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meer binnenland?

Theo Francken: “Tegenover
solidariteit staat verantwoordelijkheid”
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20 000
Als de huidige tendens zich voortzet,
duikt het aantal asielaanvragers dit
jaar mogelijk voor het eerst sinds
2008 onder de 20 000. Minder aanvragen betekent ook minder opvangcentra. Zo sluit het Rode Kruis de
komende maanden negen van de elf
tijdelijke centra.

Politicoloog Carl Devos
(UGent)
@devoscarl op 10/09/2016
Stevige nota van @de_NVA over de
noodtoestand. Geen ballon meer.

‘Ebbenhouten Spoor’ Darya Safai
@SafaiDarya op 28/08/2016
Wie opkomt voor vrouwenrechten
verdedigt de boerkini niet.

Nou moe
Wie constant tikken uitdeelt aan anderen moet niet schrikken als hij
af en toe een tik terugkrijgt. Niet zo Joël De Ceulaer, journalist bij De
Morgen, opiniemaker en fervent twitteraar. In De Afspraak op Canvas
tikte hij Vlaams Parlementslid Annick De Ridder op de vingers omdat
ze niet de bal maar de man (lees: hemzelf) zou spelen op Twitter.

Bart Buysse (directeur VBO)
@BartBuysse op 12/08/2016
Beleid #begov werpt vruchten af. Blijven
hervormen en inzetten op versterking
competitiviteit, groei en jobcreatie.

Waarna hij haar “een enorm gebrek aan klasse” verweet. En dus zelf
keihard de vrouw speelde.

“Je moet het de partij van Bart De Wever meegeven:
op het vlak van migratie stuurt ze echt aan op een
verandering. Niet met een grote kladderadatsch, maar door taai
vol te houden en systematisch te werken, maatregel na maatregel, zowel op het federale als het Vlaamse niveau.”
Walter Pauli,
in Knack (13/07/2016)

“
In de aanloop naar het nieuwe parlementaire jaar staken onze medewerkers en
mandatarissen begin september de koppen
bij elkaar tijdens de jaarlijkse fractiedagen.
Op het programma: een kritische kijk op
de eigen werking en een vooruitblik op het
komende jaar. En niet te vergeten: een
stand van zaken van de verandering die
onze partij op amper twee jaar tijd reeds
wist te realiseren.
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Goed bezig
De Waalse regering wil een werkweek van vier dagen invoeren voor
bepaalde oudere ambtenaren met een zwaar beroep. En zonder loonverlies, alstublieft! Een aankondiging die niet echt als een verrassing
kwam, nadat PS-voorzitter Elio Di Rupo eerder al voor een algemene
invoering van zo’n vierdagenwerkweek had gepleit. Het idee werd door
vooraanstaande economen meteen afgedaan als nonsens. Nog afgezien
van de vraag of zijn voorstel betaalbaar is, is de uitdaging vandaag
niet om meer of minder te werken, maar om flexibeler te werken.

UI TGESPRO KEN

De federale regering keurde een
wetsontwerp goed dat het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland ook invoert voor de
Vlaamse verkiezingen. “Een grote
stap vooruit voor de Vlaamse
democratie”, vindt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx.

17
“Een flexibelere postmarkt betekent lagere prijzen voor gebruikers, voor bedrijven én voor de
belastingbetaler”, zegt Peter Dedecker naar aanleiding van zijn
resolutie over de liberalisering
van de postmarkt.
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Volkspartij

Op 11 september waren we met dertienduizend mensen samen in Plopsaland. Het was onze
grootste bijeenkomst ooit. En dan hebben we nog duizenden ouders en kinderen moeten
teleurstellen. Maar het park had zijn limiet bereikt. Dertienduizend was het maximum om
veilig en aangenaam te kunnen feesten.
Want het was een feest: ons vijftiende verjaardagsfeest. De partij werd in oktober 2001 opgericht. Toen konden alle nationale mandatarissen – letterlijk – rond een keukentafel zitten.
Vandaag zijn we onbetwist en onmiskenbaar dé volkspartij van Vlaanderen. We hebben
samen een lange weg afgelegd.
In Plopsaland was de doorsnee van Vlaanderen aanwezig. Alleenstaanden, jonge en minder
jonge gezinnen, kinderen en grootouders. Scholieren, studenten, werknemers, werkgevers,
zelfstandigen en gepensioneerden. Dat is de N-VA. Dat zijn wij allemaal samen.

Vlamingen

18
Zal er de komende jaren nog onverdoofd worden geslacht in
Brussel? Brussels parlementslid
Liesbet Dhaene vreest van wel.

20
Jong N-VA bestaat 15 jaar en kleurt
op zaterdag 22 oktober ’t Eilandje
in Antwerpen geel.

Daar ging het in Plopsaland om. Wij allemaal samen. Gebonden door verwantschap, door
vriendschap, door de zorg die we voor elkaar dragen, door de waarden die we met elkaar
delen. Dat brengt ons samen in de N-VA en bepaalt wie wij zijn als gemeenschap, als
Vlamingen.
In Vlaanderen zijn wij thuis. Het is ons lapje grond aan de Noordzee. Waar we voor elkaar
verantwoordelijkheid opnemen en zorg dragen. Waar we geloven dat we door hard werken
onze problemen kunnen oplossen. Waar we samen voor welvaart en welzijn zorgen. Waar
we gastvrij zijn en kansen geven aan iedereen die zich inspant om deel uit te maken van
onze gemeenschap. Waar we weten wie wij zijn en bereid zijn om op te komen voor onze
waarden als het nodig is.
Dit is Vlaanderen en wij zijn Vlamingen. Zonder pretentie en zonder complexen. Vanzelfsprekend en onbeschaamd. We zijn trots op wie we zijn en waarvoor we staan. En samen
timmeren we verder aan de weg om het vertrouwen van zoveel mogelijk Vlamingen te
winnen en te verdienen.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Meer Vlaams groen om in te spelen
Vlaanderen wil tegen 2018 in elke gemeente een speelbos. Maar dat streefdoel haalt de
bevoegde minister Schauvliege (CD&V) nog lang niet. “In 98 van onze 308 gemeenten
kunnen kinderen zich niet uitleven in een speelzone in de bossen”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.
Opmerkelijk is dat dit tekort zich vooral
situeert in Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant. Vier op de tien gemeenten in die
provincies hebben geen speelzone. “Er is
dus geen evenwichtige spreiding”, constateert Van Eetvelde. “Limburg telt bijvoorbeeld vijf keer zoveel speelzones als
Oost-Vlaanderen, hoewel die laatste provincie 600 000 inwoners meer telt. Voor
kinderen die tussen Gent en Brussel

wonen, is het daardoor minder evident
om naar groene speelzones te gaan. Zij
hebben niet veel aan toegankelijke bossen
in de Kempen en Limburg.”

Aanbod beter bekendmaken

Miranda Van Eetvelde: “Speelbossen
zijn niet evenwichtig gespreid over
Vlaanderen.”

“In de regio’s met een tekort moeten er
dringend meer nieuwe speelzones komen.
Door bosgebied toegankelijk te maken,
maar ook door nieuwe bossen met speel-

zones te creëren. Daarnaast moeten we
het aanbod beter bekendmaken bij kinderen en jongeren”, besluit Van Eetvelde.

Meldpunt oneigenlijk schrijfgedrag
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Paul Cordy naar
Vlaams Parlement

Kamerlid Valerie Van Peel wil dat adviserende geneesheren onafhankelijker kunnen werken en dat ze een
duidelijk meldpunt krijgen voor manifest oneigenlijk
schrijfgedrag bij artsen. “Het overgrote deel van onze
artsen gaat zeer correct om met ziekteattesten”, aldus
Van Peel. “Maar wie dat niet doet, schaadt een hele
beroepsgroep én werkt mee aan sociale fraude.”

Paul Cordy, districtsvoorzitter van Antwerpen-stad, volgt Jan Hofkens
op als Vlaams Parlementslid voor de kieskring Antwerpen. Die wil
zich opnieuw ten volle toeleggen op zijn advocatenpraktijk.

Een adviserende geneesheer is de persoon bij uitstek om
fraudegedrag bij artsen op te merken en te melden aan
het RIZIV. Maar helaas gebeurt dat niet, zoals ook de
bevoegde minister De Block (Open Vld) moest toegeven
tegenover Van Peel. “Het RIZIV heeft nochtans twee sociale inspectiediensten. En intussen is er ook een meldpunt
voor sociale fraude. De focus ligt echter volledig op de
burger die fraudeert. Een arts die willens en wetens meewerkt aan die fraude heeft niets te vrezen”, stelt Van Peel.
Volgens haar is hier een duidelijke opdracht weggelegd
voor adviserende geneesheren.

Ervaren dossiervreter

“We zullen Jan missen”, zegt
fractievoorzitter Matthias Diependaele. “Als specialist arbeidsrecht
kent hij zijn gelijke niet in het
Vlaams Parlement.” Parlementsleden die zoals hij vrijwillig ontslag nemen, krijgen overigens
geen ontslagvergoeding meer: een
regeling die in de vorige zittingsperiode nog is uitgewerkt onder
impuls van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Nieuwkomer Paul Cordy is een
dossiervreter. Hij wil zich in de
eerste plaats toeleggen op het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid.
“Voor dat beleidsdomein kan ik
mijn ervaring inbrengen als coördinator voor de werkstudentenprogramma’s en het afstandsonderwijs aan de Universiteit Antwerpen.” Ook het werk in de com-

Paul Cordy: “Ik zal het parlementaire werk snel in de vingers hebben.”

missie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en
Stedenbeleid wil hij van nabij opvolgen. “De thema’s die daar aan
bod komen, sluiten nauw aan bij
mijn werk als districtsvoorzitter
van Antwerpen”, besluit hij.

H A LFRO ND

Aantal imkers in stijgende lijn
Dat de bijenpopulatie het al geruime tijd niet onder de markt heeft, ligt
alvast niet aan het aantal imkers dat bij ons actief is. Tussen 2011 en 2016
steeg hun aantal met meer dan tachtig procent, van 2 837 naar 5 148.
“Imkers weten beter dan wie ook welke lokale maatregelen de bedreigde
bijenpopulaties kunnen redden. Daarom is het belangrijk dat zij ook een
zitje krijgen in de gemeentelijke adviesraden”, meent Kamerlid Yoleen
Van Camp.
“De N-VA ijvert al jaren voor het behoud van onze bijen. Zij zijn de belangrijkste bestuivers van allerhande voedingsgewassen”, aldus
Van Camp. “We staan er zelden bij stil, maar zonder bijen zou onze winkelkar veel minder goed gevuld zijn.”

Economisch belang
Dat het aantal imkers zo sterk toeneemt, betekent overigens niet dat de bijenteelt een lucratieve bezigheid is. België telt vandaag amper
één procent commerciële imkers. De meesten zijn dus hobbyisten. Toch is de bijenteelt niet enkel uit ecologisch perspectief belangrijk:
bijen hebben ook een duidelijke economische waarde. Wereldwijd wordt die op 153 miljard euro geschat. Voor de Benelux is er 500
miljoen euro mee gemoeid.

Meer zieke zelfstandigen vrijgesteld van sociale bijdragen
Zelfstandigen die zwaar ziek zijn en dus geen inkomsten meer hebben, kunnen een vrijstelling krijgen voor het betalen van hun sociale bijdragen. Maar
door een hiaat in de wet vallen velen uit de boot. Kamerlid Werner Janssen
wil die sociale bijdragen voortaan op maandbasis berekenen in plaats van
per kwartaal. “Zo kunnen meer zelfstandigen een beroep doen op de vrijstellingsregels en toch sneller opnieuw aan de slag.”
Als zelfstandige betaal je
sociale bijdragen per
kwartaal, ook wanneer
je ziek bent. Voor wie
arbeidsongeschikt wordt
in de eerste maand van
zo’n kwartaal en weer
aan de slag gaat in de
laatste, was er al een
regeling: zij moeten geen Werner Janssen: “Door een hiaat in de wet vielen
sociale bijdragen betalen, veel zelfstandigen uit de boot.”
maar bouwen toch nog
sociale rechten op.

Geen onnodig uitstel meer
Met zijn wetsvoorstel biedt Janssen nu ook een oplossing voor zelfstandigen die drie
maanden ziek zijn over twee kwartalen gespreid. Door de gelijkstelling per maand
te berekenen, vallen zij niet meer uit de boot. “Nu adviseren artsen een zelfstandige
soms om een noodzakelijke operatie uit te stellen of om het werk pas na enkele
weken te hervatten. Met dit voorstel staat de overheid hun verzorging of de terugkeer
in hun zaak niet langer in de weg”, besluit Janssen.

Onbemande
vaartuigen in
Vlaanderen
Midden 2020 moet het eerste onbemande
schip op de Vlaamse waterwegen varen. “Zo
maken we de binnenvaart nog aantrekkelijker
en concurrentiëler", zegt Vlaams Parlementslid
Bert Maertens. Het gaat om een proefproject
dat de Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart), KU Leuven en het Noorse bedrijf
Marintek vanaf midden volgend jaar gaan realiseren.
“Er wordt continu geïnvesteerd in nieuwe scheepstypes, betere systemen en innovatieve concepten
voor de binnenvaart”, verklaart Maertens. “De
laatste nieuwigheid, het zelfvarende schip, moet
de transportkosten verder verlagen en meer vrachtwagens van de weg en naar het water halen.” In
het kader van dit proefproject wordt een bestaand
vaartuig omgebouwd tot een autonoom varend
schip van realistische schaalgrootte. Dat maakt het
economisch inzetbaar voor goederenvervoer.
Onbemand varen is vandaag in Vlaanderen wettelijk verboden. Om dit proefproject mogelijk te
maken, moet de regelgeving dus ook nog worden
aangepast.
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Sociale huurder moet Nederlands
spreken
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans voert een resultaatsverbintenis in bij
sociaal wonen. “Vroeger moest een sociale huurder zich enkel bereid tonen om
Nederlands te leren. Nu willen we dat er ook resultaat wordt geboekt”, aldus de
minister. “Want al te vaak bleef die bereidheid dode letter.”
“Meteen bij inschrijving gaan we na of de
huurder voldoende Nederlands spreekt”,
legt Homans uit. “Indien niet, dan vragen
wij dat hij na het eerste jaar huur aantoont
dat er voldoende resultaat is geboekt.” Is
dat niet het geval, dan zal hij verder de
nodige inspanningen moeten leveren tot
het juiste niveau is bereikt.

Sociaal contact
Hoe je het Nederlands onder de knie krijgt,
kan je volledig zelf kiezen. “We kijken
enkel nog naar het resultaat. Dat kan je bekomen door het volgen van een cursus,
maar ook door bijvoorbeeld sociaal contact
met de buren, zelfstudie, vrijwilligerswerk,
noem maar op.”

Sport en onderwijs
slaan handen in elkaar
“We moeten investeren in nieuwe sportinfrastructuur, maar
ook de bestaande accommodatie optimaal benutten,” vindt
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Zo ziet hij in
scholen nog heel wat waardevolle infrastructuur waarvan
sportclubs onvoldoende gebruik (kunnen) maken. “Ik wil
scholen overtuigen om die ook na school, in het weekend
en in de vakantie open te stellen”, zegt de minister. Samen
met zijn collega van Onderwijs trekt hij bijna 2,4 miljoen
euro uit om dat ook praktisch mogelijk te maken.
Vaak wordt de bestaande infrastructuur niet gebruikt om praktische redenen, zoals het gebrek aan een aparte toegang. Of
omdat de belijning van de sportvloer niet overeenstemt met
sporttechnische reglementen, zodat die voor clubs minder aantrekkelijk is. “Via enkele goed gekozen pilootprojecten kunnen
scholen nu met financiële ondersteuning op zoek naar concrete
oplossingen”, zegt Muyters.
Naast financiële ondersteuning krijgen scholen ook praktische
begeleiding. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) zal goede praktijken verzamelen en communiceren naar de hele onderwijssector.

Liesbeth Homans: “Bereidheid om
Nederlands te leren mag geen dode
letter blijven.”

Antiburn-outplan krijgt
vorm via satellietkantoren
Stress op de werkvloer aanpakken en zo het welzijn van je
medewerkers verbeteren, dat doe je niet in een handomdraai.
Het uitgekiende antiburn-outplan van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput bevat dan ook verschillende bouwstenen die de komende maanden in concrete acties worden
omgezet. “Een belangrijk principe in het plan is dat een ambtenaar meer controle krijgt over zijn werk en de manier
waarop hij tot resultaten komt”, aldus Vandeput.
Een eerste realisatie zijn de
satellietkantoren:
een
ideale tussenoplossing
voor wie niet naar Brussel
kan, maar evenmin kan of
wil thuiswerken. Sommige
federale ambtenaren konden al gebruikmaken van
de zestien bestaande regionale kantoorruimtes. Nu Steven Vandeput: “Een antiburnwordt die optie ingevoerd outplan maakt langere loopvoor alle federale over- banen mogelijk.”
heidsdiensten. Reserveren kan via een gebruiksvriendelijke boekingstool. Bij aankomst wacht je dan een perfect uitgeruste
werkplek. Voorlopig gaat het om een honderdtal plaatsen.

Niets dan voordelen
Een betere werk-privébalans leidt tot meer tevreden, gemotiveerde
en productieve medewerkers. Er is minder dure kantoorruimte
nodig in Brussel. En de ecologische voetafdruk verkleint door minder woon-werkverkeer. “Kortom: hier wordt iedereen beter van”,
besluit minister Vandeput.
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Regering zet in op toekomst Vlaamse zeehavens
De Vlaamse Regering start met zogenoemde complexe projecten voor
de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Daarin onderzoekt zij zowel
bestaande denkpistes als alterna-

tieve oplossingen, in samenspraak
met alle betrokken partijen. Concreet gaat het om het Saeftinghedok
in de haven van Antwerpen en een
nieuwe zeesluis in Zeebrugge.

Groen licht voor
diamanttaks

Niet in conflict blijven hangen

Het diamantstelsel dat de omzet van
diamantairs belast, de zogenoemde
diamanttaks, krijgt groen licht van de
Europese Commissie. Eerdere recente
contacten van minister van Financiën
Johan Van Overtveldt met de bevoegde
eurocommissaris wezen al in de richting van een positieve uitkomst.
“Deze goedkeuring toont aan dat de maatregel geen staatssteun betreft en dus geen
gunstregime is, zoals sommigen ten onrechte beweren”, reageert de minister
tevreden. “Met de diamanttaks zorgen we
eindelijk voor een sluitende fiscale behandeling van een zeer complexe sector. De
sector zal door deze maatregel jaarlijks 50

“De haven van Antwerpen heeft dringend nood aan extra containercapaciteit. Dat beseft iedereen”, zegt minister
van Mobiliteit Ben Weyts. “En ook de
haven van Zeebrugge wil zich versterken voor de toekomst. Een nieuwe ontsluiting naar de zee is daarvoor onontbeerlijk.”

Johan Van Overtveldt: “De diamanttaks helpt mee de lasten op arbeid te
verlagen.”
miljoen euro méér bijdragen in vergelijking met het verleden. De diamanttaks
maakt dan ook deel uit van de taxshift en
zorgt mee voor een verlaging van de lasten
op arbeid.”

“We willen zo snel mogelijk een zo
breed mogelijk gedragen oplossing bieden, in plaats van te blijven hangen bij
het ene conflict na het andere”, verklaart de minister. Met deze complexe
projecten reikt Vlaanderen de hand
aan alle betrokken partijen, van
gemeente- en havenbesturen tot actiegroepen zoals Doel 2020 en stRatengeneraal. Alles komt ook aan bod in
zo’n complex project: economische belangen, leefbaarheid, leefmilieu, landbouw en mobiliteit. Iedere Vlaming
kan bovendien zijn eigen stem laten
horen via de website
www.havenvandetoekomst-antwerpen.be

Parkeerkaarten van personen
met beperking beter controleren
Naar schatting 200 000 vervallen parkeerkaarten van personen met een
beperking zijn nog steeds in omloop, meestal van mensen die overleden
zijn. Tot nog toe verliep de controle van die kaarten zeer moeilijk, maar
sinds deze maand wordt er sneller en grondiger gecontroleerd.
“Alle nieuwe en vernieuwde parkeerkaarten krijgen een QR-code”,
vertelt de bevoegde staatssecretaris
Elke Sleurs. Wanneer agenten en
parkeerwachters die scannen, zien
ze meteen of het om een geldige
kaart gaat. “Daarnaast hebben we
een lijst gemaakt met de parkeerkaarten van personen die al zijn
overleden, maar van wie de kaart
nooit werd binnengebracht”, vervolgt de staatssecretaris. “Dankzij

een app gaan agenten en parkeerwachters die databank kunnen raadplegen, door de unieke nummers op
de parkeerkaarten in te geven.” Op
termijn wil Sleurs de nieuwe kaarten bovendien uitrusten met een
chip, die nog makkelijker te scannen
valt door controleurs.

Topje van ijsberg
Elk jaar betrappen agenten en parkeerwachters zo'n 39 500 chauffeurs

die hun wagen onterecht zetten op een parkeerplaats voor een persoon met een beperking. Die betrapte bestuurders zouden
echter maar het topje van de ijsberg
vertegenwoordigen.
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Bart De Wever:
“Ik hoop dat we de noodtoestand nooit n
‘Turkse toestanden’, ‘wellustelingen die het einde van de rechtstaat bepleiten’, ‘gevaarlijker dan IS’, ‘onhaalbaar’, ‘vergeefs’.
De eerste reacties op Niveau V, het veiligheidsplan van de
N-VA, waren niet bemoedigend. Maar Bart De Wever is het ondertussen gewoon: “Eerst worden onze voorstellen verketterd, dan volgt
de nuance, en ten slotte eindigen ze als aangenomen wijsheid.”
Waarom komt de N-VA nu met haar
Niveau V? Koen Geens zegt dat de
omslag op het vlak van veiligheid
“niet minder dan indrukwekkend” is.
Bart De Wever: “Wie ben ik om Koen
Geens ongelijk te geven? Er zijn inderdaad enorme stappen vooruit gezet
op het vlak van veiligheid. De omslag
naar een echte veiligheidscultuur is
ingezet. Maar we vechten tegen een
8

monster dat constant van gedaante
verandert en altijd nieuwe manieren
zoekt om ons te treffen. IS verliest terrein op het slagveld en verschillende
kopstukken zijn uitgeschakeld. Maar
spreek met de politie en ze zullen u
vertellen dat de zware jongens nog
ginder zitten. Wat gebeurt er met hen
als IS wordt verslagen? We moeten
maximale voorzorgen nemen, want

niemand kan ons vandaag verzekeren
dat de ergste dreiging achter de rug
is.”
Als de N-VA verder wil gaan, moet
ze dat maar aan de regeringstafel
bespreken, luidt de kritiek.
“Voor de zomer hebben we met de
ministers van de veiligheidsdepartementen de stand van zaken opgemaakt: waar staan we al, wat moet er
nog worden gerealiseerd en wat hebben we nog nodig? Wij proberen een
visie te ontwikkelen op langere termijn, en voorbereid te zijn op alles.
Voor een heel aantal maatregelen hebben we partners gevonden, soms na
stevige discussies. Voor een aantal

BRE E DBEE L D
terd, dan volgt de nuance en ten slotte
eindigen ze als aangenomen wijsheid.
Op dat vlak maak ik mij dus niet te veel
zorgen.”
Het meest opvallende voorstel is het
mogelijk maken van de fameuze noodtoestand.
“De noodtoestand is de maatregel die het
meeste aandacht krijgt, maar waarvan ik
hoop dat we hem nooit zullen moeten gebruiken. In zeer uitzonderlijke omstandigheden – wanneer er een grote en acute
terroristische dreiging is – moeten onze veiligheidsdiensten eerst kunnen handelen,
en dan pas controleren. De rechterlijke
controle gebeurt in een noodtoestand achteraf, in plaats van voordien. Dat gaat over
cruciale uren die het verschil kunnen
maken tussen leven en dood. Maar we
blijven binnen de criteria van het Europees
Hof in Straatsburg voor de noodtoestand.”

“

nodig hebben”
andere maatregelen nog niet. Politiek
gaat over ideeën formuleren en vervolgens mensen overtuigen.”
Dat overtuigen belooft een hele klus
te worden. De coalitiepartners reageren afwijzend.
“Na mijn lezing aan de universiteit van
Gent (het openingscollege politicologie
in september vorig jaar, red.) werd ik
ook onder kritiek bedolven. Maar veel
van wat ik toen zei – over de pushbacks, het sluiten van de grenzen – is
ondertussen beleid geworden. We staan
helemaal niet alleen met wat we vragen. Experts als Brice De Ruyver zien
eten en drinken in onze voorstellen.
Eerst worden onze voorstellen verket-

In Nederland en Frankrijk
is de noodtoestand wettelijk
geregeld. Het is eerder absurd
dat er bij ons nog
niets is geregeld.

“Ons wetgevende arsenaal is voldoende
bij het huidige dreigingsniveau, en zaken
zoals het strafbaar stellen van de voorbereidende handelingen, zitten in het
parlement nog in de pijplijn. Maar in uitzonderlijk bedreigende situaties - als er
mensenlevens op het spel staan - moeten
we de noodtoestand kunnen inroepen.
Vandaag is die noodtoestand niet aan de
orde. Maar beter voorkomen dan genezen.”
We gaan dus niet Turkije achterna?
“Die vergelijking is belachelijk. In Turkije
is de rechtstaat aan het verdwijnen. Journalisten worden opgesloten, rechters ontslagen, scholen gesloten en de ambtenarij
uitgezuiverd. Wij willen juist een wettelijk
kader zodat de veiligheidsdiensten weten
wat hun grenzen zijn in uitzonderlijke

situaties. Door de noodtoestand wettelijk
te regelen, blijven we binnen het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en
doen we geen gekke dingen. In Nederland
en Frankrijk bestaat zo'n wettelijk kader.
Het is eerder absurd dat er bij ons nog
niets is geregeld.”
Het argument gaat dan dat de noodtoestand grote aanslagen in Frankrijk
niet heeft verhinderd.
“Manuel Valls, de premier van Frankrijk,
zegt nochtans dat de Franse veiligheidsdiensten bijna dagelijks aanslagen verijdelen. De veiligheid zullen we nooit voor
honderd procent kunnen garanderen.
Maar het is onze plicht als beleidsvoerders
om alles te doen wat we kunnen om ze
maximaal te verzekeren.”
Ook vanuit de magistratuur wordt
scherp gereageerd: de rechtstaat komt
in het gedrang.
“Zijn Frankrijk of Nederland dan geen
rechtstaten meer? Waren Spanje of GrootBrittannië geen rechtstaten toen ze de
noodtoestand uitriepen na de aanslagen
in Madrid en Londen? Toen we de nachtelijke huiszoekingen invoerden, was dat zogezegd ook een inbreuk op de rechtstaat.
Vroeger stonden agenten 's ochtends aan
de deur te wachten tot het vijf uur was om
te mogen binnenvallen. Om tien voor vijf
hoorden ze de wekker afgaan en werden
ze getrakteerd op een kogelregen. Die tijd
is gelukkig voorbij. Heel deze discussie
gaat net om het vinden van nieuwe evenwichten tussen het veiligheidsaspect en de
rechterlijke controle. We leven nu eenmaal
in andere tijden.”
“Vanuit de politie en de veiligheidsdiensten gebeuren enorme inspanningen. In
het Kanaalplan zijn heel veel energie en
middelen geïnvesteerd: honderden mensen zijn administratief geschrapt, tientallen
malafide gebedshuizen opgedoekt, talloze
illegalen opgepakt, honderden kilo’s drugs
en duizenden euro’s misdaadgeld in beslag genomen. Maar het werkt enorm
9
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ontmoedigend voor de politiemensen als
ze criminelen oppakken die een onderzoeksrechter nog dezelfde dag weer laat
lopen. De rechtstaat betekent ook dat
iedereen voor zijn verantwoordelijkheid
wordt gesteld.”
Kunnen de gespecialiseerde terreurrechtbanken uit het veiligheidsplan
daartegen helpen?
“Dat is de bedoeling, ja. De grote en goed
draaiende gerechtelijke arrondissementen
specialiseren zich nu al in terrorismedossiers. De politiek heeft een wettelijk
kader gecreëerd om teruggekeerde Syriëstrijders op te sluiten, maar we zien dat er
veel willekeur is bij de toepassing. Vooral
op het niveau van de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling gebeuren soms onbegrijpelijke blunders. Denk
maar aan de ‘jihadmama’ die na vier
maanden al voorlopig werd vrijgelaten.
Door ons beter te organiseren, kunnen we
dat vermijden.”

“

Het werkt enorm
ontmoedigend voor de
politiemensen als ze criminelen
oppakken die een onderzoeksrechter nog dezelfde
dag weer laat lopen.

“Bovendien gaan we die gespecialiseerde
rechtbanken ook beter kunnen beveiligen.
Het was maar klein nationaal nieuws,
maar in Antwerpen is iemand van ons
rechtbankpersoneel aangevallen tijdens
zo’n terrorismeproces. Dat heeft op iedereen grote indruk gemaakt.”
Ook over de rol van de burgemeester
was nogal wat te doen. Als u mensen
wilt laten opsluiten, dan moest u maar
onderzoeksrechter worden, zei Patrick
Dewael.
“Volgens Napoleon was de onderzoeksrechter de machtigste man van het land.
Hij heeft zeker meer macht dan een burgemeester. Maar ik moet mij wel kunnen
10

Niemand kan ons vandaag verzekeren dat de ergste dreiging achter de rug is.
verantwoorden bij de kiezer, want die zal
mij afrekenen op het feit of ik alles heb
gedaan om de veiligheid te waarborgen.
Mijn lokale diensten kennen de
geradicaliseerden in Antwerpen zeer goed,
en minister Jambon kent aan de lokale
besturen en de lokale politie een steeds
belangrijkere rol toe bij het opvolgen van
die mensen. Daarom geven wij de lokale
besturen en politie ook de instrumenten
om die taak te kunnen uitvoeren.”

Maar het idee dat we het probleem alleen
met meer geld kunnen oplossen, is fout. In
een stad als Antwerpen zijn er tientallen
mensen die moeten worden gevolgd. Om
één iemand te volgen heb je 25 voltijdse
krachten nodig. Als ik dat zou doen, kan
mijn korps zijn gewone politietaken niet
meer behoorlijk uitvoeren. We hebben
meer instrumenten nodig om de taak te
verlichten, zoals het filmen van plekken
waar geradicaliseerden samenkomen.”

“Men heeft het voorgesteld alsof ik een
Guantánamo wilde oprichten in de kelder
van ‘t Schoon Verdiep. De karikatuur kon
niet groter zijn. Wel wil ik een procedure
waarmee een burgemeester aan een procureur bepaalde onderzoeksdaden kan
vragen, zoals bijvoorbeeld een huiszoeking. De procureur kan dat weigeren,
maar als burgemeester heb je dan je plicht
gedaan.”

Na deze zomer was het beeld dat er
onenigheid was bij de N-VA over het
veiligheidsverhaal.
“De media zoeken altijd tegenstellingen, omdat tegenstellingen kranten
doen verkopen. Uiteraard waren er
nog een aantal juridische knelpunten
die wij moesten uitklaren. En wij hebben dat na grondige discussie en veel
intern overleg gedaan, net omdat de
rechtstaat ons zo dierbaar is. Maar er
is altijd eensgezindheid geweest over
de grond van de zaak: we hebben een
weerbare rechtstaat nodig. En die
bouwen we verder uit: een wettelijk
kader voor de noodtoestand, gespecialiseerde terreurrechtbanken en
krachtdadige instrumenten voor lokale politie en burgemeesters. Wij zijn
hier echt niet bezig met profilering,
zoals men ons al eens verwijt. Veilig-

Het grote probleem is de capaciteit,
zegt de oppositie. We moeten gewoon
meer investeren.
“Deze regering bespaart niet op veiligheid.
We maken juist een gigantische inhaalbeweging. Dankzij het kerntakendebat en
extra investeringen zorgen we voor meer
blauw op straat. Onze special forces moeten niet meer gaan schooien in het buitenland voor kogelvrije vesten en wapens.

BREE DBE ELD

Niveau V:
5 voorstellen voor meer veiligheid
Met Niveau V stelt de N-VA een pakket van veiligheidsmaatregelen voor die de inlichtingendiensten, het gerecht, de politie en de bestuurlijke
overheden meer slagkracht geven in de strijd tegen terrorisme. Al deze
voorstellen situeren zich binnen de grenzen van de rechtstaat, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

N-VA wil verder gaan: het verheerlijken
van IS en terreur bestraffen, de voorwaardelijke invrijheidstelling uitsluiten voor
terroristische misdrijven, safe houses van
derden verbeurdverklaren en burgerinfiltratie bij terroristische misdrijven
mogelijk maken.

1. Noodtoestand
De N-VA wil een wettelijk kader voor de
noodtoestand, zoals dat ook bestaat in
Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk.
Bij een bedreiging van de openbare orde
en publieke veiligheid moet de Nationale
Veiligheidsraad bij dreigingsniveau 4 de
noodtoestand kunnen uitroepen. Het parlement moet die beslissing, die geldt voor
drie maanden, binnen de vijf dagen bekrachtigen. Tijdens de noodtoestand kunnen de bestuurlijke overheden bijvoorbeeld bijeenkomsten verhinderen, huisarrest opleggen en propaganda verbieden. Preventieve detentie is mogelijk bij
een ernstige bedreiging van de openbare
veiligheid, met toetsing door de rechter
nadien.

3. Gespecialiseerde terreurrechtbanken
Het veiligheidsplan voorziet ook vijf gespecialiseerde en beveiligde terreurrechtbanken op het niveau van het rechtsgebied. Vandaag organiseren de grootste
arrondissementen zich al zo, maar de
N-VA wil op die manier eenheid van

5. Versterking van bestuurlijke overheden
De lokale politie en burgemeesters hebben een bijzonder grote verantwoordelijkheid in het opvolgen van geradicaliseerden, potentiële terroristen en teruggekeerde Syriëstrijders. Niveau V geeft
hen ook de middelen om die taak uit te

rechtspraak en uniformiteit brengen. Er
komt ook een gespecialiseerde rechter op
het niveau van de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling, om
blunders zoals de vrijlating van de zogenoemde jihadmama te vermijden.

voeren: de burgemeester kan rechtstreeks
onderzoeksdaden vragen aan het parket,
hulpverleners moeten aanwijzingen van
terrorisme melden, de lokale politie mag
filmen, schaduwen en op het dark web
patrouilleren.

4. Uitbreiding gerechtelijk arsenaal
De regering deed al veel: huiszoekingen
kunnen nu 24 uur per dag, de bijzondere
opsporingsmethoden werden uitgebreid,
ronselaars voor Syrië worden gestraft. De

U kunt het volledige veiligheidsplan
Niveau V raadplegen op
www.n-va.be/niveauV

wel zouden afvallen. En dat is inderdaad gebeurd. Vandaag is Jan Jambon
populairder in Wallonië dan Onkelinx
zelf. Dat is echt niet omdat Jan opeens

zo’n goede Belg is geworden, maar
omdat hij het gezicht is van een
krachtiger veiligheidsbeleid.”

2. Versterking inlichtingendiensten
De bevoegdheden van de inlichtingendiensten worden uitgebreid om ook in het
buitenland te kunnen opereren. De diensten krijgen meer mogelijkheden om
Syriëstrijders op te volgen en binnen te
dringen in buitenlandse mailboxen. Er
komen soepelere spoedprocedures voor
bijzondere inlichtingenmethodes. De N-VA
wil de nadruk verschuiven van het gerechtelijke naar het bestuurlijke toezicht.
Het parlement oefent in alle transparantie
controle uit.

heid is de eerste zorg van alle burgers,
dat nemen wij bijzonder ernstig. Na
de verkiezingen voorspelde Laurette
Onkelinx dat de maskers bij de N-VA
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Geert Bourgeois zet zeilen bij
voor een Unie van de Noordzee
Minister-president Geert Bourgeois pleit voor een Unie van de
Noordzee, een samenwerkingsverband van alle landen rond
de Noordzee. In de eerste plaats denkt hij daarbij aan Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Maar ook meer noordelijke
landen als Duitsland en Denemarken kunnen aansluiten.
In juni besliste het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.
Vlaams minister-president Geert
Bourgeois pleitte als een van de eersten voor een ‘soft Brexit’, een zacht

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde
handelspartner van Vlaanderen.
“Een situatie met wederzijdse handelsbarrières is geen goede zaak”,
vindt Geert Bourgeois. “Concreet

maan dan wat er zich diep in de oceanen afspeelt. Er is dus nog heel wat
onderzoek nodig,” stelt Bourgeois
vast, “bijvoorbeeld naar de bodem
en naar de gevolgen van de klimaatopwarming.”
Bovendien biedt de zee ook heel wat
opportuniteiten. Denk maar aan de
‘blauwe energie’: de energiewinning
op zee, uit de wind en de getijden. Op
het vlak van windenergie speelt
Vlaanderen overigens een voortrekkersrol. Daarnaast zijn er tal van toepassingsmogelijkheden voor de voedings-, cosmetica-, gezondheids- en
de farma-industrie. Zo is er een groeiende markt voor bio-producten uit de
zee, en algen en bacteriën zijn belangrijke leveranciers voor actieve
bestanddelen in huidverzorgingsproducten.

Een lichtere structuur

Geert Bourgeois: “Wetenschappelijk onderzoek van de Noordzee is essentieel.”

vertrek uit de Europese Unie zonder
handelsbelemmeringen. Dat standpunt krijgt steeds meer volgers binnen de Europese Unie. “Het zou een
grote fout zijn om het Verenigd Koninkrijk te straffen”, vindt ministerpresident Bourgeois. “Want alles wat
geen zacht vertrek impliceert, zou
enorme kosten met zich meebrengen,
voor alle partijen. Een oplossing vinden is bijgevolg een gemeenschappelijk belang.”
12

hoop ik bijvoorbeeld dat gezamenlijke wetenschappelijke programma’s
rond onderzoek van de Noordzee niet
in het gedrang komen door het vertrek van de Britten uit de EU.”

Onderzoek van de Noordzee
Dat onderzoek is belangrijk. De 21ste
eeuw is de eeuw van de oceaan, en
71 procent van onze planeet bestaat
uit oceanen en zeeën. “Toch kennen
we beter de oppervlakte van de

“Met mijn plan beoog ik geen nieuwe
Europese Unie”, benadrukt de minister-president. “Het is de bedoeling
om te komen tot een lichtere structuur met zowel EU-lidstaten als
andere landen. Ook deelstaten zoals
Vlaanderen moeten kunnen toetreden tot de Unie. De EU kan daarbij
een waarnemersstatus krijgen.”
Het idee van de minister-president is
niet helemaal nieuw. Onder impuls
van Nicolas Sarkozy kwam er in
2008 een Union pour la Méditerranée. Die Unie van het Middellandse
Zeegebied omvat 28 lidstaten van de
EU en 25 andere landen buiten de EU,
zoals Noord-Afrikaanse en ZuidoostEuropese staten en enkele partners
uit het Midden-Oosten.

GEM ANDAT EERD

Theo Francken: “We pakken
sociale-zekerheidsmigratie kordaat aan”
De federale regering nam sinds haar aantreden verschillende
maatregelen om de band te versterken tussen het recht op een
uitkering enerzijds, en het verblijf en werk in België anderzijds.
“Solidariteit kan maar in stand worden gehouden wanneer
daar ook verantwoordelijkheid tegenover staat”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
Wat zijn de belangrijkste maatregelen die de regering nam?
Theo Francken: “Vroeger kon elke
vreemdeling op pensioenleeftijd meteen een Inkomensgarantie voor Ouderen aanvragen (IGO, sociale bijstand
voor 65-plussers, red.). Voortaan kan
dat maar na tien jaar legaal verblijf in
het land. En waar elke vreemdeling
vroeger vanaf dag één al
een werkloosheidsuitkering
kon aanvragen, moet je nu
eerst drie maanden effectief
in dit land hebben gewerkt
én bijgedragen. De arbeidsprestaties in het land van
herkomst tellen daarvoor
dus niet langer mee, tenzij
dat werk werd verricht in
de Europese Unie of een
daarmee geassocieerd land
zoals Zwitserland. Daarnaast voeren we ook de
strijd tegen schijnzelfstandigheid fors op. Dat is een
favoriete tactiek onder
migranten om snel een leefloon te bekomen. We pakken dat aan met hogere
boetes die grensoverschrijdend worden geïnd.
Al deze maatregelen leveren de schatkist een jaarlijkse besparing op van
minstens 27,4 miljoen euro.
Maar nog belangrijker is voor ons het
principe erachter: geen solidariteit

zonder een effectief legaal verblijf én
het betalen van sociale bijdragen.”
Vanwaar die voorkeursbehandeling voor EU-burgers in de werkloosheidsuitkering? Stelt er zich bij
hen dan geen probleem van
uitkeringsmigratie?

“Toch wel, maar de Europese regelgeving is helaas wat ze is. Zo verplicht

Europa ons ertoe om de arbeidstijd
die wordt gepresteerd in een ander
EU-land in rekening te brengen voor
werkloosheidssteun in dit land. Hoewel daar geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage tegenover staat. Dat is
niet uit te leggen. Hopelijk bieden de
brexit-onderhandelingen de mogelijkheid om dergelijke Europese excessen
in vraag te stellen en aan te pakken.
Daar zal onze Europese fractie alvast
sterk voor ijveren. Binnen het Europese kader halen we wel het onderste
uit de kan. Zo trok ik vorig jaar 1 702
verblijfsvergunningen van EU-burgers
in omdat ze een onredelijke
belasting voor onze sociale
zekerheid vormden.”
Zitten er na deze hervorming nog gaten in het net?
“De hervormingen zijn grote
stappen vooruit. Stappen die
in een regering met de PS ondenkbaar zouden zijn. Maar
ook na deze hervormingen
zal onze sociale zekerheid
nog passieve migratie aantrekken. Daarom wil de N-VA
op termijn evolueren naar
een systeem van trapsgewijze
intrede in de sociale zekerheid, naar Deens model. In
afwachting daarvan doen we
er alles aan om nieuwkomers
met een uitkering zoveel als
mogelijk te responsabiliseren
en te activeren. We vereisen
van hen dat ze de taal leren,
zich inburgeren en actief op
zoek gaan naar een job. Solidariteit kan maar in stand
worden gehouden wanneer
daar ook verantwoordelijkheid tegenover staat.”
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VI NGER AAN DE POLS

Regionaal
stemrecht voor
Vlamingen in
het buitenland
komt eraan
In 2019 verkiezen de Vlamingen opnieuw hun eigen Vlaams Parlement. Als er op het laatste moment geen kink in de kabel
komt, stemmen dan voor de allereerste keer ook de Vlamingen
in het buitenland mee. “Een grote stap vooruit voor de Vlaamse
democratie”, vindt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx.
Sinds 2003 kunnen Vlamingen die in
het buitenland wonen toch hun stem
uitbrengen. Een goede zaak. In een
geglobaliseerde wereld houdt burgerschap niet op aan de landsgrenzen.
Logisch dus dat een Vlaming in het
buitenland graag mee beslist over de
gang van zaken in zijn thuisland.

Typisch Belgisch
Minder logisch is dat Vlamingen in
het buitenland tot dusver enkel stemrecht hebben bij de federale verkiezingen. Een Vlaming in het buitenland mag dus wel stemmen voor de
Kamer, maar niet voor zijn eigen
Vlaams Parlement. “Een typisch Belgische toestand”, zegt Marc Hendrickx,
die al jaren deze discriminatie aanklaagt. In oktober vorig jaar diende
hij hierover in het Vlaams Parlement
een voorstel van resolutie in. Dat
voorstel werd door het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd. Minister
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon
pikte het niet mis te verstane signaal
16

op. Eind augustus keurde de federale
regering op zijn initiatief een wetsontwerp goed dat het stemrecht voor
Vlamingen in het buitenland ook
invoert voor de Vlaamse verkiezigen.

“

We bewijzen eens te meer
dat een federale regering
zonder de PS het verschil maakt.

Tweederdemeerderheid
Maar daarmee is de aanpassing nog
niet in kannen en kruiken. Het ontwerp moet met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd in het
federaal parlement. Een meerderheid
waarover de federale coalitie niet beschikt. Aan Vlaamse kant is er unanimiteit, maar in Franstalig België heeft
de PS zich steeds met succes tegen dit
stemrecht verzet. De Franstalige socialisten blijven er ook vandaag nog
tegen gekant, maar de MR, het cdH en
Ecolo hebben zich er intussen positief

over uitgelaten. Daardoor wordt een
tweederdemeerderheid zonder de PS
mogelijk.
Marc Hendrickx is tevreden. “We bewijzen eens te meer dat een federale
regering zonder de PS het verschil
maakt. Het was Elio Di Rupo die dit
dossier federaal jarenlang wist te
blokkeren. Hij deed dat om een wel
heel platte reden: zijn PS haalde te
weinig stemmen bij de Belgen in het
buitenland. Tegelijkertijd wil de PS
wél regionaal stemrecht voor mensen
zonder Belgische nationaliteit, want
in die bevolkingsgroep scoren ze veel
beter. De wereld op zijn kop”, aldus
Hendrickx. “Ooit blokten de socialisten het vrouwenstemrecht af uit vrees
dat vrouwen ‘verkeerd’ zouden stemmen. Dat electorale opportunisme
zijn ze duidelijk nog niet verleerd.
Gelukkig maakte de kiezer in 2014
een einde aan de PS-staat.”
“Vlaamse expats zijn onze beste ambassadeurs in het buitenland,” besluit
Marc Hendrickx, “maar ze konden tot
dusver niet volwaardig deelnemen
aan de Vlaamse democratie. Dankzij
de N-VA komt daar nu eindelijk verandering in.”

VI N GER AAN DE PO LS

Een écht vrije
postmarkt,
met eerlijke
concurrentie
Hoog tijd om de postmarkt écht te liberaliseren, vindt de
N-VA. “Maar daarvoor moet er eerst een einde komen aan
het feitelijke monopolie waarvan bpost nog steeds geniet
op onze brievenmarkt”, stelt Kamerlid Peter Dedecker. Hij
heeft al een ambitieuze resolutie in die zin klaar.
Officieel werd de nationale postmarkt
al in 2011 geliberaliseerd. Maar de
intrede van nieuwe spelers op die
markt werd in de praktijk zoveel
mogelijk bemoeilijkt. Het gevolg laat
zich raden: tot op heden bezit bpost
een aandeel van meer dan 99 procent
in de markt van de brievenpost. “Met
te hoge prijzen als resultaat”, klaagt
Dedecker aan. “Vroeger evolueerde
de prijs van een postzegel nog gelijk
met de inflatie. Maar de laatste jaren
liggen die prijsstijgingen stelselmatig
veel hoger. Vandaag liggen onze prijzen ver boven het gemiddelde van de
buurlanden.”
Dedecker wil met een breed pakket
aan maatregelen de postmarkt openbreken. “Een flexibelere markt met
lagere prijzen voor gebruikers en bedrijven is het ultieme doel van de
maatregelen”, verklaart hij. Daarbij
legt Dedecker de nadruk op een vlottere toegang tot de markt, minder
eisen in de werking en het schrappen
van absurde verplichtingen.

Postmarkt, open u!
Om meer concurrentie naar onze postmarkt te lokken, moeten we bedrijven
een vlottere toegang tot die markt
garanderen. “Het Belgische vergunningenstelsel is vandaag het strengste van
de hele EU. Het heeft ons in 2014 zelfs
een klacht opgeleverd van de Europese
Commissie”, weet Dedecker. Zijn resolutie werkt verschillende van die drempels weg: de wettelijke eisen over
leveringsfrequenties, de tariefgelijkheid
en de verplichting om het hele grondgebied te bedienen. “Laat consumenten zelf bepalen welke dienstverlening
zij verkiezen aan welke prijs”, klinkt
het logisch. “Ook de universele dienstverlening, die wordt gefinancierd uit de
staatskas, kunnen we maar beter inperken. Die is vandaag de ruimste en
duurste van heel Europa.”

Eenvoud is wet
Met zijn resolutie mikt Dedecker ook
op wettelijke eenvoud. Overdreven
regels en verplichtingen moeten verdwijnen, zoals het verplichte postkan-

toor per gemeente. “Het is pure Kafka
dat ook een gemeente als Herstappe
met 89 inwoners een eigen postkantoor
moet hebben”, aldus Dedecker. “Laat
ons uitgaan van de behoeften van de
consument in plaats van gemeentegrenzen als referentie te nemen. Veel
mensen zijn een pak beter geholpen in
een postpunt met langere openingstijden dan in een postkantoor dat om
17 uur sluit.”
Een codificatie van de talrijke postwetten en koninklijke besluiten moet helderheid brengen en een logisch kader
scheppen voor alle nieuwe marktspelers. En een hervormd wettelijk
prijsplafond moet garanderen dat de
prijsstijgingen in bedwang blijven.
“Een écht vrije postmarkt, met eerlijke
concurrentie, daar gaat het om”, besluit
Dedecker. “Deze resolutie effent duidelijk de weg naar een competitievere
markt, een vlottere dienstverlening en
lagere kosten voor de gebruiker en de
belastingbetaler.
Bpost kan die concurrentie overigens
best aan: het is geëvolueerd van een
archaïsche overheidsdienst naar een
modern klantgericht bedrijf. Bijkomende concurrentie zal bpost scherp
houden om nog betere dienstverlening
aan te bieden aan lagere prijzen.”
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BRUSSEL

“CD&V maakt van Brussel de hoofdstad van het onverdoofd slachten”
Naar aanleiding van het islamitische Offerfeest werd jarenlang
onverdoofd geslacht op onwettige ‘tijdelijke’ slachtvloeren. Toen
dierenwelzijn in 2014 een gewestbevoegdheid werd, maakte
Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts een eind aan dat
dierenleed. Maar in Brussel is onverdoofd slachten bijna een verworven recht geworden, en dit op kap van de belastingbetaler.

evolueren naar een Offerfeest zonder
onverdoofd slachten”, zegt Dhaene.

Verworvenheid
De hamvraag is dan ook waarom de
moslimgemeenschap in Brussel in de
toekomst ook maar enige moeite zou

In 2015 ging Ben Weyts nog een stap
verder door te verklaren dat hij een
voorstander is van een totaalverbod
op onverdoofd slachten. Ondertussen
hield men zich in het Brusselse
Gewest vooral bezig met een lange
zoektocht naar manieren om het onverdoofd slachten op legale wijze toch
mogelijk te maken.

Overheidstaak
Dat heeft ertoe geleid dat het Brusselse Gewest de volledige regie en
financiering van een ‘modulaire’
slachtvloer tijdens het Offerfeest op
zich neemt. “In Brussel beschouwt
men de organisatie van het onverdoofd slachten tijdens het Offerfeest
als een overheidstaak”, merkt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene op.
“En de kosten daarvan worden op de
schouders van elke Brusselse belastingbetaler geschoven.”
Brussels CD&V-staatssecretaris Bianca
Debaets zegt wel dat ze streeft naar

Zolang dieren geen stem hebben, vreest Liesbet Dhaene voor onverdoofde slachtingen in Brussel.
een totaalverbod, maar haar beleid
resulteerde erin dat het Gewest een
kader creëert om het Offerfeest te beleven. Mét onverdoofd slachten en
zonder ook maar enig engagement
vanuit de Moslimexecutieve om te

doen om een stap te zetten richting
verdoofd slachten. “Meer nog, de toegeving van CD&V’ster Debaets creëert
voor de moslimgemeenschap een
soort verworvenheid ten aanzien van
de Brusselse overheid dat die zich garant stelt voor het mogelijk maken
van onverdoofd slachten tijdens het
Offerfeest”, aldus Liesbet Dhaene.
“Zal er de komende drie jaar nog onverdoofd worden geslacht in Vlaanderen? Er bestaat een kans van niet.
Maar zal er de komende drie jaar nog
onverdoofd worden geslacht in Brussel? Zolang dieren geen stem hebben,
vrees ik van wel”, besluit Dhaene.
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VERR EKI JKER

Turkije, steeds
meer binnenland
Turkije is niet uit het nieuws te slaan. President Recep Tayyip
Erdogan, de Koerdische zaak, een poging tot staatsgreep, het
vluchtelingenakkoord, toetreding tot de EU, dubieus bondgenootschap in de strijd tegen IS: het zijn evenveel thema’s die het debat
uitlokken.
Ooit was het een ver land. Maar
zoals Kamerfractievoorzitter Peter
De Roover het voor de radio formuleerde: “Ik ben lid van de commissie Buitenlandse Zaken, maar bij
het woord Turkije komen we steeds
meer bij binnenlandse problemen
terecht.” De voorbije zomermaanden alleen al gaven meermaals aanleiding om politieke initiatieven te
nemen.

lementslid Johan Van den Driessche
ondervroeg de burgemeester van de
hoofdstad Yvan Mayeur (PS) hierover in de gemeenteraad. Die verklaarde doodleuk dat het de
bedoeling was de gemoederen te
bedaren. Toen Van den Driessche
daar verder op wilde ingaan,
maakte de Brusselse burgemeester

schijnen. Dat blad bericht vooral
over Turkije en staat kritisch
tegenover het Erdogan-regime. De
krant moest volgens Öztürk buigen voor verregaande intimidatie
en bedreigingen vanuit Turkije.
Peter De Roover stelde premier
Michel (MR) de vraag om maatregelen te nemen tegen elke buitenlandse inmenging die de persvrijheid bedreigt.
Op 8 september sprak Erdogans
rechterhand Metin Külünk in
Beringen. Ook hij gebruikte
bedreigende taal tegenover opposanten van de Turkse regering.
Ook hiervoor schakelde Peter De
Roover Unia in.

Zieverderij, zieverderij
Op 16 juli, de dag na de mislukte
couppoging tegen Erdogan, verzamelde een menigte voor de Turkse
ambassade in Brussel. Een manifestant sprak de aanwezigen toe via de
microfoon van een politiewagen. De
woorden die door de microfoon in
het Turks werden uitgesproken, bleken oproepen tot haat en geweld,
verpakt in de vorm van een gebed.
“God, breng ten onder die verraders
die van binnen en buiten tegen het
voortbestaan van ons vaderland
zijn. Amen! Breng hen ten onder!
Amen! Breng hen ten onder!
Amen!” De agenten stonden erbij
en keken ernaar.
De Roover schreef Unia, het gelijkekansencentrum, aan met de vraag
de zaak te onderzoeken. Unia antwoordde dat er mogelijk sprake is
van een aanzettingsmisdrijf en
diende een eenvoudige klacht in bij
het Brusselse parket. Brussels par-

Erdogans rechterhand Metin Külünk gebruikte in Beringen bedreigende
taal tegenover opposanten van de Turkse regering.
zich ervan af met ‘zieverderij, zieverderij, zieverderij’. De ernst van
dergelijke zaken, waarbij politiemateriaal wordt gebruikt om burgers op te hitsen, is bij deze PS-topman duidelijk nog niet doorgedrongen.

Intimidatie en bedreigingen
Eind augustus maakte hoofdredacteur Mete Öztürk bekend dat
Zaman Vandaag ophoudt te ver-

In internationale betrekkingen
kan er niet alleen worden gehandeld met landen en regimes waar
alles loopt zoals wij dat zouden
willen. Maar wanneer een buitenlandse regering zich in dit land
manifest gaat moeien en zelfs bevolkingsgroepen tegen elkaar opjut, dan wordt letterlijk én figuurlijk een grens overschreden op
een wijze die we absoluut niet
mogen tolereren.
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Frans Van den Wyngaert: “Geen
topsport zonder topsportmentaliteit”
De aandacht voor topsport is groter dan ooit. En de resultaten
rechtvaardigen die aandacht ook. Deze zomer nog veroverden
onze topatleten maar liefst zes medailles op de Olympische
Spelen in Rio: het beste resultaat in twintig jaar. Als hoofd van de
Antwerpse Topsportschool ligt Frans Van den Wyngaert mee aan de
basis van dat succes.
Losten onze olympische atleten
voor u de verwachtingen in?
“Ik ben in elk geval aangenaam verrast door de vele Vlaamse winnaars
op deze Olympische Spelen. Temeer
omdat een aantal van hen bij ons in
Wilrijk hun opleiding heeft genoten.
Dan denk ik met name aan Dirk Van
Tichelt, die brons behaalde in het
judo, maar ook aan Glenn Surgeloose,
Jasper Aerents en Louis Croenen, die
verschillende finaleplaatsen haalden
in het zwemmen. En ook in het taekwando, met onder meer Jaouad
Achab, presteerden we prima, al hadden we hier graag enkele medailles
mee naar huis genomen. Er had dus
nog meer ingezeten, al moeten we
tegelijk beseffen dat een medaille
winnen niet zo eenvoudig is. Dat
blijkt ook nu, als je ziet dat we drie
honderdsten van een seconde tekortkwamen om op de 4 x 400 meter
estafette de bronzen medaille in de
wacht te slepen.”
U bent de bezieler en de directeur
van het Stedelijk Lyceum Topsport
in Wilrijk. Wat biedt zo’n topsportschool dat de bestaande scholen ook sportscholen - niet (kunnen)
bieden?
“Onze leerlingen krijgen geheel apart
onderwijs, met een intensieve bege-

leiding op maat van iedere leerling en
elke sport. Dat heb je nergens anders.
In onze school vind je dan ook alleen
de echt grote beloften, die ook officieel zo erkend zijn, en geen ‘gewoon’
getalenteerde jongeren. Hier brengen
wij hun de mentaliteit bij om als topper uit te blinken. Die topsportmentaliteit kan je hier haast ruiken.”

gerespecteerd scheidsrechter, vervolgens in het topsportonderwijs.
Geen schrik voor het zwarte gat?
“Sport ligt mij zeer nauw aan het hart
en daar zal mijn pensionering niet
veel aan veranderen. Zo blijf ik mijn
school achter de schermen ondersteunen. Verder ben ik actief als voorzitter
van de sportraad in Antwerpen en als
voorzitter van Jespo, een vzw die
meer dan 3000 Antwerpse jongeren
aan het bewegen krijgt. Sinds vorig
jaar werk ik ook mee aan de Reviewcommissie van de Voetbalbond. En
als je weet dat ik groene vingers heb
en veel groenten zelf kweek, ga ik allicht nog tijd tekortkomen in mijn
nieuwe leven.”

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

Op 1 september werd in Antwerpen een gloednieuwe topsportschool ingehuldigd.
Vlaanderen telt al zes topsportscholen. Was er echt
nood aan een nieuwe?
“Voor alle duidelijkheid: het
gaat hier niet om een bijkomende topsportschool,
maar om een nieuwe infrastructuur voor onze bestaande school in Wilrijk.
Dat neemt niet weg dat ik
ervan overtuigd ben dat er
slechts twee of maximaal
drie topsportscholen kunnen overblijven in ons
kleine Vlaanderen.”
Begin volgend jaar gaat u
met pensioen, na een rijk
gevulde carrière in de
sportwereld: eerst als nationaal én internationaal

Frans Van den Wyngaert:
“Wij helpen jong talent zowel in sport als studies uit te blinken.”
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Edegem haalt het van Boom en Rumst
rs
Liefst vijf N-VA-schepenen en burgemeeste
deze
van Edegem, Boom en Rumst koersten
Bosde
van
zomer mee in de ‘Bestorming
r in
straat’, een steile rit van 2,4 kilomete
Koen
was
rs
Rumst. Van de drie burgemeeste
nden
Metsu met zijn 4 minuten en 20 seco
t uit
Baer
en
iets sneller dan collega’s Jero
en
Boom en Geert Antonio uit Rumst. Jurg
sche
stse
Rum
Callaerts en Luc Claes, de twee
epenen, eindigden allebei voor de burg
meesters.

2016
© Gazet van Antwerpen, 29 augustus

In Arendonk nam de N-VA-afdeling
de ‘grote’ gele-brillenwedstrijd
wel heel letterlijk

Wandelvoetbal
‘Sportelende’ senioren kunnen in Beernem
terecht voor drie verschillende sportactiviteiten: zwemmen, badminton en line dance.
De N-VA stelde op de gemeenteraad van
7 juli 2016 voor om een vierde sportelactiviteit aan te bieden: wandelvoetbal. Het
gaat om een populaire variant van voetbal
waarbij er geen keeper is en waarbij niet
wordt gelopen en getackeld. Het gemeentebestuur reageerde positief.

Rolstoelactie
Met een rolstoelactie startte N-VA Bornem haar
enquête over de toekomstplannen voor de
Boomstraat. “Er worden ballonnetjes opgelaten
over de mogelijke heraanleg van de Boomstraat”, zegt fractievoorzitter Kristof Joos. “Wij
willen dat de inwoners inspraak krijgen en dat
er dan werk wordt gemaakt van een degelijk
plan.”
© Gazet van Antwerpen, 13 juni 2016
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N-VA Mechelen
wordt Hartveilig

© Het Nieuwsblad, 13 september 2016

N-VA Mechelen wil de Dijlestad verder uitbouwen als Hartveilige
stad en geeft zelf het goede voorbeeld. “Onze fractie kocht met de
zitpenning van de extra gemeenteraad in juli een AED-toestel aan.
En in oktober organiseren we drie opleidingsmomenten reanimeren en defibrilleren”, zegt initiatiefneemster en N-VA-gemeenteraadslid Freya Perdaens. ”Iedereen - leden én niet-leden - is
welkom om deel te nemen.”

N-VA Tremelo hield bij
de start van het nieuwe
schooljaar een ‘zwartepunten-actie’. Bestuursen partijleden trokken
met de fiets langs enkele
van de gevaarlijkste punten in de gemeente. Zo
werd onder meer halt
gehouden aan VBS De
Cocon in de Veldonkstraat in Tremelo, waar volgens de
partij vrachtwagens die in de tegenoverliggende super-

markt komen leveren, geregeld voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Aan
Kinderopvang Bonten Os
in de Novelstraat in Baal
wordt volgens de N-VA
dan weer veel te snel gereden. De partij vraagt
een aanpassing en uitvoering van het mobiliteitsplan, en een voldoende groot budget voor verkeersopleiding in de basisscholen.

Izegem pakt uit met pop-upspeelplein
op Grote Markt
De hele zomer lang kon het jonge geweld zich
uitleven op een pop-upspeelplein op de Grote
Markt in Izegem. “We plaatsten onder andere
een grote zandbak met bijhorend keukentje,
er zijn zitbanken waar met krijt op getekend
kan worden en onze jeugddienst tekende op
de grond enkele leuke hinkelparcours uit”,
legt schepen van Jeugd Lothar Feys uit.
Om van het pop-upspeelplein een succes te
maken, werkt de stad ook samen met de
horeca-uitbaters van de Grote Markt. Zij Schepen van Jeugd
Lothar Feys, schepen Carol
ine Maertens,
haalden elke avond het speelgoed veilig burgemeester Ber
t Maertens en Liesbeth Th
eunynck van de
binnen.
jeugddienst namen de pro
ef op de som.
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OP D E B ARR ICADEN

13 000 Vlamingen genieten van de N-VA-familiedag in

Plopsaland De Panne zat bomvol voor het 15de verjaardagsfeest
van de N-VA. Jong en oud, mannen en vrouwen, werknemers en
zelfstandigen: Vlaanderen kwam massaal naar de N-VA-familiedag. Daarmee bewijst de N-VA dat ze onbetwist en onmiskenbaar dé volkspartij van Vlaanderen is.

Iedereen zong luidkeels mee met K3 over 10 000 luchtballonnen.
Dat zijn er veel ... maar op de familiedag nog altijd veel te weinig
voor de 13 000 aanwezigen!
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O P D E BARR IC ADEN

Plopsaland

Op 11 juli vierden we onze Vlaamse feestdag. En dat gevoel wou
de N-VA een hele zomer lang vasthouden. We overspoelden
Vlaanderen met gele zonnebrillen met een fijn gestileerd Vlaams
leeuwtje erop en koppelden daaraan een leuke fotowedstrijd. Dit
zijn de zes gelukkigen die een ijsjes- of frietkraam voor 50
personen winnen: Tom Carneval (Zottegem), Sofie Defever
(Oostende), Goele Fonteyn (Brasschaat), Isabelle Storme (Mechelen), Wouter Van Elsacker (Peer) en Pieter-Jan Verhoye (Wingene).
Smakelijk!

Op onze Facebookpagina vindt u meer sfeerbeelden
van deze fantastische dag. Of bekijk de leuke reportage op www.n-va.be/nieuws/13-000-vlamingenfeesten-op-de-n-va-familiedag

© Studio Dann

Voorzitter Bart De Wever: “Vlaanderen, dat zijn wij allemaal
samen: gebonden door verwantschap, door vriendschap, door
de zorg die we voor elkaar dragen, door de waarden die we met
elkaar delen. Dat brengt ons samen in de N-VA. Dat bepaalt wie
wij zijn als gemeenschap, als Vlamingen.”
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O NVER GE TEL IJK

De Taalkoffer: niet langer behekst
Alle begin is moeilijk: een toepasselijk spreekwoord
bij de start van een nieuw schooljaar. Maar het begin
van De Taalkoffer in Komen, het enige Vlaamse
schooltje op Waals grondgebied, was wel uitzonderlijk moeilijk. Om niet te zeggen een regelrechte lijdensweg.

zo verhit geraakt dat ouders en leerkrachten heel wat te verduren
kregen: hun huizen werden beklad, ze kregen dreigbrieven en
werden uitgescholden. En alsof dat nog niet erg genoeg was,
werden ook de leerlingen niet ontzien. Geregeld moesten die
aan de hand van hun ouders spitsroeden lopen op weg naar
school, langsheen rijen van
hysterisch scheldende Waalse
actievoerders. Het leek NoordIerland wel.

© ADVN

Die lijdensweg begon pas goed in 1979,
toen de Vlaamse minderheid de oprichting vroeg van een Nederlandstalig
schooltje in de Waalse faciliteitenIronisch genoeg was het de
gemeente - al dateerden de plannen
RTBF en niet de Vlaamse teledaarvoor al van 1974. De Franstalige
visie die toen aan die wantoeonderwijsminister weigerde dat verstanden een ophefmakende
zoek, waarna de kwestie meteen een
reportage wijdde, met de veelheuse regeringszaak werd. Uiteindelijk
zeggende titel Les sorcières de
In Komen werd begin jaren tachtig nog een bittere
mocht het schooltje er toch komen, in taalstrijd uitgevochten.
Comines (‘De heksen van Koruil voor de omstreden autoweg Pecqmen’). Na die spraakmakende
Armentières, die Komen over Vlaams grondgebied zou verbinuitzending was de verontwaardiging over zoveel Fransdolle haat
den met Wallonië. De Belgische wafelijzerpolitiek op zijn engst.
zo groot dat de gemoederen snel bedaarden. Vandaag houdt het
In september 1980 kon het schooltje officieel de deuren openen.
schooltje zich ver van alle communautaire vaarwater en is het
Helaas was de vreugde daarover van korte duur: in 1981 besliste
met meer dan honderd leerlingen succesvoller dan ooit. Het
een volgende Franstalige onderwijsminister alweer dat het
grootste probleem waar het mee kampt is van praktische aard:
schooltje dicht moest. Intussen waren de gemoederen in Komen
een nijpend gebrek aan ruimte.

ME ER WA ARD E

Je geld of je leven!
De titel doet denken aan jeugdfilms of
aan spannende stripverhalen, waarin
gewapende rovers uit de bosjes springen en hun slachtoffers luidkeels
bedreigen. Maar helaas is Je geld of je
leven niet enkel fictie. Het is ook bittere realiteit. Waarom worden
bepaalde behandelingen niet terugbetaald door de ziekteverzekering en
andere wel? Waarom worden er zo
veel onderzoeken uitgevoerd? Mogen
artsen zomaar aanrekenen wat ze willen? Hoeveel mag een
nieuwe behandeling kosten? En waarom zijn sommige van die
nieuwe behandelingen zo duur?
In dit boek gaat gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent)
op zoek naar antwoorden, via waargebeurde verhalen van
gewone en minder gewone mensen. En ook al liggen zijn con26

clusies niet altijd in lijn met de standpunten van de N-VA, het
boek van Annemans vormt een waardevolle bijdrage tot het
debat over de financiering van de gezondheidszorg.
Lieven Annemans, Je geld of je leven in de gezondheidszorg, Uitgeverij Van Halewyck, 19,95 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Je geld of
je leven in de gezondheidszorg. Ze moeten wel het juiste
antwoord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Wie is
er naast algemeen N-VA-secretaris ook gezondheidsspecialist binnen de partij?” Stuur uw antwoord voor
6 oktober naar magazine@n-va.be of naar N-VM,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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UIT S MI JTER

“

10 000 luchtballonnen, dat zijn er veel.
Maar nog altijd veel te weinig voor 13 000
N-VA’ers en hun familie en vrienden.

N-VA-familiedag Plopsaland, 11 september 2016
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