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72,1 %
Zoveel bedroeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad in het tweede
kwartaal van dit jaar. Daarmee
scoort Vlaanderen beter dan het
Europese gemiddelde (69,6 %).
Helaas gaat dat niet op voor België
in zijn geheel, dat ondermaats
scoort (67,2 %) door de zwakkere
prestaties van Brussel (58,2 %) en
Wallonië (61,6 %).

Karel Van Eetvelt (Unizo)
@karelvaneetvelt op 2/10/2015
1 jaar centrumrechts, eindelijk
regering die ook bezig is met toekomst van onze kinderen, niet
alleen met in stand houden verworven rechten.

Isabel Albers (De Tijd)
@italbers op 7/10/2015
Kunnen betogers alternatieven
geven voor hoe we schuld krimpen, meer mensen aan het werk
krijgen en bedrijven niet wegjagen?

Nou moe
Uitgeroepen worden tot staatsvijand: het overkomt een mens niet elke dag. Groot
was dan ook de verbazing van N-VA-collega Dirk Vermeiren, toen hij zijn eigen naam
zag opduiken in een lijst met ‘Bekende vijanden van de Turkse Republiek die in België
wonen’. Die zwarte lijst stond op een officieuze Facebookpagina van president Erdogans regeringspartij AKP in België. Sinds vorig jaar is Vermeiren aan de slag als medewerker van Manuela Van Werde in het Vlaams Parlement. Voorheen volgde hij vanuit
Istanboel meer dan tien jaar lang het reilen en zeilen in Turkije als correspondent
voor onder meer de VRT. Dat journalistieke verleden lijkt hem nu in te halen: zijn
naam belandde op die lijst omdat hij zich kritisch uitliet over het beleid van Erdogan.

“
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“Ik vind het bestuur van Antwerpen heel
goed. Ik vind dat ze soms onterecht bekritiseerd worden. Ik vind dat De Wever het heel goed doet.
Ik vind dat er eindelijk regels zijn. Heel veel van mijn
allochtone vrienden - eigenlijk iedereen - vindt het top.
Mensen die een kans willen pakken, die kunnen dat.”

Op vrijdag 23 oktober vierden we in Vlaanderen de Dag
van de Jeugdbeweging. Ook de N-VA steunt het engagement van de vele duizenden jonge vrijwilligers die zich inzetten om kinderen en jongeren een jaar vol spelplezier te
bezorgen. Onze leden in de commissie Cultuur, Jeugd,
Sport en Media van het Vlaams Parlement dosten zich
daarvoor uit in een toepasselijke outfit.
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Joost Zweegers (Novastar) in
De bende van Annemie, Radio 1 (2/10/2015)

Goed bezig
Maken de kleren ook de vrouw? In dat geval heeft Laurette
Onkelinx (PS) wellicht iets uit te leggen. Net als haar voorzitter Elio Di Rupo was ook zij weer prominent aanwezig op
de nationale betoging van 7 oktober. In een rode jas – tot
daar geen verrassingen – die echter verdacht veel leek op
een model van het luxemerk Burberry, zoals enkele Twitteraars opmerkten. Prijskaartje: 1 695 euro …

UI T GE S PRO KEN

Minister-president Bourgeois en
de voltallige Vlaamse Regering
zetten met ‘Visie 2050’ hun
schouders onder een langetermijnvisie voor Vlaanderen.

14
Thuisbatterijen kunnen pieken in
zowel de productie als de consumptie van elektriciteit afvlakken. Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy
schreef hierover een conceptnota.
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12
Krachttoer

Ik weet: eigen lof stinkt. Maar de Vlaamse en de federale regering leverden met hun
begroting een krachttoer. Ondanks de budgettair moeilijke tijden investeert Vlaanderen 2,5 miljard euro meer door te besparen op zichzelf. Zo kan het tekort worden beperkt tot 172 miljoen euro. En Vlaanderen levert als enige in 2017 een begroting in
evenwicht af. Minister-president Bourgeois mag trots zijn op zijn werk: de belastingen
dalen, er wordt extra bespaard en meer geïnvesteerd.
Ook federaal zit de begroting op koers. We doen de vooropgestelde structurele verbetering van 0,6 procent van het bruto binnenlands product. Dat is de grootste inspanning van de eurozone. Ondanks de tekorten die de PS in Franstalig België opstapelt,
blijven we zo op veilige afstand van de Europese gevarenzone.

Hervorming

19
Met een historische verkiezingsoverwinning op zak slaan de
Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen de weg in naar
autonomie. Mark Demesmaeker
en Peter Luykx volgden de stembusslag op de voet.

21
“Er bestaat geen enkel excuus
voor de discriminatie van vrouwen." We spraken met de BelgischIraanse vrouwenrechtenactiviste
Darya Safai.

Bovendien verschuift de federale regering 8 miljard euro aan lasten. Al is ‘verschuiven’
niet het juiste woord. Want de verlagingen zijn groter dan de inkomsten. Het gaat dus
om een belastingverlaging.
De helft van de verschuiving dient om de loonlasten te laten zakken. Zo kunnen bedrijven weer investeren en banen scheppen. En een job is nog altijd de meest structurele bescherming tegen armoede.
Wie werkt gaat er ook op vooruit. Met de overige 4 miljard euro verhogen we de koopkracht. De laagste lonen zullen er tegen 2019 145 euro per maand bijkrijgen, de hoogste
lonen 75 euro. Dat compenseert de zaken die duurder worden. Ook voor de pensioenen, want die worden opgetrokken.
Een mooi palmares na 1 jaar Bourgeois en Michel. De grootste pensioenhervorming
sinds 1945, de grootste fiscale hervorming sinds 1963, de belastingdruk daalt, het overheidsbeslag krimpt, de werkgelegenheid stijgt, het loon stijgt, de export stijgt en de
economie groeit. Als voorzitter kan ik tevreden vaststellen: de verandering werkt.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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H AL F RO ND

Ook in 2014 liep er heel wat mis met de
naleving van de taalwetgeving in
Brussel. Dat blijkt uit het vooruitgangsrapport dat de vicegouverneur van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks opstelt. “En dat terwijl net de
hoofdstad van Europa een voorbeeld
zou moeten zijn op het vlak van talenkennis. Het gevoerde beleid is een
hoofdstad onwaardig”, vinden Liesbet
Dhaene, Brussels parlementslid, en Karl
Vanlouwe, Vlaams Parlementslid uit
Brussel.
Bij personeelsaanwervingen door de 19
Brusselse gemeenten en OCMW’s werd de
taalwetgeving in meer dan 75 procent van
de gevallen niet gerespecteerd. Bij contractuele aanwervingen liep dat zelfs op tot
meer dan 92 procent. Minder dan 37 procent van de leidinggevende functies wordt
bovendien ingevuld door Nederlands-
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Brussel blijft loopje nemen met taalwetten

De tweetalige dienstverlening blijft ondermaats in Brussel.
taligen, terwijl wettelijk 50 procent is vereist. “Op die manier blijven lokale besturen een beleid voeren dat ingaat tegen de
tweetaligheid van Brussel”, stelt Liesbet
Dhaene.

Tweetaligheid versterken
Karl Vanlouwe vraagt dat Vlaanderen

“De Koerden in Irak verdienen al onze
steun: militair, humanitair en politiek.
De internationale gemeenschap kan en
mag niet doof blijven voor hun vragen
om hulp.” Tot dat besluit komt een
Senaatsdelegatie die Iraaks Koerdistan
bezocht op vraag van de Koerdische
Regionale Regering (KRG). Delegatielid
Pol Van Den Driessche hoopt dat diezelfde gemeenschap ook wil luisteren
naar de Koerdische argumenten voor
zelfbestuur. “Maar eerst moeten we IS
verslaan of toch minstens terugdringen”, aldus de senator.
Naast gesprekken met president Massoud
Barzani en andere Koerdische politici en
religieuze leiders, waren er ook ontmoetingen met hulporganisaties en vluchtelingen. Iraaks Koerdistan vangt 1,5 miljoen
vluchtelingen op uit Irak en meer dan
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Koerden verdienen zelfbestuur

Pol Van Den Driessche ontmoette
Koerdisch president Massoud Barzani.
300 000 uit Syrië. Zij leven er samen met
5,3 miljoen Koerden, wat een zware druk
legt op die gemeenschap.

Militaire én politieke oplossing
Net als het Europese vluchtelingen-

overleg pleegt met Brussel om de tweetaligheid in de hoofdstad te versterken.
“Waarom sluiten beide regeringen geen
samenwerkingsovereenkomst af met de
federale overheid? Ze kunnen bijvoorbeeld
samenwerken aan een online platform dat
alle taalklachten groepeert die nu nog versnipperd zitten over drie aparte kanalen.”

probleem krijgt men het Koerdische niet
opgelost zonder een militaire en politieke
oplossing voor de conflicten in Irak en
Syrië. “Aan de frontlijn zagen wij de
Peshmerga’s strijden. Die Koerdische soldaten zullen een doorslaggevende rol spelen in het terugdringen van IS. Daarom is
het nodig dat wij hen goed opleiden en
beter uitrusten”, vindt Van Den Driessche.
Defensieminister Steven Vandeput verklaarde zich alvast bereid te onderzoeken
of hij gasmaskers en ontmijningsmateriaal
rechtstreeks aan Koerdistan kan leveren.
Alle Koerdische leiders verlangen vandaag
volledig zelfbestuur, liefst binnen een
eigen onafhankelijke staat: “Wij leveren al
lang het bewijs dat wij in zeer moeilijke
omstandigheden vreedzaam kunnen
samenleven: moslims, christenen, yezidi’s
en andere minderheden. De internationale
gemeenschap kan ons het recht op onafhankelijkheid niet blijven ontzeggen.”

HAL FR OND
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Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh is niet te spreken over het dreigement van
de Franstalige jeugdrechters in Brussel om jonge boefjes vrij te laten. “Het
moet gedaan zijn met die chantage”, waarschuwt zij. “Weigeren recht te spreken is strafbaar. Op rechtsweigering staat een geldboete van 250 euro en ontzetting uit het ambt.”
Ook het eeuwige geklaag over gebrek
aan middelen en personeel mag stilaan stoppen: “De Franstalige Brusselse rechtbanken zijn nu al bevoordeeld tegenover de Nederlandstalige. Bij de splitsing van de Brusselse rechtbanken in het kader van
het BHV-akkoord kregen zij al meer
dan wat hun toekwam op basis van
een uitgevoerde werklastmeting. En
vorig jaar pikten ze op onwettige
wijze nog eens zeven Nederlandstalige griffiers in.”

Slechtnieuwsshow schrikt af
Door de Franstalige Brusselse rechtbanken steeds opnieuw in een negaKristien Van Vaerenbergh: “Weigeren tief daglicht te stellen, snijdt hun
recht te spreken is strafbaar.”
voorzitter Luc Hennart ook in de
eigen vingers. Niemand wil immers
graag werken op een rechtbank waarvan de voorzitter herhaaldelijk klaagt dat
medewerkers met een burn-out kampen of langdurig ziek zijn. “Zo raken de vacatures
natuurlijk nooit ingevuld en blijft de klaagzang duren”, verzucht Van Vaerenbergh.

De kunst van de culturele
diplomatie
Om de vele troeven van Vlaanderen in het buitenland op de kaart te zetten,
werkt deze Vlaamse Regering met één overkoepelende strategie. Naast
‘traditionele’ politieke diplomatie omvat die ook culturele, economische,
academische én publieksdiplomatie. Dat leerde Vlaams Parlementslid
Karim Van Overmeire van minister-president Bourgeois, ook bevoegd voor
buitenlands beleid.
De Vlaamse kunst is een belangrijke
spil van onze culturele diplomatie.
“De minister-president wil dat onze
economische diplomatie nog meer
dan vandaag daarop inhaakt”, vertelt
Van Overmeire. “De regering trok al
400 000 euro uit voor de gezamen-

lijke aanwezigheid van Vlaanderen
en Nederland als gastland op de
Frankfurter Buchmesse, die deze
maand plaatsvond. Daarbovenop zet
ze 132 000 euro in voor culturele
diplomatie in samenwerking met
Nederland.”

Vlaamse Rand
hinkt achterop
in welzijnszorg
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Franstalige Brusselse rechters:
geen reden tot klagen

Lorin Parys: “Een kind in nood heeft drie
keer meer kans om de juiste hulp te krijgen
in West-Vlaanderen dan in Halle-Vilvoorde.”
Er zijn te weinig welzijnsvoorzieningen in de
Vlaamse Rand rond Brussel. Dat blijkt uit
onderzoek van Vlaams Parlementslid Lorin
Parys. Hij stelt voor om de investeringen in
de welzijnssector beter te spreiden, zodat de
Vlaamse Rand zijn historische achterstand
geleidelijk kan wegwerken.
In de Bijzondere Jeugdzorg blijkt de achterstand
op de rest van Vlaanderen het grootst, met
slechts de helft van het gemiddelde aantal plaatsen. “Hoewel je een kind in nood het best niet
te ver van huis opvangt, omdat het anders elke
link met zijn verwanten dreigt te verliezen, heeft
zo’n kind drie keer meer kans om de juiste hulp
te krijgen in West-Vlaanderen dan in HalleVilvoorde”, stelt Parys vast.

Vicieuze cirkel vermijden
“We moeten opletten dat we met de welzijnsvoorzieningen in de Vlaamse Rand niet in een
vicieuze cirkel terechtkomen”, waarschuwt
Parys. “Nieuwe middelen worden verdeeld
naarmate er vraag naar is. Aangezien jeugdrechters in de Vlaamse Rand minder geneigd zijn om
een plaatsing op te leggen, omdat er toch geen
capaciteit is, dreigt de achterstand in de Bijzondere Jeugdzorg daar nog toe te nemen.” Parys
verwacht dat het in het Vlaams Regeerakkoord
aangekondigde investeringsfonds ‘Vlabzorginvest’ voor een inhaalbeweging zal zorgen.
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STAAT VA N Z AKEN

Zuinig energiegebruik
belonen

Ook katten krijgen
een chip
In de toekomst krijgen alle nieuwe katten in Vlaanderen een chip
ingeplant. Daarop staan alle gegevens van het diertje, zoals zijn
leeftijd, waar het woont en wie de eigenaar is. Daardoor kunnen
verloren katten sneller worden herenigd met hun baasje. En met
de maatregel wil minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de zwerfkattenpopulatie onder controle krijgen.
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Ben Weyts gaf meer uitleg
over de kattenchip in de
marge van Werelddierendag op 4 oktober. Eind 2016
wil de minister beginnen
met een databank van alle
geregistreerde
katten.
“Vandaag is het een beetje
een gekke situatie”, vindt Verplichte registratie moet het aantal
zwerfkatten doen afnemen.
de minister. “Nieuwe katten worden wel geregistreerd, maar niet ingegeven in een centrale
databank.”

Dierenasielen blij
Het nieuwe systeem wordt geleidelijk uitgerold: alleen nieuwgeboren
katten moeten worden gechipt. De dierenasielen zijn alvast blij met de
maatregel, want nu zitten hun hokken vaak overvol met gedumpte katten. De registratie met chip bestaat trouwens al langer voor honden.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans versoepelt de voorwaarden om een energiepremie aan te vragen bij woningrenovaties door sociale huisvestingsmaatschappijen. “Tijdens de vorige regeerperiode werd
er te weinig gebruikgemaakt van die subsidies uit het
Vlaams Klimaatfonds”, stelt de minister vast. “‘Te complex’, luidde het. Door de versoepelingen zijn we alweer
een stap dichter bij onze Vlaamse ambitie om alle sociale woningen tegen 2020 energiezuinig te maken.”
In het verleden kon je de aanvraag voor zo’n energiepremie
pas indienen na de volledige voltooiing van de werken. Nu
kan dat al bij de bestelling of start ervan. Tachtig procent
van de subsidie wordt dan ook al uitbetaald. “Daarmee
komen we tegemoet aan een van de grootste knelpunten”,
aldus Homans.

Huurder sensibiliseren
Vroeger kon je ook enkel een premie aanvragen voor collectieve verwarmingssystemen. Daardoor vielen heel wat
gebouwen uit de boot. Dat die vereiste nu wegvalt, zal de
sensibilisering van sociale huurders ten goede komen.
Immers: hoe individueler een energieafrekening kan gebeuren, des te beter. “Op die manier wordt zuinig energiegebruik
beloond”, merkt de minister op.

Vlaams activeringsbeleid slaat aan

“De grootste uitdaging is om iedereen aan
de slag te krijgen in een job op maat van
de eigen talenten en competenties, zodat
mensen langer met goesting kunnen gaan
werken”, verduidelijkt de minister.
Daarom let de VDAB niet alleen op diploma’s om werkzoekenden aan vacatures te
koppelen, maar ook op talenten en competenties.
Vandaag zijn acht op de tien vacatures
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competentiegericht ingevuld. Bedrijven
kunnen in het systeem van de VDAB makkelijk invoeren welke vaardigheden ze bij
werknemers belangrijk vinden. “Een
uniek systeem, dat nergens anders in
Europa zo ontwikkeld is. Maar intussen
kent het wel veel navolging”, merkt
Muyters op. “Niet alleen in Wallonië en
Brussel, waar er een principieel akkoord
is met Forem en Actiris, maar ook binnen
Europa.”
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De daling van het aantal werkzoekenden die voor het eerst zichtbaar werd in
augustus, zette zich vorige maand krachtig door, en dat in álle Vlaamse provincies.
“Het beleid dat wij met de VDAB voeren, werpt zijn vruchten af”, zegt Vlaams
minister van Werk Philippe Muyters. “Centraal daarin staat de activering van talenten en competenties.”

Philippe Muyters: “Bedrijven kunnen
in het systeem van de VDAB makkelijk invoeren welke vaardigheden ze
belangrijk vinden.”

STAAT VAN ZAKE N

Geen fiscale aftrek
voor asielzoekers
Dat asielzoekers zonder beroepsinkomen, die geen
belastingen betalen, wel een belastingaangifte
moeten doen en daarbij geld kunnen terugkrijgen
van de fiscus, vindt minister van Financiën Johan
Van Overtveldt allesbehalve logisch. “In het regeerakkoord staat letterlijk dat we daarvoor een regeling moeten uitwerken”, merkt hij op.
Vandaag kunnen asielzoekers nog allerlei fiscale aftrekposten inbrengen. “Het voor de hand liggende
voorbeeld is de 430 euro die je krijgt voor ieder kind
ten laste. Maar er zijn ook andere aftrekposten. In
totaal gaan er zo al gauw enkele tientallen miljoenen
euro per jaar op aan fiscale teruggaven”, aldus Van
Overtveldt.

Gerichte politieacties tegen
mensensmokkel
Op vraag van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon
houdt de federale politie sinds vorige maand gerichte controleacties in
de strijd tegen mensensmokkel en illegale mensenhandel. “Na amper
twee weken hadden we al 350 mensen zonder papieren en twee smokkelaars opgepakt”, aldus de minister.
De dagelijkse controles vinden onaangekondigd plaats over het hele
land, niet alleen op autowegen maar
ook op treinen en in luchthavens.
Regelmatig wordt er ook specifiek in
de buurt van de landsgrenzen gecontroleerd, steeds op verbindingswegen
waarvan bekend is dat ze door
mensenhandelaars worden gebruikt.
Mensen zonder papieren die bij de

De vluchtelingencrisis kost onze maatschappij veel
geld: volgend jaar alleen al ongeveer een half miljard
euro. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we het
geld van de belastingbetaler goed besteden. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we die middelen beter
kunnen aanwenden om de echte en acute noden van
de vluchtelingen te lenigen”, besluit Van Overtveldt.
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Middelen efficiënter inzetten

acties worden aangetroffen, worden
eerst grondig doorgelicht door de politie, voor ze zich kunnen laten registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ontradingseffect
De gerichte politieacties dienen een
dubbel doel. “Enerzijds rekenen we
op een ontradingseffect voor mensenhandelaars en onterechte asielzoekers. Voor hen moet de subjectieve pakkans zo groot mogelijk zijn”,
verduidelijkt Jambon. “Anderzijds
willen we dat iedereen die zich op
ons grondgebied bevindt, gekend is
bij de overheid en indien nodig ook
kan worden doorgelicht.”

Gedwongen terugkeer in stijgende lijn

Tegen voorjaar 2016 verhoogt die capaciteit met 150 plaatsen, tot 605. Dat is
een toename met liefst 33 procent. “Dat
zal de regering in staat stellen om de
gedwongen terugkeer nog meer op te
voeren”, zegt Francken. Ook worden er
extra personeelsleden aangeworven.

Prioriteit: criminelen
“We zullen zacht zijn voor de kwetsbaren maar hard voor wie misbruik
pleegt”, beloofde Francken bij zijn aanstelling. De staatssecretaris geeft dan
ook prioriteit aan de terugkeer van ge-

detineerden die hier illegaal verblijven.
Met nog enkele maanden te gaan, zijn
de resultaten van die aanpak ronduit
spectaculair. “Eind september waren er
al 1 048 gevangenen effectief teruggekeerd. Dat zijn er meer dan de helft
meer dan heel vorig jaar, toen in totaal
slechts 625 gedetineerden dat deden”,
merkt Francken op. En dat resultaat zie
je ook weerspiegeld in het aantal terugkeervluchten. “Vandaag voeren we er
gemiddeld twee per maand uit. Dat is
een verdrievoudiging in vergelijking
met dezelfde periode vorig jaar.”
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Het aantal personen dat na een illegaal verblijf in België gedwongen naar het land van herkomst terugkeert, steeg dit jaar tot
481 per maand. Vorig jaar waren dat er nog maar 421. “Dat is een stijging van bijna 15 procent”, rekent staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken voor. “We doen dus fors meer met deze regering, ook al konden we dit jaar door infrastructuurwerken niet de volledige capaciteit van de gesloten centra benutten.”

De terugkeer van gedetineerden die hier illegaal verblijven, is prioritair.
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De grootste fiscale hervorming in 50 jaar
De taxshift die de regering begin oktober afrondde, is de
grootste fiscale hervorming sinds 1963. En het is een hervorming die burgers én bedrijven ten goede komt. “We verlagen de belastingen, versterken de concurrentiekracht én
besparen op eigen uitgaven”, vat minister van Financiën Johan
Van Overtveldt samen.
Iedereen heeft er de mond vol van,
maar wat betekent dat nu eigenlijk,
een taxshift?
Johan Van Overtveldt: “Letterlijk is een taxshift een verschuiving van de belastingen,
8

bijvoorbeeld een verhoging van de belasting op consumptie om een verlaging van
de lasten op arbeid te kunnen betalen.
Maar onze taxshift is méér dan zomaar
een verschuiving van belastingen. De

totale belastingverlaging bedraagt acht
miljard, maar die compenseren we niet
volledig met belastingverhogingen. Want
ook de overheid betaalt mee om die lastenverlagingen te financieren: door efficiënter te werken en minder uit te geven.
Het resultaat van deze enorme taxshift is
dus eerder een taxcut. De globale belastingdruk blijft niet gelijk – hij dáált.”
Waarom bent u zo tevreden met deze
taxshift? Is die dan zo belangrijk?
“Internationale organisaties als de Organi-

BRE E DBEE L D
sten uit belastingen op consumptiegoederen en producten die schadelijk zijn voor
gezondheid en milieu lager dan het Europese gemiddelde. Dat evenwicht hebben
we nu hersteld.”
Het pakket belastingverlagingen is groter
dan het totaal aan
lastenverhogingen. De globale
belastingdruk daalt dus.
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“

satie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO), het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) en de Europese
Commissie wijzen België er al jaren op dat
de lasten op arbeid hier veel te hoog liggen. En dat is nefast voor dit land. Jobs
worden zwaar belast en dreigen onbetaalbaar te worden voor werkgevers. De volgende stap is dat die jobs naar het
buitenland verhuizen. Tegelijkertijd houden werknemers netto te weinig over van
wat ze bruto verdienen en dat tast de
koopkracht aan. Anderzijds zijn de inkom-

Hoe heeft u dat evenwicht kunnen herstellen? Waar haalt u bijvoorbeeld het
geld vandaan om de lasten op arbeid
te doen dalen?
“We zorgen voor een rechtvaardige fiscaliteit. Banken, fiscale contructies in het
buitenland en de diamantsector gaan bijvoorbeeld meer bijdragen. Dat lijkt me fair.
En niet onbelangrijk: de overheid knipt
ook in de eigen uitgaven. Zo besparen we
700 miljoen euro door het overheidsapparaat te moderniseren en efficiënter te
maken. De taxshift bevat zoals u weet ook
een aantal accijnsverhogingen voor diesel,
tabak, alcohol en frisdranken. Via het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ plannen we
een geleidelijke verhoging van de accijns
op diesel, terwijl die op benzine dan weer
wordt verlaagd. Daardoor ontstaat er op
termijn een evenwicht tussen beide, dat
rekening houdt met de ecologische effecten. Er ontstaat zo ook een beter evenwicht
met de prijzen in de buurlanden. Hetzelfde
geldt voor de accijnsverhogingen op sigaretten en roltabak: ook die brengen de prijzen dichter bij die van onze buurlanden.
Die verhogingen van accijnzen en btw zijn

voor mij perfect verdedigbaar. Zeker
omdat de opbrengst wordt gebruikt om de
lonen te verhogen en onze bedrijven te
versterken.”
De helft van de voorziene acht miljard
euro wordt ingezet om de koopkracht te
verhogen. Wat betekent dat concreet?
“Alle lonen gaan erop vooruit. We focussen dus maximaal op de mensen die werken. Dat doen we via een hervorming van
de personenbelasting, onder andere door
de forfaitaire beroepskosten te verhogen
en de dertigprocentschijf af te schaffen.
Vanaf 2018 verhogen we bovendien de
belastingvrije som en schuiven we de
benedengrens van de vijfenveertigprocentschijf naar boven. Dat klinkt allemaal vrij
technisch, maar het resultaat is simpel:
meer dan de helft van de werkenden zal
meer dan 100 euro extra nettoloon per
maand krijgen. Voor hogere lonen zal dat
wat minder zijn, en voor de lagere lonen
wat meer. Die krijgen er tot 140 euro netto
per maand bij. Zo wordt het verschil met
een uitkering ook voldoende groot. Voor
de N-VA is en blijft het van groot belang
om de hardwerkende Vlaming te belonen
en werken aantrekkelijk te maken.”
Volgens de oppositiepartijen zou iedereen er nochtans op achteruit gaan.
“Die kritiek klopt niet. De toename van het
nettoloon is op elk ogenblik groter dan de
prijsverhogingen omwille van federale en
Vlaamse maatregelen. Iedereen die werkt
gaat erop vooruit.” (zie infografiek op
bladzijde 22, red.)
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De oppositie zegt ook in koor dat de regering de nieuwe belastingen nu al doorvoert, terwijl de mensen tot 2019 moeten
wachten op de lastenverlagingen.
“Ook dat klopt niet. Een aantal lastenverlagingen, zoals de verhoogde forfaitaire
aftrek van beroepsonkosten, is dit jaar al
doorgevoerd. En ook de nieuwe lastenverlagingen beginnen volgend jaar al te lopen.
Het klopt wél dat de accijnzen op bijvoorbeeld tabak en alcohol vroeger worden
verhoogd dan gepland. Maar laat ons ernstig blijven: dat betekent niet méér dan dat
de prijsstijging van 0,01 euro voor een glas
bier twee maanden vroeger ingaat.
Maar er zit wel iets fundamenteel belangrijks in die opmerkingen van de oppositie.
Wat men eigenlijk zegt is: ‘Wij willen eerst
alle lastenverlagingen, en later gaan we
die wel betalen.’ Wel, dat is nu precies
waarom het in dit land altijd fout is gelopen. Men gaf geld uit dat men niet had en
creëerde een immense schuldenberg, die
wij nu mogen wegwerken. Als de oppositie ons verwijt dat we het anders aanpakken dan zij in het verleden, dan is dat een
bevestiging dat we goed op koers zitten.”
Wat betekent de taxshift voor mensen
met een uitkering?
“De focus ligt op werken lonend maken,
maar ook de welvaartsenveloppe wordt

de komende jaren volledig besteed. Liefst
1,2 miljard euro trekken we uit voor een
verhoging van de laagste uitkeringen én
voor de pensioenen. Daarmee doet deze
regering het trouwens beter dan de socialisten van Di Rupo, die de welvaartsenveloppe maar voor 60 procent gebruikten. We maken ook een extra enveloppe vrij van 50 miljoen euro voor een

“

Het opkrikken van de
concurrentiekracht van
onze bedrijven is dé motor
van vooruitgang.

bijkomende verhoging van de leeflonen en
de laagste pensioenen. Zo zetten we een
bijkomende stap om die sociale minima
verder te verhogen in de richting van de

Europese norm. Dat was een belangrijk
punt in ons verkiezingsprogramma en we
hebben dat in het regeerakkoord laten opnemen. Tussen haakjes: veel gepensioneerden genieten ook mee van de afschaffing van de dertigprocentschijf, en
dus van een verlaging van hun personenbelasting.”
De ene helft gaat naar koopkracht, de
andere helft van de acht miljard gaat
naar de versterking van de competitiviteit.
“Inderdaad, want als regering is het onze
taak de juiste voorwaarden te scheppen
zodat bedrijven jobs kunnen creëren. Dat
is belangrijk, omdat meer jobs op hun
beurt weer leiden tot meer koopkracht
voor de mensen en tot minder uitgaven in
de sociale zekerheid. En zo komt er weer

U komt toch ook?

Eén jaar verandering: een tussenstand
De nieuwe federale regering zit een jaar in het zadel. Zijn de effecten van het herstelbeleid al merkbaar? En wat betekent de taxshift,
voor de economie en voor u? Minister van Financiën Johan Van Overtveldt geeft een stand van zaken en beantwoordt uw
vragen, telkens van 20 tot 22 uur op volgende data en locaties:
• Maandag 23 november

CC Westrand, Dilbeek

• Dinsdag 1 december

Brabanthal, Leuven

• Woensdag 25 november

Concertgebouw, Brugge

• Woensdag 2 december

Schouwburg, Kortrijk

• Donderdag 26 november

Stadsschouwburg, Antwerpen

• Dinsdag 8 december

Aldhem Hotel, Grobbendonk

• Maandag 30 november

CC Hasselt

• Woensdag 9 december

Flanders Expo, Gent

Bent u lid of sympathisant van de N-VA? Dan bent u meer dan welkom om een van deze avonden bij te wonen. Breng gerust een
collega, kennis of familielid mee. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Meer informatie vindt u op www.n-va.be/1jaarverandering
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meer geld vrij voor wie moet rondkomen
met een leefloon of een laag pensioen.
Het opkrikken van de concurrentiekracht
van onze bedrijven is dus dé motor van
vooruitgang. Vandaag is België wereldkampioen qua lasten op arbeid. Zelfstandigen, bedrijven en gezinnen hebben meer
dan werk genoeg, maar de kostprijs van
arbeid is zo hoog dat veel potentiële jobs
er niet komen. Of nog erger, dat bedrijven
en investeringen verhuizen naar het
buitenland. Zo worden jobs in dit land
weg belast.”
Met welke maatregelen wil de regering
de concurrentiekracht dan opkrikken?
“Om de concurrentiekracht van onze
bedrijven te versterken, heeft de regering
een krachtige mix van middelen en maatregelen voorzien. De werkgeverbijdragen,
bijvoorbeeld, gaan van 33 naar 25 procent.
Op de uitbetaling van een brutoloon van
3 000 euro zal een werkgever dus bijna
250 euro per maand minder RSZ betalen.
Dat klimaat maakt het aantrekkelijker om
te ondernemen en tewerkstelling te creeren. De vooruitzichten van de Europese
Commissie, de Nationale Bank en Eurostat
laten overigens niets aan de verbeelding
over: die maatregel zal tienduizenden jobs
in de privésector met zich meebrengen.
En wat onderneemt u om zelfstandigen
en kmo’s te ondersteunen? Want zeker
in Vlaanderen vormen zij de ruggengraat van onze economie.
“Ook voor de kmo’s en zelfstandigen met
personeel daalt de werkgeversbijdrage
uiteraard van 33 naar 25 procent. En
belangrijk: we maken de eerste zes aanwervingen voor hen goedkoper. Alles
samen bevat de taxshift een pakket van
meer dan 580 miljoen euro aan maatregelen voor kmo’s, bovenop de reeds eerder
besliste maatregelen, zoals een verdubbeling van de fiscale aftrek voor investeringen. De sociale lasten voor zelfstandigen
zullen dalen van 22 procent vandaag tot
20,5 procent in 2018. En ook zelfstandigen

Minister Johan Van Overtveldt: “Als de oppositie ons verwijt dat we het anders
aanpakken dan zij, dan is dat een bevestiging dat we goed op koers zitten.”
zullen voordeel halen uit de aanpassing
van de belastingschalen en de verhoging
van de belastingvrije som. Ook hun koopkracht zal dus verhogen.”
Kon er niet veel verder worden gegaan
met deze fiscale hervorming?
“Het is vijftig jaar geleden dat er zo’n grote

hervorming is gebeurd. Acht miljard euro
lasten verschuiven en – laat ons dat niet
vergeten – tegelijk een begrotingsput van
ruim tien miljard euro dichten, ik zie het
een andere regering niet direct doen. Dit is
een zeer grote hervorming, en tegelijk ook
een vereenvoudiging én een rechtvaardige
verdeling van de lasten.”

Begroting zit perfect op koers voor
evenwicht in 2018
Ondanks onheilspellende berichten over de ontvangsten en
tekorten die de wereld werden ingestuurd, zit de federale
begroting nog steeds stevig op koers in 2015 en 2016. En dat
zonder nieuwe belastingen.
België komt alvast zijn afspraken met de
Europese Commissie na. Met de vooropgestelde structurele verbetering van 0,6
procent van het bruto binnenlands product leveren we zelfs de grootste structurele inspanning van de hele eurozone.
Zo zit de begroting perfect op koers om
de begrotingstekorten van vroeger weg
te werken en in 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken.

Belastingdruk daalt
Dat doen we zonder nieuwe belastingen.
Voor het eerst sinds lang daalt de globale

belastingdruk in dit land. Ook het overheidsbeslag - de plaats en het geld dat de
overheid inneemt in de economie - daalt
richting 50 procent. De lasten dalen meer
dan de inkomsten stijgen.

Structurele hervormingen
In de begrotingscontrole zitten dan ook
voor bijna 200 miljoen euro besparingen. In het traject naar evenwicht zitten
dankzij de N-VA bovendien bijkomende
structurele hervormingen en besparingen, onder andere in de sociale zekerheid.
11

GEM AN D ATE ERD

Visie 2050: de langetermijnstrategie
voor Vlaanderen
De samenleving verwacht vandaag een aanpak voor de problemen van vandaag. Toch is het nodig om de blik ook wat verder
vooruit te werpen, richting 2050. Dat is niet eens zo héél ver weg.
2050 is even ver van vandaag verwijderd als 1980: één generatie.
Minister-president Geert Bourgeois en
de voltallige Vlaamse Regering zetten
hun schouders onder ‘Visie 2050: een
langetermijnstrategie als antwoord op
uitdagingen en kansen voor de toekomst’. Een hele boterham. De ambitie van Vlaanderen voor 2050 is dan
ook om “welvaart en welzijn te creeren op een slimme, innovatieve en
duurzame manier in een sociaal,
open, veerkrachtig en internationaal
Vlaanderen, waarin iedereen
meetelt.”

Om die ambitie en toekomstvisie
kracht bij te zetten, selecteerde
de Vlaamse Regering zeven zogenaamde ‘transitieprioriteiten’
die ze bij uitstek belangrijk
vindt:
1. omgaan met en klaar zijn
voor ingrijpende veranderingen;
2. de sprong maken naar de industrie van de toekomst;
3. levenslang leren en iedereen
aan de slag helpen;
4. een demografiestrategie ontwikkelen en werk maken van
zorg en welzijn van de toekomst;
5. de structurele omschakeling
naar de kringloopeconomie
doorzetten;
6. werken aan een vlot en veilig
mobiliteitssysteem;
7. zorgen voor een energieomschakeling.
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Megatrends
Het merendeel van de megatrends op

“

Het merendeel van
de megatrends op lange
termijn is vandaag al zichtbaar.

Moeilijker in kaart te brengen is de
impact van een aantal technologische
en wetenschappelijke innovaties in bijvoorbeeld de
biologische wetenschap en
de informatietechnologie. Innovatieve doorbraken, zoals
nanorobotica, ‘het internet
der dingen’ of kunstmatige
intelligentie, kunnen maatschappelijke en economische
systemen tot in de kern transformeren.

Toekomstvisie

© ID_Carlo Coppejans

Zeven prioriteiten

“Dit zijn de prioriteiten voor Vlaanderen waaraan wij de komende jaren
willen werken”, verduidelijkt ministerpresident Geert Bourgeois. “En dat zal
gebeuren over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen, en
samen met alle belanghebbenden uit
de samenleving.”

lange termijn is vandaag al zichtbaar.
De groei van de wereldbevolking, de
verstedelijking, de vergrijzing, de klimaatverandering, de digitalisering:
het zijn stuk voor stuk thema’s die
ook de volgende jaren het politieke en
maatschappelijke debat zullen beheersen.

Minister-president Geert Bourgeois: “Een ruimer tijdsperspectief helpt om de vraagstukken die ons vandaag
bezighouden, in een ander licht te plaatsen.”

Met ‘Visie 2050’ tekende de
Vlaamse Regering een langetermijnbeleid uit dat een antwoord biedt op al die nieuwe
kansen en uitdagingen. Een
beleid ook dat een aantal ingrijpende veranderingen die
onze samenleving nodig
heeft, sneller moet helpen
realiseren. “Een ruimer tijdsperspectief helpt alvast om
de vraagstukken die ons vandaag bezighouden, in een
ander licht te plaatsen”, besluit Bourgeois.

GEM ANDAT EERD

Drie N-VA-kopstukken,
drie Maghreb-landen
Drie federale ministers van de N-VA brachten eind september
een driedaags bezoek aan Marokko, Algerije en Tunesië. De
rondreis was dan ook relevant vanuit driedubbel perspectief:
veiligheid (minister Jan Jambon), defensie (minister Steven
Vandeput) en asiel en migratie (staatssecretaris Theo Francken).
Volgens de drie excellenties ligt de sleutel van ons veiligheidsbeleid in de
Maghreb-landen. “Dat gebied in NoordAfrika vormt de levende buffer tussen
Europa en het conflictgebied in het
Midden-Oosten”, legt minister van
Defensie Steven Vandeput uit. Daarom
wil hij dat zijn leger zich strategisch veel
meer gaat toeleggen op Noord-Afrika.
De Maghreb-landen zelf zijn weliswaar
redelijk stabiel, maar in de regio ten zuiden ervan krijgen terroristische bewegingen steeds meer vat op de lokale
bevolking.

“

De sleutel van ons
veiligheidsbeleid ligt in de
Maghreb-landen.

Verbindingsman
Voor minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon is de uitwisseling van informatie tussen de politieen veiligheidsdiensten cruciaal. Daarom
is tijdens het bezoek afgesproken dat de
Belgische politie binnenkort in Tunis een
officiële verbindingsofficier zal stationeren. “In Marokko hebben we al langer
een vaste verbindingsman. Daar hebben
we gezien dat dit enorm rendeert. Je
hebt iemand in het land zelf nodig die

Met Marokko komt er zelfs een uitwisselingsproject. Het is de bedoeling dat
politiemensen van bij ons een soort
stage gaan lopen in Marokko - en vice
versa. “De Marokkaanse autoriteiten
hebben in eigen land af te rekenen met
oprukkend fundamentalisme. We kunnen veel van elkaar leren op het vlak
van deradicalisering”, aldus Jambon.

Engagementen
Ook staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken blikt tevreden terug
op het bezoek. Hij heeft een engagement
van Marokko op zak om vlotter mee te
werken aan de identificatie van Marokkanen die illegaal op ons grondgebied
zijn. Tegen eind van dit jaar moeten er
concrete afspraken komen over de identificatieprocedure, die nu vaak ellenlang
aansleept. De samenwerking moet de
terugkeer van deze mensen, van wie
een deel in de gevangenis zit, naar hun
thuisland vergemakkelijken.

© Belga Image

Een significant cijfer in dit verband:
Tunesië kent zomaar even 5 500 Syriëstrijders. Dat is een enorme bedreiging,
want het is verre van ondenkbaar dat
deze strijders vroeg of laat in Europa
opduiken. Daarom is het vanuit veilig-

heidsperspectief superbelangrijk dat
België met de autoriteiten van de
Maghreb-landen goed weet samen te
werken.

dagelijkse contacten onderhoudt op het
terrein”, weet minister Jambon.

Theo Francken, Steven Vandeput en Jan Jambon in gesprek met de Tunesische president Beji Caid Essebs.
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Iedereen
zijn thuisbatterij

Thuisbatterijen kunnen de dure en energie-onvriendelijke
pieken in zowel de productie als de consumptie van elektriciteit afvlakken. Daarom wil de N-VA hier volop op inzetten. De
partij maakt zich sterk dat de aanschaf van thuisbatterijen
rendabel kan worden gemaakt zonder subsidies.
Als er veel zon en wind is, koppelt
men een aantal zonnepanelen en
windmolens af van het net. En
andersom: als gezinnen volop aan het
wassen en koken gaan, bijvoorbeeld
tussen 17 en 19 uur, worden er erg
dure piekcentrales opgestart. Thuisbatterijen, gekoppeld aan thuisinstallaties voor zonnepanelen, maken het
mogelijk die erg dure en milieuonvriendelijke pieken in zowel de
productie als de consumptie van elektriciteit af te vlakken.
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een groot potentieel”, weet Gryffroy.
“150 000 thuisbatterijen zouden 300
MW continu vermogen en 495 MW
piekvermogen kunnen leveren. Dat
komt overeen met de productie van
een grote piekgascentrale. Een nieuwe
gascentrale kost vandaag weliswaar
nog minder dan de thuisbatterijen.
Maar het is slechts een kwestie van
tijd en volume voor de prijsvergelijking in het voordeel van de batterijen
omslaat.”

Groot potentieel

Slimme meters en een flexibel
tarief

Andries Gryffroy, de energiespecialist
van de N-VA in het Vlaams Parlement, stelde hierover een conceptnota
voor. Die heeft tot doel de discussie
over het onderwerp binnen het
Vlaams parlement aan te gaan. “Met
235 000 zonnepaneleninstallaties in
Vlaanderen heeft een combinatie van
zonnepanelen met een thuisbatterij

“Om de aanschaf van thuisbatterijen
rendabel te maken, zijn geen subsidies nodig. Maar wel een aangepast
wettelijk kader, slimme meters én de
invoering van een flexibel tarief”, verduidelijkt Andries Gryffroy. Slimme
meters meten hoeveel en wanneer
iemand elektriciteit op het net zet of
van het net haalt. En het flexibele

tarief maakt uw energiekost afhankelijk van hoeveel en op welk tijdstip u
zelf elektriciteit kan opslaan of
afladen.

“

Het is een kwestie van
tijd en volume voor de
prijsvergelijking in
het voordeel van
de thuisbatterij
omslaat.

“De thuisbatterij-eigenaars zullen hun
investering kunnen terugverdienen
door te verbruiken en de batterij op
te laden op de uren dat de prijzen
laag zijn, en door de batterij te ontladen als de prijzen hoog zijn”, berekende Gryffroy. Ook het midden dit
jaar ingevoerde forfaitaire prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen zou in deze logica verdwijnen en worden vervangen door
een bijdrage die varieert naargelang de
zwaarte van de aansluiting op het net.
“Wie een thuisbatterij heeft, kan het
bovendien stellen met een minder
zware aansluiting. Zij zouden dus ook
goedkoper af zijn dan mensen zonder
dergelijke batterij”, besluit Andries
Gryffroy.
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Onze sociale zekerheid is een grote aantrekkingspool voor
asielzoekers. Maar een gezond evenwicht tussen enerzijds
de bijdragen die men levert en anderzijds de uitkeringen
die men kan ontvangen van het systeem, is cruciaal. Met een
wetsvoorstel rond de kinderbijslag trekt volksvertegenwoordiger
Sarah Smeyers dit debat op gang.
Sarah, wat houdt uw wetsvoorstel
concreet in?
Sarah Smeyers: “Het wetsvoorstel introduceert een ‘getrapte’ toekenning
van de kinderbijslag aan nieuwkomers. Dat houdt in dat een nieuwkomer pas na vier jaar wettelijk
verblijf in België recht heeft op een
volledige kinderbijslag. De jaren
daarvoor bouwt men wel rechten op.
Na één jaar wettelijk verblijf heeft
men recht op 25 procent van het volledige bedrag. Na twee jaar wordt
dat 50 procent, na drie jaar 75 procent en pas na vier jaar wordt de
kinderbijslag dan voor de volle 100
procent uitgekeerd. Het hoeft daarbij
niet om opeenvolgende jaren te
gaan. Wie vier jaar wettelijk in dit
land verblijft binnen een tijdspanne
van tien jaar, heeft voldoende bijgedragen om te kunnen rekenen op
een volwaardige kinderbijslag.”
Volgens critici zou het voorstel
financieel weinig opleveren:
amper zes miljoen euro.

“Het wetsvoorstel geldt voor álle
nieuwkomers, niet enkel voor vluchtelingen. Reken even mee: gedurende
de afgelopen vier jaar zijn er jaarlijks
gemiddeld 57 000 nieuwkomers in
België komen wonen. Gaan we
ervan uit dat er zich per drie nieuwkomers ook één kind in ons land
vestigt, dan komen we op een instroom van 17 400 kinderen per jaar.
Pas na vier jaar zou men recht hebben op de huidige gemiddelde kinderbijslag in Vlaanderen van 170
euro per maand. De getrapte toekenning van kindergeld aan nieuwkomers zou zodoende een besparing
opleveren van 90 miljoen euro per
jaar. En dat is een voorzichtige
raming. Door de hoge instroom aan
vluchtelingen zal het aantal nieuwkomers de komende jaren wellicht
hoger liggen.”
Men verwijt u dat u wilt besparen
op de kap van kinderen.
“Ik ben politica, en als politici hebben wij de morele plicht om vooruit
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Kinderbijslag
koppelen aan
verblijfsduur

te kijken en te waken over de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid.
Dat is in het belang van iedereen:
autochtonen én nieuwkomers. En
niet het minst in het belang van onze
kinderen. Ik wil ook nog eens herhalen dat dit geen nieuw idee is. In
Denemarken, bijvoorbeeld, is de toegang tot de sociale zekerheid al jaren
gekoppeld aan het wettelijk verblijf.
En dat land staat bekend om zijn
sociale voorzieningen.”
Laat de N-VA het principe ‘ieder
kind is gelijkwaardig’ dan vallen?
“Uiteraard niet. Of het nu om het
kind van een vluchteling, een
arbeidsmigrant, een gezinshereniger
of een Vlaming gaat: voor elk kind
geldt hetzelfde systeem. Eens vier
jaar wettig verblijf in ons land, krijgt
ieder kind de volledige kinderbijslag.
Op dit moment wordt er net wel een
onderscheid gemaakt. Kinderen van
erkende vluchtelingen of subsidiair
beschermden krijgen vanaf de eerste
dag al gewaarborgde kinderbijslag.
Maar kinderen van geregulariseerden, gezinsherenigers of arbeidsmigranten moeten wel voldoen aan
de verblijfsvoorwaarde van vier jaar.
Die ongelijkheid zou met dit voorstel
verleden tijd zijn.”
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Wouter Raskin:

“Ontsporen sponsoruitgaven NMBS?”
In de rubriek Vragen(v)uur vertellen we het verhaal achter een van de vele vragen die onze volksvertegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. In dit nummer
plaatst Kamerlid Wouter Raskin vraagtekens bij de opmerkelijke sponsoruitgaven van twee dochterfilialen van de NMBS. Die onregelmatigheden legde hij ook voor aan de bevoegde minister van
Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR).

Vanwaar je interesse in dit
dossier, Wouter?
“Ik stel mij ernstige vragen bij de
sponsoring door Eurostation en Euro
Immo Star. Uit een interne audit van
die twee vastgoeddochters van de
NMBS zou blijken dat er een pak geld
is gegaan naar onder meer sportclubs uit Hasselt, een feest van een
burgemeester, een evenement van
een lokale politieke partij, een autovrije zondag en het lidmaatschap
van de VIP-club van een voetbalploeg uit derde klasse. En daarover
wilde ik natuurlijk meer weten.
Daarom heb ik de minister om extra
toelichting gevraagd: om welk bedrag ging het precies? Werd er een
contract opgesteld? Hoe gebeurde de
facturatie? Wat waren de tegenprestaties? En natuurlijk ook: om welke
burgemeester gaat het? Om welke
politieke partij? Welk stadsbestuur?
Welke voetbalclub?”
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de NMBS. “Dat ondernemingen aan
sponsoring doen, is op zich niet bijzonder”, vertelt Raskin. “Maar de
NMBS is en blijft een overheidsbedrijf,
en van haar dochterondernemingen
zou je toch verwachten dat zij het

in (43)
• Wouter Rask
• Bilzen
• Kamerlid
kinderen
• Gehuwd, drie

Ben je tevreden met het
verstrekte antwoord?
“Helaas heeft het antwoord van
minister Galant mij zwaar
teleurgesteld. Ze wilde niet dieper ingaan op de sponsordossiers en
liet enkel weten dat het auditverslag
is overgedragen aan het parket. Dat
moet nu oordelen welk gevolg eraan
moet worden gegeven. Bovendien zei
de minister, en ik citeer: ‘Wat
gebeurd is, ligt achter ons. Er is een
audit uitgevoerd en er zijn lessen
getrokken om een herhaling te voorkomen.’”
Deze vraag krijgt dus nog een vervolg als het van jou afhangt?
“We nemen geen genoegen met dit

sponsorgeld - dat in wezen dus ook
belastinggeld is - spenderen aan projecten en organisaties die de mobiliteit ten goede komen. Maar dat bleek
hier geenszins het geval.”

© ID/N-VA

De vragen in kwestie hadden betrekking op zeer opvallende en mogelijk
verdachte sponsoruitgaven van Eurostation, de Vlaamse NMBS-dochter
voor de ontwikkeling van stations, en
Euro Immo Star, het studiebureau van

antwoord en willen absoluut de
waarheid achterhalen. Daarom werken we aan een opvolgingsvraag.
Daarin willen we onder meer het volgende weten: zijn alle sponsordossiers overgedragen aan het parket? Is er ook klacht neergelegd? En
is de minister juridisch-technisch gebonden tot geheimhouding? Of is het
haar eigen keuze om niet verder in te
gaan op de sponsordossiers? We vragen ons ook af of de minister bereid
is om in een gesloten zitting meer uitleg te geven aan het parlement.”

DO RPSST RA AT
Schepen van Openbare werken, Leefmilieu en Energie

Bert Vertessen
Bert Vertessen (37) is schepen van Openbare
werken, Leefmilieu en Energie in de Limburgse gemeente Hoeselt. Zijn weinige vrije tijd
brengt hij door met zijn gezin en bij het vrijwillige
brandweerkorps van de gemeente.
“In 2006 werd ik voor de eerste keer verkozen als
gemeenteraadslid. En in 2012 werd ik tweede schepen.
Dankzij mijn technische achtergrond liggen mijn bevoegdheden voor de hand: openbare werken, leefmilieu en
energie. Ook de groendienst, de begraafplaatsen en de
tewerkstelling vallen onder mijn verantwoordelijkheid.
Binnen de huidige gemeenteraad verloopt de samenwerking erg constructief. Persoonlijke aanvallen of steken
onder de gordel bleven tot nu toe helemaal uit. De meerderheid en de oppositie respecteren elkaar.

Vergroening
De afgelopen jaren heb ik me onder meer hard ingezet voor
de vergroening van ons gemeentelijke wagenpark. De aankoop van drie elektrische voertuigen is ondertussen een
feit. De komende jaren zullen we bovendien drie vrachtwagens vervangen door voertuigen op CNG (aardgas). We
denken eveneens aan de inwoners en bezoekers en plaatsten twee elektrische laadpalen in Hoeselt.

vol mee om. Voor vijf van onze zeven kerken hebben we
ondertussen een oplossing gevonden. De ene wordt een
bibliotheek, de andere een kinderopvang en nog een
andere een verenigingsruimte. We behouden telkens ook
een kleine gebedsruimte.
Nee, natuurlijk houden we ons in Hoeselt niet alleen bezig
met kerken en elektrische voertuigen (lacht). De N-VA
claimt met overtuiging nog een aantal andere opvallende
aspecten in het gemeentelijke beleid. Zo bieden we de
inwoners die dat wensen de mogelijkheid om zelf een stoep
aan te leggen. De gemeente zorgt voor de klinkers, het
zandcement en het zandbed, en voor de aanleg van de
stoep zorgen de mensen dan zelf. We zijn ook bezig met de
aankoop van nieuwe fietsen voor het gemeentepersoneel,
en die stellen we gratis ter beschikking van de toeristische
verblijven in onze gemeente.
Tot slot vermeld ik nog onze bijenactie, waartoe de cel
Lokaal Beleid van N-VA nationaal ons inspireerde. We contacteerden de lokale imkers en deelden gratis bloemzaadjes
uit in de gemeente. Hoeselt ondertekende ook het charter
van ‘bij-vriendelijke gemeente’. Een mooi sluitstuk van
mijn beleid als schepen deze eerste 2,5 jaar van de legislatuur.”

De vergroening van ons wagenpark kon al op veel aandacht
rekenen. We kregen zelfs een live-interview op tv. Uitwendig leek ik supercool, maar eigenlijk gierden de zenuwen
door me heen. Het eerste deel van het interview verliep
goed, maar tijdens het reclameblok stootte ik mijn kop
koffie om. De enorme koffievlek op het tafelkleed, luttele
seconden voor we weer op antenne gingen, werd vakkundig gecamoufleerd door een taart die plots uit het niets
kwam. De kijkers hebben er nooit wat van gemerkt.

Bij-vriendelijke gemeente

Bert Vertessen: “De afgelopen jaren heb ik me hard ingezet
voor de vergroening van het gemeentelijke wagenpark.”

© N-VA

Er zijn heel wat kerken in Hoeselt. Omdat steeds minder
mensen naar de kerk gaan, besloten we te onderzoeken hoe
we die gebouwen in de toekomst een andere functie kunnen geven. Uiteraard gaan we daar voorzichtig en respect-
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BRUSSEL

Filehoofdstad Brussel:
investeren in alternatief vervoer
Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) legt de verantwoordelijkheid voor de files in onze hoofdstad bij de burger.
Nochtans zijn de Brusselaars niet verantwoordelijk voor de twisten tussen gewest en gemeenten in de vele mobiliteitsdossiers.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
becijferde onlangs dat de files in België
liefst 1 miljoen euro per dag kosten. Het
aandeel van filehoofdstad Brussel
daarin is niet gering. En een enquête
van Agoria toonde begin dit jaar nog
aan dat zes op de tien bedrijven in het
Brusselse gewest overweegt Brussel te
verlaten omwille van mobiliteitsproblemen.

Brussels minister van
Immobiliteit
Cieltje Van Achter vindt het nogal doorzichtig om alle verantwoordelijkheid af
te schuiven op de eigen burgers. “De
Brusselaars zijn heus niet zelf verantwoordelijk voor de trage Brusselse
besluitvorming, de twisten tussen
gewest en gemeenten en de weinig
daadkrachtige visie op mobiliteit. De
nieuwe leuze van ‘immobilteitsminister’ Smet (sp.a) is blijkbaar: ‘We creeren voldoende chaos en dan zal de
autogebruiker wel genoodzaakt zijn

© ID_Bas Bogaerts

“De woon-werkverplaatsingen van
werknemers in Brussel duren vandaag
gemiddeld 25 procent langer dan in
2012”, weet Brussels parlementslid
Cieltje Van Achter. “En als de huidige
Brusselse regering, met mobiliteits-

minister Smet op kop, zegt dat het fileleed het resultaat is van individuele
keuzes, dan is dit flagrant onjuist.”

Zes op de tien bedrijven overweegt Brussel te verlaten omwille van mobiliteitsproblemen.
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om een alternatief te zoeken.’ Maar het
echte probleem is dat deze regering het
nalaat voldoende te investeren in alternatieven. Het andere alternatief Brussel verlaten - lijkt helaas wel aan
populariteit te winnen.”

Efficiënt openbaar vervoer
De Brusselse regering moet bijvoorbeeld verder investeren in efficiënt
openbaar vervoer, waarbij het aanbod
(nog) beter wordt afgestemd op de
reële vraag. “Voor sommige trajecten
die Brussel doorkruisen met het openbaar vervoer ben je vandaag nog veel
te lang onderweg”, zegt Van Achter.
“De N-VA heeft er daarom tijdens de
federale regeringsonderhandelingen
sterk op aangedrongen om het gewestelijk expresnet (GEN) versneld te exploiteren. Dit gaat nu gelukkig al deels
van start in december 2015.”

Slimme verkeerslichten
Een ander voorbeeld van het slome
beleid van minister Smet is de trage
aansluiting van de verkeerslichten op de
verkeerscomputer. “Nochtans kunnen
slimme verkeerslichten, die zijn aangesloten op die verkeerscomputer, de files
substantieel verlichten”, legt Cieltje Van
Achter uit. “Met de recente sluiting van
de centrale lanen in de Vijfhoek zou je
toch mogen verwachten dat bijvoorbeeld de Kleine Ring al zou zijn uitgerust met die slimme verkeerslichten.
Maar dat is dus niet het geval.”
“Ik hoop alleszins dat de Brusselse
regering inziet dat het vijf voor twaalf
is”, benadrukt Van Achter. “Om komaf
te maken met de files in Brussel moet
ze haar verantwoordelijkheid opnemen in plaats van die af te schuiven op
de Brusselaars.”

VERR EKI JKER

Catalonië kiest voor onafhankelijkheid

27 september 2015. Vier miljoen stemgerechtigde Catalanen schuiven enthousiast aan voor een van de vele
stemlokalen. Kiezen ze voor het oude
unitaire Spanje of wagen ze de sprong
richting onafhankelijkheid met de eenheidslijst van Catalaans president Artur
Mas? Het antwoord kennen we inmiddels: een overdonderende ‘ja’ voor
onafhankelijkheid en een duidelijk vertrouwen in de eenheidslijst Junts Pel Sí.

doorheen het Catalaanse land om de
stembusgang te inspecteren. Voor de
N-VA-delegatie was de verkiezing een
krachtig democratisch signaal richting
Europa en de regering-Rajoy: de Catalaanse bevolking koos voor een eigen
project, los van de traditionele Spaanse
unitaire staat. Daarmee is een eerste
horde in de richting van een onafhankelijk Catalonië tegen 2017 genomen.

Madrid volhardt in de boosheid
Eerste horde richting
onafhankelijkheid

© N-VA

Op uitnodiging van het Catalaanse
diplomatieke korps stelden N-VAparlementsleden Peter Luykx en Mark
Demesmaeker vanop de voorste rij de
legitimiteit van deze verkiezingen vast.
In een driedaags programma lieten ze de
academische wereld aan het woord,
maakten ze kennis met alle deelnemende politieke partijen en reisden ze

Maar Peter Luykx en Mark Demesmaeker waarschuwen ook voor een ongebreideld optimisme. Bij de Europese
Commissie viel het resultaat immers in
dovemansoren en zijn de schaarse officiële reacties eerder afwijzend. De
Spaanse regering liet al verstaan het
resultaat van de verkiezingen naast zich
neer te zullen leggen. Madrid volhardt in
de boosheid volgens zijn traditionele
recepten: juridische veldslagen, mis-

Mark Demesmaeker, Peter Luykx en Sander Loones wensten Artur Mas veel succes.

© N-VA

De Catalanen maakten eind september een duidelijke
democratische keuze voor onafhankelijkheid. Met een historische verkiezingsoverwinning op zak en een absolute
meerderheid in het parlement slaan de independentisten
de weg in van een onafhankelijk Catalonië.

Sander Loones, ondervoorzitter en Europees Parlementslid,
vertegenwoordigde de N-VA
ook op het partijcongres van
de Britse conservatieven.
Samen met Kamerlid Brecht
Vermeulen sprak hij er onder
meer met de Britse premier
David Cameron. “Europa moet
grondig worden hervormd.
Het is duidelijk dat de Conservatives en de N-VA daarbij
bondgenoten zijn”, blikt Loones
terug.
informatie en intimidatie. Catalaans
presi- dent Artur Mas, winnaar van de
verkiezingen en kandidaat om zichzelf als president op te volgen, mocht
al kennismaken met de lange Madrileense arm. Mas staat onder verdenking van misbruik van overheidsgelden voor het organiseren van het
referendum van vorig jaar. In afwachting van zijn proces kan Mas geen
mandaat opnemen in de nieuwe
Catalaanse regering, noch deelnemen
aan de nationale verkiezingen in
december.
De regering-Rajoy zal in die nationale
verkiezingen verantwoording moeten
afleggen voor haar verstikkende unitaristische beleid. Misschien zal een
nieuwe regering in Madrid wel oren
hebben naar de Catalaanse roep om
verandering?
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Hoger onderwijs:
méér dan een diploma?
We hebben dringend nood aan een opwaardering van ons hoger
onderwijs. Jong N-VA is dan ook blij met de voortrekkersrol van
KU Leuven-rector Rik Torfs in dit debat.
Diploma’s. Daar lijkt het allemaal om
te draaien in ons onderwijs. Jongeren
worden steeds meer onder druk gezet
om een goed diploma te behalen. Dat
is dé weg naar succes, zo lijkt het wel.
En we hoeven daar ook niet flauw
over te doen: een diploma biedt in veel gevallen wel degelijk
extra kansen op de
arbeidsmarkt.

Meer dan één diploma?
Bovendien dringt de vraag zich op of
we wel een wereld willen waarin
werkelijk iedereen over een diploma
hoger onderwijs beschikt. Want dan
daalt ook de waarde ervan. De gevol-

Maar stel dat we toch voor een
samenleving willen gaan waarin
iedereen hooggeschoold is, kunnen
we die ambitie dan ook waarmaken?
Kunnen we van iedere jongere een
ware bolleboos maken?
Bij Jong N-VA vrezen we dat dit idee
toch eerder nobele fictie is. Wanneer
je iedereen toelaat aan de universiteit
en daarbij ook nog eens verwacht dat
de overgrote meerderheid
een diploma behaalt, creëer
je immers een zeer ongezond
en dus ongewenst effect.
Want die extreem hoge verwachting kan je enkel inlossen door het niveau van je
onderwijs naar beneden te
halen. En ook dat zien we nu
al gebeuren. Zo worden examens steeds meer vereenvoudigd omwille van te lage
slaagpercentages. Het gaat
dan niet langer om de kwaliteit van ons onderwijs, enkel
de kwantiteit is nog van tel.
© Thinkstock

Toch is het ietwat
vreemd dat diploma’s
afleveren en kansen vergroten op de arbeidsmarkt steeds vaker de
enige einddoelen lijken
van een universiteit.
Maar dat kan toch niet
de bedoeling zijn? Je
eigen persoonlijkheid
vormen door met een
open vizier de kritische
Aan de top blijven
confrontatie aan te
Er is duidelijk nood aan vergaan met de zeeën van
andering. En alleen al daarkennis uit heden én
om is Jong N-VA blij dat Rik
verleden, leren comTorfs het debat heeft geplexe redeneringen te
opend. We kunnen enkel
maken, de wetenschap Het huidige opbod van diploma’s is op termijn onhoudbaar. En hopen dat het ook voldoende
net dat extra tikkeltje ook ongewenst.
grondig wordt gevoerd. Als
vooruithelpen: dát zijn
we op de lange termijn nog
volgens ons evengoed
aan de top willen blijven met
gen zien we vandaag al: heel wat joneinddoelen van wie een universitaire
ons hoger onderwijs, kunnen we niet
geren nemen geen genoegen meer
studie aanvat. Een diploma is daarbij
anders. Jongeren moeten de kans krijmet één masterdiploma. Het moeten
louter een officiële bekrachtiging. We
gen om zich academisch te vormen,
er minstens twee zijn. Dat lijkt de
mogen ons dus geenszins blindstaren
ongeacht hun sociaal-economische
enige manier om je hoofd nog boven
op de vraag hoe we zoveel mogelijk
achtergrond. Maar nooit ongeacht
het maaiveld uit te steken. Dat opbod
mensen aan een diploma kunnen
hun intellectuele capaciteiten.
is op termijn onhoudbaar is.
helpen.
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Darya Safai:
“Zwijgen is medeplichtig zijn”

Vorig jaar richtte u al een actiegroep
op die vecht tegen discriminatie van
vrouwen bij het sporten: ‘Let Iranian
women enter their stadiums’.
Waarom richt u uw kritische pijlen
precies op het sportmilieu?
“Onder het mom van de sharia, de
religieuze wet, is het leven van
vrouwen in Iran doordrongen van discriminatie. En die zet zich ook door in
het domein van de sport. Als vrouw
ben je er beperkt in je sportbeleving,
al was het maar omdat je hinderlijke
kledij moet dragen. Maar ook vrouwelijke fans worden geviseerd. Sommigen zitten zelfs in de gevangenis
omdat ze een wedstrijd wilden bijwonen. De strijd voor de aanwezigheid van vrouwen in sportstadions is
een symbool van de bredere strijd
tegen discriminatie in al haar vormen.
Zo maken wij gebruik van de internationale wedstrijden van het Iraanse
volleybalteam - wereldtop, maar
enkel weggelegd voor mannen - om
onze stem te laten horen en de buitenlandse pers te informeren. We mogen
niet langer de ogen sluiten voor wat
er in landen als Iran gebeurt. Zwijgen
is in dit geval medeplichtig zijn.”
Waarom zijn vrouwenrechten belangrijk? En zijn ze dat enkel voor
vrouwen?
“De geschiedenis leert ons dat de

positieve ontwikkeling van een land
in hoge mate afhangt van de gelijkberechtiging van al zijn burgers. Geen
enkele maatschappij kan volledig tot
ontplooiing komen zolang de muur
van de vrouwendiscriminatie niet is
gesloopt. In de islamitische maatschappij is de vrouw helaas nog
steeds ondergeschikt aan de man, die
zij onvoorwaardelijk moet gehoorzamen. De strijd voor gelijke rechten
tast het islamisme in zijn kern aan en
zal die extreme ideologie met haar seksistische machocultuur op
termijn ten val brengen. Dan pas kan zich
ook in die islamlanden
een vreedzame samenleving ontwikkelen.”
Waarom moeten wij
ons hier zorgen maken om wat er in Iran
gebeurt?
“Europa grenst aan de
wereld van de islam.
Elke vorm van onstandvastigheid in die
conflictrijke regio heeft
vroeg of laat ook gevolgen voor ons. Had de
internationale gemeenschap drie jaar geleden
al haar verantwoorde-

Darya Safai: “Wie pleit voor vrouwenrechten,
versnelt mee de neergang van de islamisten.”

lijkheid opgenomen, dan was er nu
misschien geen IS en zouden de extremisten misschien ook niet afzakken naar Europa. Om nog maar te
zwijgen van de miljoenen vluchtelingen.”
Intussen publiceerde u ook uw
levensverhaal: ‘Lopen tegen de
wind’. Wat wilt u daarmee bereiken?
“Ik hoop dat de lezers van mijn biografie gaan inzien dat het begrip voor
bepaalde religieuze dogma’s nooit zo
ver kan reiken dat de waardigheid
van de mens, en in het bijzonder die
van de vrouw, op het spel komt te
staan. Er bestaat geen enkel excuus
voor de discriminatie van vrouwen.”

©ID_Daniel Geeraerts

Vorige maand verspreidde Anderlecht-speler Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan een foto van het publiek waarop de gezichten van
de vrouwelijke supporters waren weggegomd. Een daad die
de Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai meteen
scherp veroordeelde.

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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ON VERGET EL IJ K
30 jaar Wablieft

Van eenvoudige publicatie
naar hét centrum voor duidelijke taal
Wat hebben Geert Bourgeois en Siegfried Bracke gemeen met Vincent Kompany en Goedele Liekens?
Allen wonnen zij ooit de Wablieft-prijs. Sinds 1997
wordt die elk jaar uitgereikt aan een project, organisatie of persoon die duidelijke taal gebruikt om informatie
voor iedereen toegankelijk te maken. In december weten
we wie de trofee voor dit jaar in de wacht sleept.

Wablieft-lezers, die intussen al met meer dan 45 000 zijn.
Naast een wekelijkse krant brengt Wablieft vandaag ook een
tweewekelijks tijdschrift uit (Wablieft Start), een beperkte digitale krant en boeken in duidelijke taal. Met al die publicaties
bereikt Wablieft niet alleen laaggeletterden maar bijvoorbeeld
ook kinderen en jongeren, ouderen, slechtzienden en anderstaligen die Nederlands leren. Daarnaast bouwt Wablieft aan een steeds
groeiende dienst voor tekstadvies,
met een uitgebreid aanbod aan trainingen, begeleiding en herschrijven.
Wat dertig jaar geleden startte als
een gekopieerd blad met enkele
artikels in eenvoudig Nederlands is
zo uitgegroeid tot hét centrum voor
duidelijke taal in Vlaanderen.
© ID/N-VA

De Wablieft-prijs is een initiatief van de
redactie van de Wablieft-krant, een uitgave van het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs
(Vocvo). Die streeft ernaar om het nieuws
in zo eenvoudig mogelijk Nederlands te
brengen. Nadat vorig jaar al de duizendste editie van ‘de duidelijkste krant’ verscheen, viert zij dit jaar ook nog eens
haar dertigste verjaardag. Dat gebeurt
Kamervoorzitter Siegfried Bracke won als toeneen eerste keer op 19 november, met een malig VRT-journalist de Wablieft-prijs in 2001. Kent u personen, organisaties of
feest in het Vlaams Parlement voor menprojecten die in aanmerking komen
sen uit het onderwijs, taalexperts en de auteurs van de Wablieftvoor de Wablieft-prijs? Stuur dan een mail naar vraag@
boeken. Later dit najaar volgt er nog een groot feest voor de
wablieft.be met uw suggesties en uw argumenten.

M EERWAARD E

Hoe werkt Europa? Zo werkt Europa!
Wat is het verschil tussen de
Europese Raad en de Raad van
Ministers? Wat zijn de belangrijkste instellingen van de Unie en
wie zetelt daarin? Welke rechten
heeft een Europese burger en hoe
kan hij die rechten afdwingen?
Hoe zit de Europese begroting in
elkaar? Van waar komt het geld
en waar gaat het naartoe?
Deze derde uitgave van Zo werkt Europa geeft een antwoord op
deze en nog veel meer vragen. Maar het boek is niet enkel een
leidraad voor wie zijn weg zoekt in de complexe structuren en
werking van de Europese instellingen. Het is ook een gids die

het Europese beleid vertaalt naar concrete toepassingen ervan
in België, in Vlaanderen en in uw stad of gemeente.
Zo werkt Europa werd samengesteld door specialisten ter
zake die zich ook in het dagelijkse leven met de materie
bezighouden. Onder hen ook Anneleen Van Bossuyt, Europees Parlementslid voor de N-VA.

5 x gratis
Tomas Verachtert, Jef Nys. De beginjaren als cartoonist.
Vijf lezers
van onsnv,
een221
exemplaar
van euro
Zo werkt Europa.
Uitgeve
rij ’tkrijgen
Pallieterke
blz., 22,00
Derde uitgave. Ze moeten wel het antwoord kennen op onze
wedstrijdvraag: “Hoe heet de nieuwe (Vlaamse) voorzitter
van het Europees Hof van Justitie?” Stuur uw antwoord voor
9 november naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen een exemplaar van Jef Nys. De beginjaren als cartoonist: E. Bouckaert (Lichtervelde), J. Dewaele (Desselgem), C. Martens (Ledegem), J. Van den
Nest (Lennik), M. Vanthuyne (Veurne) en J. Vleminckx (Mortsel)
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OP D E B ARR ICADEN

Steun samen met de N-VA ook dit jaar Music for Life
Samen met alle N-VA-afdelingen maken we van de
week voor Kerstmis opnieuw ‘De Warmste Week’.
Want net als de vorige jaren steunt de N-VA ook in 2015
Music For Life, de actie van Studio Brussel. Dit jaar gaat
onze steun naar Bednet.

Aan de slag!
We roepen al onze N-VA-afdelingen op om aan de slag te gaan en van 17 tot 24
december acties op poten te zetten. In het volgende nummer van het NieuwVlaams Magazine stellen we graag de N-VA-parlementsleden aan u voor die in
hun provincie de actie trekken.
Ook nu weer komt de N-VA met een speciaal voor Music For Life ontworpen
gadget. Benieuwd? U ontdekt het volgende maand!
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Wie in het kader van Music for Life een actie organiseert,
kan zelf een goed doel kiezen. De keuze van de N-VA viel
dit jaar op Bednet. Sinds 2007 brengt deze vzw met
‘synchroon internetonderwijs’ (SIO) de klas letterlijk tot
in de slaapkamer van langdurig of chronisch zieke kinderen.

De vzw Bednet brengt met ‘synchroon
internetonderwijs’ (SIO) de klas letterlijk tot in de slaapkamer van langdurig zieke kinderen.

Veilig naar school
met de N-VA

Dag van de mandataris

Tientallen N-VA-afdelingen vragen
eind oktober in hun gemeente aandacht voor de verkeersveiligheid
van zwakke weggebruikers.

De voorbije maand schoven meer dan 400 lokale N-VA-mandatarissen
aan op de praktijkdagen in Brugge en Edegem. Op deze vormingsdagen
friste de cel Lokaal Beleid van
het partijsecretariaat enkele
belangrijke praktische vaardigheden op.

© N-VA
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Praktijkdagen in Brugge en Edegem

Met de start van het winteruur is het
sinds vorig weekend plots veel sneller donker. Dat zorgt elk jaar weer
voor een piek in het aantal verkeersslachtoffers. Daarom trakteerde de
N-VA duizenden kinderen en tieners
op een fluorescerende N-VA-rugzakhoes. Zo kunnen ze voortaan veiliger
naar school, de sportclub of de jeugdbeweging.
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Onze lokale mandatarissen
konden kiezen uit een gevarieerd programma. N-VA-communicatieadviseur Pol Van Den
Driessche hielp de raadsleden Honderden mandatarissen woonden de prakaf van mogelijke planken- tijkdagen bij in Edegem en, hier op de foto,
koorts voor het spreken in het in Brugge.
openbaar. Kamervoorzitter en
Gents fractievoorzitter Siegfried Bracke bracht de kneepjes bij van het betere
oppositiewerk. En de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, toonde door
het bos de bomen om beleidsrapporten te lezen en te analyseren. Ook de sessies rond wervend schrijven, autonome gemeentebedrijven, burgerparticipatie,
intergemeentelijke samenwerking, … werden gesmaakt.

Interactiedagen
In november staan nog de interactiedagen voor lokale mandatarissen op het
programma. Lokale en nationale mandatarissen schuiven dan samen aan tafel
om het te hebben over wat er leeft in de Dorpsstraat en in de Wetstraat.

O P D E BARR IC ADEN
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Hou zaterdag 9 januari
vrij voor het
N-VA-nieuwjaarsfeest
© ID/Lieven Van Assche

Wie won
Bart De Wever?

>> De N-VA-afdeling in Langemark-Poelkapelle won
Bart De Wever! De West-Vlamingen slaagden erin om
dit voorjaar het meeste nieuwe leden per duizend inwoners te werven. Hun prijs: een boeiende toespraak
door voorzitter Bart De Wever, die voor een volle zaal
de familiedag van de afdeling afsloot.

© ID/Lieven Van Assche

De N-VA zet het nieuwe jaar gewoontegetrouw feestelijk in. Na
Antwerpen en Gent vindt het feest dit jaar plaats in De Nekkerhal
in Mechelen.
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>> De afdeling die onafhankelijk van het aantal inwoners het meeste nieuwe leden wist aan te trekken,
was N-VA Zemst. Zij kregen een rondleiding en lunch
met Matthias Diependaele, de N-VA-fractievoorzitter
in het Vlaams Parlement.

Hou alvast zaterdag 9 januari 2016 vanaf 19.30 uur vrij in uw
agenda voor deze gezellige traditie.

Uw stem telt

Een nieuw bestuur
voor uw afdeling
In het voorjaar van 2016 verkiezen alle lokale N-VA-afdelingen
een nieuwe bestuursploeg, een afdelingsvoorzitter en -ondervoorzitter. Heeft u zich altijd al lokaal willen engageren,
maar wachtte u op het goede moment? Aarzel dan niet! Als
lid van de N-VA kunt u zich verkiesbaar stellen.
De nieuwe bestuursploegen wacht meteen een belangrijke uitdaging. Zij zijn dé ploeg die de lokale afdeling moet klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
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Alle N-VA-leden krijgen in de loop van februari een uitnodiging
om aan de verkiezing deel te nemen en om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. De verkiezingen in elke afdeling
vinden plaats tussen 22 februari en 13 maart. De huidige afdelingsbesturen ontvangen vóór de kerstvakantie alle informatie om
deze bestuursverkiezingen in goede banen te leiden.
Meer info vindt u in het januarinummer van het NieuwVlaams Magazine.
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N-VA
Beernem
In de eerste helft van de vorige eeuw spraken zes moorden in
en rond Beernem tot de verbeelding van de ganse regio. De
echte daders en hun motieven kwamen nooit boven water. In
2012 sprak de historische verkiezingsuitslag van de N-VA-ploeg in
Beernem opnieuw tot de verbeelding ...
Bij haar eerste verkiezingsdeelname in
Beernem haalde de N-VA liefst 25,9
procent en sloot ze een bestuurscoalitie met CD&V. Dankzij een sterke
ploeg zette de afdeling op korte tijd
grote stappen: van een maandelijkse
bestuursvergadering naar een partij
die stevig - en vooral met veel goesting
- aan het roer van de gemeente staat.
“Bij N-VA Beernem staat het eigen inhoudelijke verhaal altijd voorop”, zegt
oprichter én eerste schepen Gijs Degrande. “De nieuwe bestuursploeg
levert voorbeeldig werk. En we kunnen onze stempel stevig op het beleid
drukken. Dat betekent: efficiëntie en
budgettaire discipline, minder ad-hocen meer visie-vorming, en een versterking van het sociale weefsel.”

Belangrijke investeringen
Zo ontwikkelde het bestuur onder

impuls van de N-VA een samenhangende visie op de gemeentelijke
gebouwen en dienstverlening. Dat
resulteerde in een masterplan dat het
patrimonium afstemt op de diverse
diensten en een efficiënter gebruik van
mensen en middelen. De integratie tussen OCMW en gemeentebestuur zorgde
voor één personeelsdienst, één secretariaat en één financieel beheer. En
vooral voor een sterker sociaal beleid.
Op die manier kwam er ook budgettaire ruimte voor belangrijke investeringen. “De bibliotheek krijgt haar
langverwachte uitbreiding, het Schepenhuys in deelgemeente Oedelem
wordt gerenoveerd, er komen een Huis
van het Kind, een nieuw recyclagepark
en een nieuwe fuifzaal”, somt de trotse
schepen op. “Ook de gemeenteschool
wordt na veertig jaar eindelijk verbouwd.”

Ligging: ten zuidoosten van Brugge
Deelgemeenten: Oedelem en Sint-Joris
Aantal inwoners: 15 482
Bekende inwoner: Sven Vanthourenhout (wielrenner)
Bestuur: coalitie van N-VA en CD&V. De N-VA levert drie schepenen
(Gijs Degrande, Barbara Vandenbrande en Jef Vansteenhuyse), vier
gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden.
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De N-VA legde in Beernem nog andere
opvallende accenten. “Vóór de verkiezingen pakte de afdeling uit met een
Witboek Veilig Verkeer Beernem”, legt
Gijs Degrande uit. “Na drie jaar hebben we zo goed als elk punt dat binnen onze bevoegdheden valt gerealiseerd. In overleg met de ondernemers en handelaars is momenteel
ook een heus strategisch commercieel
plan in de maak. En opvallend is ook
de nieuwe wind op cultureel vlak,
met onder meer het gesmaakte culturele zomerprogramma.”

Twee jaar verandering
Vorig jaar bracht de N-VA-bestuursploeg een brochure uit over ‘Twee jaar
verandering’. Die kreeg elke inwoner
van de gemeente in de bus: een primeur, en een bevestiging van een correcte en open communicatie met de
burgers.
Daarnaast is de afdeling erg actief:
van de traditionele quiz en Valentijnsactie tot haar zeer gewaardeerde aanwezigheid op tal van gemeentelijke
activiteiten.

OP IN I E
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Gelukkig de dag waarop uit puin
de toekomst werd geboren

Met deze column sluit Maurits van Liedekerke zijn jarenlange bijdragen
aan het Nieuw-Vlaams Magazine af. Twee momenten - een pijnlijk en
een zalig - brengt hij daarbij in herinnering.
In oktober 1999 besliste de partijraad van
de Volksunie om Wij, haar eigen weekblad, op te doeken. Het was de eerste
van een reeks vervaldagen die het einde
van de partij aankondigden. Daarmee
ging een uniek medium ter ziele dat 45
jaar lang zijn diensten had bewezen.
Uniek om de haast onuitvoerbare opdracht te hebben geklaard: tegelijk
spreekbuis van een politieke partij zijn
en de rol van algemeen informatieblad
vervullen.

Tandenknarsen
Het spreekt dat de redactie er tot de laatste dag over waakte om de tweespalt die
de VU verziekte niet op het weekblad te
enten. Zo lukte het haar om de sereniteit,
die het de tegenstrijdige groepen ontbrak, in haar kolommen te bewaren.
Kiezen vóór wie of wat was voor haar
nooit een optie, de enigen die voorrang
hadden waren de lezers. Daarbij gold als
enige betrachting de VU-familie samenhouden, de achterban niet nog meer in
verwarring brengen – waar sommigen
wat al te graag op aanstuurden. Meer
dan eens is de redactie niet ingegaan op
verzoeken voor vraaggesprekken, verraderlijke nieuwtjes, kwalijke kattenbelletjes, roddels, …
Wetende wat zich op de achtergrond

afspeelde, haalde tandenknarsen het
van de knuppel in het hoenderhok. Al
bestond daartoe meer dan een keer de
goesting. De e-mails die de redactie per
vergissing of opzettelijk bereikten, hadden het over geheime bijeenkomsten,
onderduimse projecten, plagerijen en
erger. De bedoeling de tegenpartij te
schaden en het kader uit elkaar te spelen, lag er dik op. Ons weekblad is nooit
in die val getrapt.

“

Nooit werden in één klap
zoveel militanten
zo schaamteloos
in de steek gelaten.

Ultieme hulde
Moest daarom de onwillige boodschapper zélf verdwijnen? Het argument dat
Wij geen voldoende publiek meer had,
schraagde die beslissing. Het aantal
abonnees was inderdaad met de jaren
geslonken, maar met vijfduizend lezende
families en een wekelijkse quote in het
radiopersoverzicht had Wij zeker nog
een taak.
Dus verscheen op de drempel van het
jaar 2000 het laatste nummer. Het hoofdartikel droeg de titel Last Post, als
ultieme hulde aan een lastpost. Het afscheid sneed diep in het vlees. Maar nog

pijnlijker waren de partijraadsbijeenkomsten waar zogenaamde vooruitstrevende kopstukken op een exit aanstuurden. Dat zij daarbij probleemloos
het gedachtegoed, dat zij ooit zo vurig
hadden verdedigd, zonder enige emotie
achter zich lieten, blijft een ondraaglijke
ervaring. Nooit werden in één klap zoveel militanten zo schaamteloos in de
steek gelaten.

Trouw
Een referendum, waarbij de leden zich
over de toekomst van de Volksunie konden uitspreken, leek de enige uitweg. En
zo geschiedde in de zomer van 2001. Op
zaterdag 15 september werden de stemmen geteld, de uitslag wees duidelijk in
Vlaams-nationale richting. Terwijl de
buitenwereld zich aan het schouwspel
vergaapte, loste wat ooit een redactie
was zich in het niets op. Niemand van
de drie concurrerende fracties vroeg haar
wat. Wie zijn stoel verliet nam afscheid,
wie zitten bleef ging zwijgzaam door. Het
leek alsof jarenlange trouw een voldoende teken was.
En zo begon op maandagmorgen 17 september 2001 een nieuwe werkweek. Een
maand later was de Nieuw-Vlaamse
Alliantie een feit. Die dag werd uit nagelaten puin de toekomst geboren.

Maurits van Liedekerke
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Vlaams volksvertegenwoordiger
Kathleen Krekels
Als een van de onderwijsspecialisten van de
N-VA zetelt Kathleen Krekels sinds 2014 in de
commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement. Sedert 2013 is ze ook schepen van
onder meer Onderwijs in Schilde. Het kon
dan ook niet anders dan dat Kathleen de ‘Dag
van de Leerkracht’ op 5 oktober met stip had
genoteerd in haar agenda.

Erkenningsnummer P2A9064
Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238
V.u. & afzendadres:
Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel
Maandelijks behalve in juli en augustus.
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Oktober 2015

9.00 uur
Maandagochtend. Met volle goesting vertrek ik naar het overleg over de scholenbouw met de directieleden van het Heilig
Hart in ’s-Gravenwezel. Ik vind het bijzonder belangrijk om voldoende aandacht te
besteden aan de mening en ervaring van
het middenveld en om de constructieve
input van ervaringsdeskundigen mee te
nemen naar de commissie Onderwijs.

10.30 uur
Na het overleg staan er enkele schoolbezoeken op het programma. Ter gelegenheid van de Dag van de Leerkracht lever
ik vijftien pakketjes af met lekkernijen om
de leraren in de bloemetjes te zetten. Ik
voel me geroepen om mijn waardering
voor de leerkrachten te tonen. Zelf stond
ik tot voor mijn parlementaire carrière ook
enkele jaren in het onderwijs. Elk schoolbezoek is dus een beetje thuiskomen.

13.00 uur
Eten gebeurt tussen het vergaderen door.
Samen met mijn collega-schepenen en de
burgemeester zit ik vanmiddag op een
lunchoverleg. Alle onderwerpen die geagendeerd zijn op de collegevergadering
later vandaag komen aan bod. Aansluitend bespreek ik samen met het diensthoofd Communicatie de gemeentelijke
communicatielijnen en spring ik nog
even binnen bij het diensthoofd Cultuur.
Enkele onverwachte wendingen in
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bepaalde subsidiedossiers vragen onze
aandacht.

15.00 uur
Het schepencollege gaat deze week
vooral over de dagelijkse werking. Leuk:
via 3D-printing zullen we een maquette
van het nieuwe gemeenschapscentrum
kunnen tonen bij de eerstesteenlegging
op 26 oktober. We starten bovendien een
intergemeentelijke samenwerking op
voor bibliotheek en cultuur (onder de
smakelijke naam Biscuit) en we bekijken
de mogelijkheden voor een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

18.00 uur
De avond begint met de bureauvergadering: alle N-VA-mandatarissen, de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en
–secretaris bespreken samen de grote gemeentelijke dossiers. Vandaag verwelkomen we ook de jonge garde die net Jong
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel heeft opgericht. Ze hebben er duidelijk zin in!

20.30 uur
De dag sluit ik af in goed gezelschap van
mijn collega’s. Om de teamgeest erin te
houden, gaan we maandelijks samen
eten op telkens een andere locatie. Zo
maken we een lekkere en gezellige toer
door de gemeente.
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