreerd boek uitgegeven met een driehonderdtal representatieve afbeeldingen.
Tomas Verachtert, Jef Nys. De beginjaren als cartoonist.
Uitgeverij ’t Pallieterke nv, 221 blz., 22,00 euro

6 x gratis
Zes lezers krijgen van ons een exemplaar van Jef Nys. De beginjaren als cartoonist. Ze moeten wel het antwoord kennen op
onze wedstrijdvraag: “Hoe heet de beste vriend van Jommeke?”
Stuur uw antwoord voor 12 oktober naar magazine@n-va.be
of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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OP D E B ARR ICADEN

Ondernemersorganisatie Voka greep het zomerreces aan om ondernemers en
politici dichter bij mekaar te brengen. Via een zomerstage kreeg ook een dertigtal parlementsleden van de N-VA een kans om het bedrijfsleven beter te leren
kennen.

© VOKA

Parlementsleden op stage

BASF in Antwerpen kreeg Europarlementslid
Mark Demesmaeker over de vloer.

© VOKA

© VOKA

© VOKA

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan
Peumans draaide een dagje mee in de
productiehal van kledingketen JBC.

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen was te gast
bij Reynaers Aluminium (Duffel).

Colloquium kringloopeconomie
in Antwerpen

Kringloopt u mee op
zaterdag 24 oktober?
Op 24 oktober organiseren de N-VA en de ECR
een colloquium over de uitdagingen en voordelen van een duurzaam afvalbeleid en een
doordacht productbeleid.
Op het programma onder
meer tussenkomsten van
vertegenwoordigers uit
politiek (Bart De Wever),
bedrijfsleven (Umicore),
overheid (OVAM) en
middenveld (Bond Beter Leefmilieu), aangevuld
met praktijkvoorbeelden en succesverhalen uit
Vlaanderen. Uw gastheer is N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker.
Het colloquium vindt plaats van 9.30 uur tot 16
uur in zaal Stuurboord (Hangar 26), Rijnkaai 96
in 2000 Antwerpen. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op
http://kringloopeconomie.n-va.be
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Cathy Coudyser (Vlaams Parlement) stak
een handje toe in pretpark Bellewaerde.

Jong N-VA organiseert driedaags ledencongres in 2016
© Thinkstock

© VOKA

Foto linksboven: Vlaams Parlementslid Axel
Ronse kreeg een blik achter de schermen van
Televic in Izegem.

Vijf jaar na haar vorige inhoudelijke ledencongres wil Jong
N-VA het perspectief uittekenen voor de toekomstige generaties.
Vraagt u zich ook af wat er moet gebeuren na Bourgeois I en
Michel I? Is het land dan op het juiste pad? Zullen we voldoende
veranderd hebben? Is er dan al poen voor ons pensioen? Welke
richting willen de Jong N-VA’ers uit met het land?
Om op die vragen een antwoord te formuleren, organiseert Jong N-VA een driedaags inhoudelijk ledencongres
van vrijdag 4 tot en met zondag 6 maart 2016. Noteer deze
datum alvast in uw agenda!
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Gordelfestival zet Vlaamse Rand in de kijker
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Op 6 september vond voor de derde maal het Gordelfestival plaats. Het evenement zette naar goede gewoonte het Vlaamse
karakter van de Rand rond Brussel in de kijker, via talrijke fiets- en wandeltochten, maar ook met een waaier aan culturele,
gastronomische en toeristische activiteiten.

Ben Weyts, minister van de Vlaamse Rand (foto), en Philippe Muyters, minister van Sport, waagden zich aan een fietsroute. In focusgemeente Londerzeel deed toekomstig burgemeester Nadia Sminate
mee met de Vijverloop.

Ook Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (links) en Europarlementslid Mark Desmesmaeker (midden) waren van de partij, evenals tal
van andere N-VA’ers. Ondanks het wisselvallige weer namen alles
samen ongeveer 19 000 mensen deel aan het Gordelfestival.

© Miel Pieters

Dag van de N-VA-mandataris
Dit najaar organiseert de Cel lokaal beleid van de N-VA opnieuw enkele vormingsdagen voor alle lokale
mandatarissen en afdelingsvoorzitters. Voor deze vormingsdagen strikten we tal van boeiende sprekers
en specialisten. We versterken de lokale fundamenten van onze partij met een tweedaagse vorming die
bestaat uit een praktische en een interactieve ‘Dag van de mandataris’.
andere vragen komen aan bod tijdens een

uur in Ter Elst (Edegem)

• zaterdag 10 oktober van 8.45 uur tot 16.15

algemeen opleidingsluik voor iedereen. Vervol-

Op de interactiedag brengen we mandatarissen

uur in Oud Sint-Jan (Brugge), of

gens diepen we ze uit in enkele keuzesessies

van verschillende beleidsniveaus samen rond

• zaterdag 24 oktober van 8.45 uur tot 16.15

in kleinere groepen.

enkele lokale en bovenlokale thema’s.

Praktijkdag

uur in Ter Elst (Edegem)

Interactiedag

Hoe maak je het verschil als raadslid? Hoe ga

• zaterdag 21 november van 11.45 uur tot 17

Bent u lokaal mandataris of voorzitter?

je succesvol het debat aan? Hoe zet je de eigen

uur in het ICC (Gent), of

Schrijf dan snel in via

realisaties goed in de markt? Deze en vele

• zaterdag 28 november van 8.45 uur tot 14

https://mijn.n-va.be/vormingcellokaalbeleid2015

N-VA Wortegem-Petegem scheert hoge toppen

De sleutel tot zo’n succes?
“Partners, kinderen, vrienden,

medewerkers – iedereen werkt samen
om er een echt festijn van te maken.

© N-VA

Het jaarlijkse nazomerfeest van de afdeling Wortegem-Petegem, op 12 en 13
september, trok maar liefst
1 360 gasten. Dat zijn er niet
alleen 250 meer dan vorig jaar,
het is vooral een enorme opkomst voor een gemeente die
niet meer dan een goede zesduizend inwoners telt.

Dat smeedt een band, dat maakt de
groep sterker”, verklaart een trotse
fractievoorzitter Gert Van Driessche. “Onze bestuursploeg spendeert bovendien vele uren in de
‘Dorpsstraat’ om kaarten te verkopen. En sinds vorig jaar organiseren we ook een gratis tombola.
Leuk voor de mensen, en voor ons
een eenvoudige manier om hun
namen en gegevens te verzamelen.”
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N-VA
BonheidenRijmenam
Deze maand richten we onze spot op Bonheiden-Rijmenam.
In 2012 haalde de N-VA er een schitterend resultaat. Maar
de afdeling rust niet op haar lauweren en wil in 2018 nóg
beter doen.
N-VA Bonheiden-Rijmenam is zeer ambitieus. De afdeling - hierboven niet volledig op de foto - wil niet enkel de
gemeente op de best mogelijke manier
besturen, ze wil ook dicht bij de burger
staan. Daarom vatte ze het plan op om
alle inwoners van Bonheiden en Rijmenam met een bezoekje te vereren.
Met een heuse ‘Ronde van BonheidenRijmenam’ gaat het afdelingsbestuur van
deur tot deur, samen met de N-VA-burgemeester en -schepenen. Als meerderheidspartij wil de N-VA weten wat er leeft
bij de bewoners van de gemeente. Aan
de hand van een vragenlijst verzamelt ze
daarover zoveel mogelijk gegevens. “Alle
gezinnen van onze gemeente krijgen een
vragenlijst in de bus. Een week later
komen we die persoonlijk ophalen. Dat
geeft de inwoners de kans om zelf vragen

te stellen aan de burgemeester of een van
onze mandatarissen”, zegt afdelingsvoorzitter Geert Teughels. “En anderzijds vragen wij de inwoners ook naar hun
‘superidee’ voor de gemeente.”

Luisteren in niet-verkiezingstijd
Met net geen 15 000 inwoners verdeeld
over 6 350 woningen, langs een traject
van alles samen bijna 185 kilometer lang,
is de Ronde van Bonheiden-Rijmenam
geen sinecure. Zowat elke vrijdagavond
gaat het team op stap. De bezoeken vinden meestal plaats tussen 19 en 21 uur. Zo
slagen ze erin om wekelijks een dertigtal
huizen te bezoeken.
De huisbezoeken zijn zeer arbeidsintensief maar lonen absoluut de moeite. “De
reacties zijn overwegend positief”, stelt
Geert vast. “De burgers zijn vooral verrast

dat we ook in niet-verkiezingstijd naar
hen luisteren. Kleine en minder kleine
bezorgdheden komen aan bod: zwerfvuil
in de straat, roekeloos rijgedrag in de
buurt, wateroverlast, noem maar op.
Vaak ook zaken waarvoor ze niet meteen
naar het gemeentehuis stappen. Of ze zitten met vragen over bovenlokale of
Vlaamse thema’s. Op deze manier kunnen de mensen hun ei kwijt. En we
proberen natuurlijk ook steeds een oplossing te zoeken.”
Alle vragen die de inwoners stellen en de
opmerkingen die ze meegeven, worden
genoteerd. Elke vraag wordt beantwoord.
De lokale problemen, groot en klein, worden aangepakt door de schepenen en de
burgemeester. De bovenlokale vragen
speelt de voorzitter door aan het nationale partijsecretariaat. “Alle vraagstellers
krijgen nadien een persoonlijk antwoord
toegestuurd; hun probleem wordt opgelost of ze worden doorverwezen naar een
instantie die hen kan verder helpen”,
besluit Geert.

Ligging: in het zuiden van de provincie Antwerpen, in de Mechelse
tuinbouwstreek
Deelgemeenten: Bonheiden en Rijmenam, met de gehuchten Mart,
Harent en Weynes
Aantal inwoners: bijna 15 000
Bekende inwoners: Bart Verbeeck (Showbizz Bart), Jo Lemaire (zangeres),
Jaak Van Assche (acteur en eveneens N-VA-fractievoorzitter)
Bestuur: coalitie van N-VA, CD&V en Groen. De N-VA levert de burgemeester (Guido Vaganée) en twee schepenen
(Karolien Huibers en Jan Thirion), drie gemeenteraadsleden, drie OCMW-raadsleden en één provincieraadslid.
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Fusies en decentralisatie
gaan hand in hand

Op voorstel van minister Homans keurde de Vlaamse Regering
een conceptnota goed over vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering, hierin gesteund door vele buitenlandse
voorbeelden en binnenlandse rapporten, vindt dat veel
gemeenten vandaag te klein zijn om alle maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen.
Om de gemeenten aan te zetten om
tenminste het debat hierover op te
starten, stelt de Vlaamse Regering een
schuldovername voor van 500 euro
per inwoner. Vlaamse gemeenten die
voor het einde van 2016 principieel
beslissen om vanaf 2019 op te gaan in
één nieuw bestuur, kunnen hiervan
genieten. Gezien de zeer moeilijke
financiële situatie van de meeste
gemeenten zou je toch verwachten
dat deze financiële ‘wortel’ de eerste
durvers over de streep zou trekken.
Niets is minder waar. Tot nu toe beperkt de discussie zich tot losse babbels aan de toog of tot voorzichtige
kansberekeningen van lokale politici
over het verderzetten van hun mandaat.

Politieke wil
Vives (KU Leuven) onderzocht vorig
jaar al welke gemeenten baat zouden
kunnen hebben bij een fusie. Voor
Vlaanderen zou dat meer dan een
halvering van het aantal gemeenten
betekenen. De onderzoeker ging uit
van een minimum aantal van 15 000
inwoners en de dagelijkse pendelbewegingen tussen gemeenten. Er

kunnen ook andere criteria naar voor
worden geschoven maar die zijn
eigenlijk niet zo belangrijk. Wel van
belang is of de politieke wil aanwezig
is, en of politici bereid zijn om afstand
te doen van hun allerindividueelste
belang. Wat voorop zou moeten
staan, is dat de overheid die het
dichtst bij de burger staat, diezelfde
burger ook de meest efficiënte dienstverlening kan aanbieden.

“

Tot nu toe beperkt de
discussie zich tot losse
babbels aan de toog.

Tegelijkertijd wil de Vlaamse Regering steden en gemeenten meer
beleidsruimte bieden. Ze richtte daarvoor een commissie Decentralisatie
op die moest nagaan op welke terreinen de autonomie van de lokale
besturen kan worden vergroot. Ikzelf
kreeg de kans om namens de VVSG
deel uit te maken van deze commissie. En ik kan u verzekeren dat de afweging niet altijd even makkelijk
was, met soms hoogoplopende discussies tot gevolg. Het gaat dan ook

over het afstaan of overdragen van
‘macht’ en dat kan je maar best tot op
het bot uitdiscussiëren.

Momentum
Het eindverslag van de commissie Decentralisatie werd op 26 juni 2015
voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
Het is nu aan alle ministers om de afspraken in dat verslag verder te verfijnen en om te zetten in concrete
decreetwijzigingen indien nodig.
Nog langer treuzelen en afwachten is
geen optie. Het momentum is er nu.
Waarom steken we de koppen niet bij
elkaar? Er rest ons nog precies een
jaar. Er zullen ongetwijfeld nog veel
discussiepunten de kop op steken.
Maar die kunnen nooit onoverkomelijk zijn zolang men die ene doelstelling maar scherp voor ogen houdt: de
burger heeft recht op een complete,
kwaliteitsvolle, vlotte en efficiënte
dienstverlening. Al de rest is daaraan
ondergeschikt.

Frieda Brepoels

Frieda Brepoels was acht jaar lang Europees
Parlementslid voor de N-VA. Sinds 2013 is zij
burgemeester van Bilzen. Op deze bladzijde
schrijft Frieda - afwisselend met Maurits van
Liederkerke, Anne-Laure Mouligneaux en
Stefaan Huysentruyt - over de actualiteit.
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Peter Luykx was een van de volksvertegenwoordigers die gebruik maakte van het VOKAaanbod om een bedrijfsstage te volgen. Over
de locatie moest Peter niet lang nadenken:
“Limburg, natuurlijk.” Het werd brouwerij
Alken-Maes, waar men dagelijks bewijst dat
‘Limburger, wereldburger’ geen boutade is.

Maandelijks behalve in juli en augustus.
Afgiftekantoor Gent X
September 2015

Na een grondige veiligheidsbriefing volg
ik het ‘smurfenpad’, het verplichte
blauwe voetpad op de bedrijfssite, en
ontmoet ik Dirk Jan van Sleeuwen (customer service & logistics director) en
Mieke Gypens (demand coordinator export). De brouwerij - zeg nooit zomaar
fabriek tegen een brouwerij! - kan sedert
de overname in 2008 door de Heineken
Groep gebruik maken van de wereldwijde distributiekanalen van de groep.

9.45 uur
We komen aan op de plek waar men het
paradepaardje van de brouwerij maakt:
Affligem. Het abdijbier wordt naar 35 landen geëxporteerd. Het wordt gedronken
in de Verenigde Staten, heel Europa en
Azië. De internationalisatie van dit abdijbier is een opsteker voor het bedrijf. In
een afnemende interne biermarkt brengt
de keuze voor meer export groeikansen
met zich mee.

11.00 uur
Met fluovest, veiligheidsschoenen en
beschermbril zetten we onze rondleiding
verder. Het brouwproces - onder toezicht
van de heilige Sint-Arnoldus - wordt minutieus gevolgd vanuit de hoogtechnologische controlekamer. Met de CO2-detector
op de heup gidsen kwaliteitsmanager
Olivier Maillet en assistent-brouwmeester
Ruben Spooren mij doorheen het
productieproces. Het valt op dat er de
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8.30 uur

voorbije jaren heel wat werd geïnvesteerd.
Een warmtekracht-koppelingscentrale werd
geïnstalleerd in 2010, en een jaar later
plaatste men 6 000 zonnepanelen op het
dak.

12.10 uur
In een volgende hal demonteren arbeiders
leidingen. Ze maken plaats voor weer een
volgende investering: een moderne filterinstallatie van acht miljoen euro.

13.30 uur
Het drinken van alcohol is strikt verboden
binnen de bedrijfsmuren. De enige plek
waar bier wordt geproefd, is in het labo.
De flessen worden gespoeld, gedroogd en
afgevuld. In de eveneens nieuwe fermentatieruimte gist in stilte het Affligembier na
op flessen, bij een constante kamertemperatuur van 24 graden.

15.00 uur
De stage loopt op haar einde. Ik ben onder
de indruk. ‘Limburg wereldburger’ is geen
boutade. Veel kmo’s hebben Limburg als
uitvalsbasis voor de wereld en export
houdt de Limburgse economie recht.
Ondanks de crisis hebben de Limburgse
bedrijven in 2014 meer zendingen naar
landen buiten de EU verscheept dan het
jaar voordien. Schol!
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