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Theo Francken: geen
woorden maar daden

Geert Bourgeois:
“De Vlaamse motor draait op volle toeren”
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Zo veel - of liever: zo weinig - buurtinformatienetwerken telt het Brussels
Gewest. Ter vergelijking: een stad als
Antwerpen telt maar liefst 48 BIN’s!
Met 774 van de 913 Belgische BIN’s
geeft Vlaanderen de toon aan. Wallonië volgt op verre afstand met 136 netwerken. Nochtans spelen BIN’s een
belangrijke rol in het lokale veiligheidsbeleid.

Politicoloog Carl Devos (UGent)
@devoscarl op 1/10/2016
Sterke @jvanovertveldt in @terzaketv:
vraagt aandacht in fedreg voor pleidooi
van FOD Financiën voor correctere
berekening. Wie kan tegen zijn?

Isabel Albers (De Persgroep)
@italbers op 08/10/2016
453 miljoen euro per jaar dus voor ACW.
Excuseer, beweging.net.

Nou moe
Een gratis treinticket voor iedere achttienjarige in Europa. Prijskaartje
voor de belastingbetaler: 1,9 miljard euro. Geld dat zal worden weggesneden uit budgetten voor kankeronderzoek, om maar iets te noemen. Met dat voorstel willen de christendemocraten in het Europees
Parlement, en dus ook de CD&V, een Europees gevoel opwekken bij
jongeren. Maar liefde kan je niet kopen, net zo min als populariteit.
Want laat ons wel wezen: meer dan een ongepaste propagandastunt
is dit gratisverhaal niet.

“

“Als België dezelfde werkgelegenheidsgraad zou hebben als Nederland of Scandinavië, dan zouden we per
gezin 1 000 euro extra koopkracht per maand hebben. En geen
overheidstekort, maar een overschot.”

Vlaams minister van Economie Philippe
Muyters en de Vlaams Parlementsleden
Axel Ronse en Grete Remen: allen vielen
ze in de prijzen die het Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen (NSZ) uitreikt aan de
meest ondernemingsgezinde politici.
Muyters kreeg de prijs voor zijn nieuwe
doelgroepenbeleid, Axel Ronse voor de
hervorming van de hinderpremie bij werken, en Grete Remen voor haar voorstel om
(familiale) bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken en bedrijven lokaal beter te verankeren.
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Gert Peersman (hoogleraar economie, UGent)
in De Morgen (08/10/2016)

Goed bezig
Op de VN-top in New York over vluchtelingen haalde staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken hard uit naar Saoedi-Arabië en
andere rijke Golfstaten. “Ik kan niet anders dan vaststellen dat sommige rijke landen in de regio, die direct en indirect bij het conflict betrokken zijn, compleet afwezig zijn als het is om vluchtelingen op te
vangen.” Ironisch genoeg kreeg Francken in de volgende meeting een
zitje toegewezen naast Saoedi-Arabië, dat echter niet kwam opdagen.
En ook daar dus opviel door afwezigheid.

UI TGESPRO KEN

Meteen na de terroristische aanslagen vorig jaar in Parijs kondigde
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
actieplan aan om orde op zaken
te stellen in de hele Kanaalzone.
Met resultaat.

16
Meer verantwoordelijkheid voor
de jonge daders, meer aandacht
voor het slachtoffer en sneller en
preventief optreden. Dat zijn de
speerpunten van de N-VA-visie
voor een nieuw jeugdsanctierecht.

17
In het stelsel van arbeidsintegratiejobs behouden langdurig zieken en mensen met een
beperking hun uitkering. In ruil
daarvoor storten ze een stukje
loon terug aan de sociale zekerheid. Jan Spooren licht toe.

20
Jongerenpartijen vormen een
onderdeel van een politieke partij
en horen geen subsidies te krijgen
die eigenlijk voor jeugdwerk zijn
bedoeld, vindt Jong N-VA. Tot spijt
van wie ’t benijdt ...
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Opdracht

De regering stond voor de immense opdracht om 3 miljard euro te vinden. Het was
moeilijk, maar de regering dichtte het gat. Meer zelfs, we doen wat Europa vraagt en
leveren een ongeziene inspanning in 2017 waarbij het structureel tekort bijna halveert.
Meer dan 70 procent daarvan zijn besparingen, onder meer voor 1,3 miljard in de
structuren van de sociale zekerheid. Dus niet in de uitkeringen en de zorg. Mensen
die hulp nodig hebben, kunnen op ons rekenen. Daarnaast moderniseren we het
arbeidsrecht, zodat mensen bijvoorbeeld meer kunnen werken in drukke periodes en
minder in rustige, terwijl hun gemiddelde werkweek 38 uur blijft.
Met de indexsprong, de loonmatiging en de taxshift slaagden we er al in de sinds
1996 opgebouwde loonkostenhandicap weg te werken. Met de hervorming van de
Wet op de Loonnorm beginnen we nu aan de handicap die daarvoor al bestond. Zo
kunnen er nog meer jobs bijkomen.

Kritiek
In de fiscaliteit schaffen we de speculatietaks af. En we voorkwamen dat een ondoordachte meerwaardebelasting werd ingevoerd. Dergelijke belastingen worden telkens
voorgesteld als belastingen op de rijken. Maar het is altijd de middenklasse die mag
ophoesten, want hun kapitaal is niet mobiel. En we behoren al tot de top van Europa
inzake vermogensbelastingen.
Maar 20 procent van de inspanning halen we ook uit extra inkomsten. Helaas. Een
begroting is een compromis. Bij de belasting op tankkaarten voorzien wij wel een
mobiliteitsbudget zodat mensen kunnen kiezen om hun bedrijfswagen om te zetten
in een netto loonsverhoging.
De verhoging van de roerende voorheffing is gekoppeld aan de hervorming van de
vennootschapsbelasting. Het studiewerk is klaar, de wetteksten zijn gereed. En iedereen – zelfs Wouter Beke – vindt die hervorming nodig voor onze kmo’s. Waar wachten
we nog op?

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Vlaanderen leert Europa inburgeren
Het Europese Comité van de Regio’s heeft een rapport van Vlaams Parlementslid Karl
Vanlouwe over de integratie van nieuwkomers goedgekeurd. Daarin wordt de wijze
waarop Vlaanderen taalkennis en inburgering promoot in de kijker gezet. Later dit jaar
wordt het rapport als officieel advies overgemaakt aan alle Europese instellingen.
Het rapport stelt voor om nieuwkomers zo
snel mogelijk in interactie te laten treden met
nieuwe buren, klasgenoten, leerkrachten op
school en collega’s op de werkvloer. Inburgeringstrajecten met cursussen maatschappelijke oriëntatie kunnen bovendien
nieuwkomers interactief kennis laten maken
met onze Europese normen en waarden.

Speerpunten
Initiatiefnemer Karl Vanlouwe reageert
tevreden: “Al meer dan tien jaar voert
Vlaanderen een succesvol en verplicht
integratie- en inburgeringsbeleid voor
nieuwkomers. Taalverwerving en inburgering zijn daarvan de twee speerpunten.
Wat Vlaanderen doet, zal binnenkort een

Brussel bouwt
toezicht
tweetaligheid af
De Brusselse regering wil het gewestelijke toezicht op de tweetaligheid van gemeentelijke
websites en informatiebladen verleggen naar
de gemeenten zelf. “Dat is zoals zeggen aan
een kind dat het zichzelf maar moet straffen
als het stout is”, zegt Brussels parlementslid
Liesbet Dhaene. “Logisch dus dat de Brusselse
gemeenten massaal de taalwet aan hun laars
lappen. En intussen laten Open Vld, sp.a en
CD&V begaan.”
Dat de Brusselse regering niet optreedt tegen
gemeenten die de taalwet schenden, is niet nieuw.
Maar nu gaat die regering nog een stapje verder
door actief, via wetgevende initiatieven, haar eigen
toezichtsbevoegdheid af te bouwen. Eerder schafte
zij ook al de verplichting af om aanwervingen ter
goedkeuring voor te leggen aan het Gewest.

Onwettige gemeentebladen
Directe aanleiding voor dit initiatief is de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe. “Die geeft nu al bijna
twee jaar lang ongestoord en ongestraft gemeentebladen uit die in strijd zijn met de taalwet”, aldus
Dhaene. “Ik heb nogmaals klacht ingediend bij de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht, met ditmaal
de expliciete vraag dat zij in plaats van het Gewest
de taalwet zou doen naleven in Sint-LambrechtsWoluwe.”
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Karl Vanlouwe: “Integratie moet een
verhaal zijn van rechten en plichten.”
voorbeeld zijn voor heel de Europese
Unie.”

Belastingkrediet voor álle
zelfstandigen
Dankzij een wetsvoorstel van Rita Gantois kunnen ook belastingplichtigen
die forfaitair worden belast voortaan genieten van het belastingkrediet voor
lage activiteitsinkomsten. Zelfstandigen die in een ander belastingstelsel zitten, hadden al langer recht op dat belastingvoordeel. “Voor de N-VA zijn
kleine zelfstandigen en landbouwers economisch en maatschappelijk ook
belangrijk”, zegt het Kamerlid.
Vandaag heb je als
zelfstandige geen
recht op het belastingkrediet voor
lage
activiteitsinkomsten, als je
kiest voor een forfaitair belastingstelsel. Vanaf dit
i n ko m s t e n j a a r
komt daarin veran- Rita Gantois: “Met deze sociale maatregel werken we
dering: ook wie for- een fiscale uitzondering weg.”
arbeid, is dit bovenal een sociale
faitair wordt belast en een laag
maatregel”, legt Gantois uit. “Andere
activiteitsinkomen heeft, krijgt onder
lage inkomens krijgen ook een belasde nieuwe regelgeving recht op een
tingkrediet. Het is maar logisch dat we
belastingkrediet van maximum 670
die discriminatie wegwerken. Zo
euro.
ondersteunen we de tienduizenden
kleine zelfstandigen die zich dag na
Fiscale én sociale maatregel
dag maximaal inzetten voor hun
Via die fiscale maatregel maakt de
beroepsactiviteit, evenals de talrijke
N-VA komaf met een fundamentele
landbouwers die af te rekenen hebben
ongelijkheid. “Gezien zijn directe en
met de crisis.”
positieve impact op lage inkomens uit

H A LFRO ND

Tienpuntenplan voor betere dienstverlening NMBS
“Met een tienpuntenplan voor de spoorwegen willen wij de dienstverlening aan de reizigers sterk verbeteren”, zegt Kamerlid
Inez De Coninck. Naast gekende ideeën, zoals draadloos internet (wifi) op de trein en een gegarandeerde dienstverlening, bevat
het plan ook belangrijke nieuwigheden, waaronder een permanent Vlaams vervoersplan.
De N-VA stelt onder meer voor om de stiptheid over heel
Europa op dezelfde wijze te meten, zodat de verschillen
op dat vlak duidelijk worden. “Zo kan de NMBS ook
leren van de betere leerlingen in de klas”, suggereert
De Coninck. Om een strengere aanpak van zwartrijders
en vandalen mogelijk te maken, moeten ook treinbegeleiders administratieve sancties kunnen uitschrijven. Verder moeten reizigers steeds het goedkoopste
tarief aangeboden krijgen en stuurt de N-VA aan op één
geïntegreerde betaalkaart voor alle openbare vervoerswijzen. En ten slotte zet de N-VA ook in op stations als
multimodale knooppunten: elk station moet voorzien
zijn van voldoende fietsstallingen en parkeerinfrastructuur.

Vlaams vervoersplan
Tijdens de stakingsgolf begin juni schakelde de NMBS tijdelijk over op
een Vlaams vervoersplan, om te vermijden dat Waalse stakingen gevolgen hadden voor het Vlaamse treinverkeer. De N-VA wil dat nu permanent toepassen. “Dat past ook beter bij de noden van de reizigers”,
besluit De Coninck.

Dag van de Leerkracht

Centrumsteden krijgen
bijzondere bijstandsteams
“Ook kleinere steden en gemeenten moeten zich wapenen
tegen terrorisme”, vindt de Aalsterse burgemeester Christoph
D'Haese. Tot die conclusie kwam hij na de getuigenissen van
het OCAD en andere terreurspecialisten in de parlementaire
onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen, waarin hij zelf
als Kamerlid zetelt. D’Haese pleit voor bijzondere bijstandsteams (BBT) in de lokale politiekorpsen over het hele land.
“Steden en gemeenten die te maken zouden krijgen met een
terroristische aanslag kunnen in theorie een beroep doen op
de speciale eenheden van de federale politie. Maar voor zo’n
federaal bijzonder bijstandsteam op de plaats van het onheil
geraakt, kunnen kostbare uren verstrijken”, aldus D’Haese.
“Uren die letterlijk het verschil kunnen betekenen tussen leven
en dood."

Regionale dekking

De N-VA’ers in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement
bedankten alle leerkrachten naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht, op 5 oktober. Het échte onderwijswerk gebeurt uiteraard niet
in het parlement, maar in de klas, de aula, het praktijklokaal en het
bedrijf; door leerkrachten, docenten, mentoren en opleiders. Elke dag
opnieuw.

Vandaag hebben slechts enkele steden in Vlaanderen al zo’n
team voor complexe politieopdrachten, waaronder Aalst. “Die
teams zijn beter beschermd, anders opgeleid en hebben betere
wapens”, weet D’Haese uit eigen ervaring. Hij wil dat er een
volledige regionale dekking komt en zal daartoe ook een wetsvoorstel indienen. “Ik wil in de politiewereld komen tot wat
we in de medische wereld kennen: een snelle en adequate
hulpverlening bij rampen over het hele land”, besluit hij.
5

STAAT VA N Z AKEN

Vlaanderen pro
vrijhandelsakkoord met Canada
De Vlaamse Regering gaf alvast haar goedkeuring voor de ondertekening van het
‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’ (CETA), een nieuw vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada. Die ondertekening is voorzien op de EU-Canadatop eind oktober. “Voor Vlaanderen is dit uiterst belangrijk”, benadrukt Vlaams
minister-president Geert Bourgeois. “Maar ik reken erop dat ook de andere entiteiten
in dit land het akkoord goedkeuren.”
Voor minister-president Bourgeois zijn de
voordelen van het akkoord duidelijk. “Niet
alleen valt 99 procent van de douanerechten weg, onze bedrijven zullen ook vrij hun
diensten kunnen aanbieden in Canada. En
ook Vlaamse architecten en andere diplo-

ma’s worden er voortaan erkend. Bovendien laat CETA Vlaamse bedrijven toe om
mee te dingen naar Canadese overheidsopdrachten op alle bestuursniveaus.”
Vlaanderen voerde vorig jaar nog voor 1,75
miljard aan goederen uit naar Canada en

Vergoeding voor
vreemdelingenkaart
Gemeenten mogen voortaan ook retributies innen voor
het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde
tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen van buiten
de EU. “Zo krijgen zij meer financiële slagkracht om de
kosten te dekken die met deze extra lasten gepaard
gaan”, verklaart staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Theo Francken, die ook bevoegd is voor Administratieve
Vereenvoudiging.
Vorig jaar vroegen 40 529 personen de verlenging aan van
een tijdelijke verblijfskaart. Daarbij ging het om de A-kaart,
die wordt afgeleverd aan derdelanders die voor een beperkte
duur in ons land wensen te verblijven. De administratieve afhandeling van zo’n aanvraag is veel complexer dan voor identiteitskaarten van de eigen onderdanen.
“Dat betekent een bijkomende werklast voor de lokale besturen”, zegt Francken. De gevraagde bijdrage, die de administratieve kosten moet dekken, komt bovenop de productiekost
van de vreemdelingenkaart, die 17,50 euro bedraagt. De
gemeenten mogen de bijdrage niet meer dan eenmaal per jaar
innen.

noteerde ook zes Canadese investeringen
bij ons.

Voorzorgsprincipe blijft overeind
Het voorzorgsprincipe dat we in de EU
koesteren, blijft stevig overeind. “Alle culturele en audiovisuele diensten zijn uitgesloten van het akkoord”, stipt Bourgeois
aan. “Er staat een sterk hoofdstuk duurzame ontwikkeling in het ontwerpverdrag.
En al onze standaarden voor arbeidswetgeving, milieuwetgeving en voedselveiligheid zijn juridisch gebetonneerd. Tot slot is
er specifieke bescherming tegen liberalisering van onderwijs-, welzijns- en gezondheidsdiensten.”

Seksueel geweld: eerste
hulpcentra weldra realiteit
Slachtoffers van seksueel geweld kunnen vanaf volgend jaar ook
bij ons terecht in gespecialiseerde centra, met artsen, psychologen
en juristen onder één dak. “Die overkoepelende aanpak staat borg
voor een betere verwerking van de opgelopen trauma’s”, zegt
staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. “Want seksueel
geweld tast niet alleen de gezondheid van de slachtoffers aan,
maar ook hun relatie en werkleven.”
In een eerste proefperiode komen er drie centra,
in ziekenhuizen in Vlaanderen (wellicht in Gent),
Brussel en Wallonië.
Slachtoffers van seksueel
geweld, zowel vrouwen
als mannen, krijgen er
medische zorgen en psychologische begeleiding.
Het is zaak om slachtoffers zo snel en
Daarnaast kunnen zij er
zo goed mogelijk op te vangen.
ook een beroep doen op
juridische bijstand. Willen ze aangifte doen, dan komt de politie hen
daar verhoren. Ook testen de centra de slachtoffers een maand na de
feiten op posttraumatische stress. “Blijkt het recept een succes, dan volgen andere steden in sneltempo”, belooft Sleurs.

Meer aangiftebereidheid
Het jaarlijkse aantal verkrachtingen in België wordt op 43 000 geschat,
of minstens honderd per dag. Opmerkelijk genoeg doet slechts één op
de tien slachtoffers officieel aangifte. Ook daarin moeten de centra verandering brengen. “Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat een multidisciplinaire aanpak de aangiftebereidheid doet stijgen”, besluit Sleurs.
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Gelijke toegang tot huurmarkt garanderen
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil een
gelijke toegang tot de private huurmarkt voor iedereen:
mensen met een laag inkomen of een uitkering, alleenstaande ouders, personen met een beperking en burgers van niet-Belgische herkomst. “Maar het is en het
blijft aan de verhuurder om te kiezen voor de meest geschikte kandidaat”, stelt de minister. “Tenslotte gaat het
over iemands privé-eigendom, waarbij criteria als
betaalgarantie en leefbaarheid een grote rol spelen.”
Homans gelooft rotsvast in de zelfregulering van de sector.
“De overheid zorgt voor het beleidskader, maar de sector is
het best geplaatst om in de praktijk te werken aan een faire
huurmarkt. Praktijktesten die worden uitgevoerd en opgelegd door de overheid, zorgen voor een omgekeerd effect en
veel argwaan”, vreest zij. “Zulke testen bieden ook geen oplossing op termijn.”

Waaier aan woonmaatregelen
Gelijke toegang tot de private huurmarkt is een belangrijk
principe dat doorheen alle plannen van minister Homans
loopt. Zo werkt zij aan een huurwaarborglening: het belangrijkste obstakel voor verhuur. Ook geconventioneerd huren,

Liesbeth Homans: “Niet iedere verhuurder is per definitie
iemand die discrimineert.”

waarbij financiële steun aan de verhuurder wordt voorzien
zodat die zeker is van zijn inkomsten, zal de toegang tot de
huurmarkt verbeteren. “De doelgroep zijn hier huurders die
net te veel verdienen voor sociale huur of huisvesting”, verduidelijkt Homans. Ten slotte biedt ook proefhuren voordelen. Daarbij sluit in eerste instantie de gemeente of een
sociale woonorganisatie de huurovereenkomst af.

Asielzoekers: geen belastingteruggave
zonder arbeidsinkomsten
Asielzoekers zonder beroepsinkomsten worden voortaan belast als niet-inwoners van dit land en zijn dus niet langer
onderworpen aan de personenbelasting. “Daardoor kunnen zij ook niet meer genieten van het belastingkrediet voor
kinderen ten laste”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
Vanaf hun aankomst konden asielzoekers bij ons genieten
van het belastingkrediet voor kinderen ten laste, zonder dat
daar een arbeidsverplichting tegenover stond. Zo konden zij
geld terugkrijgen van de fiscus zonder enig belastbaar inkomen aan te geven of ook maar enige belasting te betalen.
“Zelfs zonder arbeidsinkomsten konden zij aanspraak
maken op een teruggave van de fiscus. Dat was niet logisch
en ook niet fair tegenover burgers die hier al hun hele leven
wonen en werken”, verklaart de minister.

Uitgaven bewaken

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil de
grenzen van onze sociale zekerheid zorgvuldig bewaken.

“De asielcrisis stelt ons voor grote uitdagingen, op maatschappelijk maar ook op financieel vlak. Reden te meer om
de grenzen van onze sociale zekerheid en onze overheidsuitgaven zorgvuldig te bewaken”, besluit Van Overtveldt.
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De Vlaamse motor draait op volle toeren
Minister-president Geert Bourgeois toonde zich tijdens zijn Septemberverklaring nog optimistisch: na moeilijke jaren komt de
Vlaamse motor weer op toerental. Maar de eerste herfstmaanden brachten treurig nieuws met enkele grote ontslagrondes. Raakt
het socio-economische herstel in het slop?
‘Jobs, jobs, jobs’ is de mantra van de
Vlaamse en de federale regering.
Maar de eerste herfstmaanden brachten jobverlies op grote schaal, onder
andere bij de Nederlandse bankverzekeraar ING. Edwin De Boeck, het
hoofd van de studiedienst van de
N-VA en in een vorig leven bankeconoom, begrijpt de onrust: “De aankondiging van zo’n grote herstructurering domineert dagenlang de
8

voorpagina’s. Maar het bericht dat er
nooit méér mensen aan de slag waren
in België vind je dan weer ergens binnenin de krant. Dat is niet eens een
kritiek; het is normaal dat het vertrouwen op zo’n moment een knauw
krijgt.”
Minister-president Geert Bourgeois
reageerde aangeslagen op het nieuws
bij ING, maar wou de moed ook niet

laten zakken: “Dit is een groot sociaal
drama. Duizenden gezinnen zijn hierdoor getroffen. Maar je kan niet om
de vaststelling heen dat bankieren
grondig is veranderd. Ik heb het nog
meegemaakt dat het eerste geld uit de
muur in Izegem een hele gebeurtenis
was, maar ondertussen schrijven we
al geld over met een vingerafdruk of
een selfie.”
“ING is wel een gezond bedrijf. Ik heb
met de gedelegeerd bestuurder gesproken en hem verteld dat ik verwacht dat zijn bedrijf nu over de brug
komt en een grote inspanning doet
om zoveel mogelijk mensen naar een
nieuwe baan te begeleiden. Zelfs in

BRE E DBEE L D
Recordaantal vacatures
Volgens de VDAB staat het aantal vacatures op het hoogste peil in vijf jaar
en daalt de werkloosheid al 14 maanden aan een stuk. Alleen al in de sector van de zakelijke dienstverlening
staan er vandaag 35 000 vacatures
open. Grote spelers zoals de consultancykantoren KPMG en Deloitte willen honderden ervaren mensen met
financiële en juridische expertise aantrekken.
Naast de recordaantallen vacatures
die openstaan, zijn er natuurlijk ook
de vacatures die ingevuld geraken.
De cijfers van de Nationale Bank over
de jobcreatie zijn gebaseerd op administratieve gegevens, zoals de betaalde sociale bijdragen. Het gaat hier
dus niet om ramingen, maar om mensen die effectief aan de slag zijn gegaan. In vergelijking met een jaar
eerder zijn er volgens de Nationale
Bank in 2016 al 45 000 banen bijgekomen.
Sinds de start van de Zweedse coalities zijn er 70 000 banen gecreëerd in
de private sector. Onder Di Rupo gingen er netto nog 7 600 banen verloren.
de banksector ben je niet meer zeker
van een loopbaan van 45 jaar en een
mooi gouden horloge aan het eind.
Maar wij gaan de getroffen werknemers niet in de steek laten. Minister
van Werk Philippe Muyters liet al een
screening doen van de profielen in de
banksector met de vacaturedatabank
van de VDAB.”
Minister Muyters benadrukt dat de
getroffen werknemers van ING sterke
profielen zijn en terechtkomen op een
arbeidsmarkt die weer opleeft. “Ze
hebben commerciële ervaring, financiële kennis, spreken meerdere talen
en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.”

Voor het eerst in vijf jaar was er ook
nettojobwinst in de maakindustrie. In
de voertuigbouw werven de grote
bedrijven weer volop aan na enkele
lastige jaren waarin onder andere
Ford Genk de deuren moest sluiten.
DAF Trucks in Westerlo is op zoek
naar 400 medewerkers voor zijn
assenfabriek, Punch Powertrain in
Sint-Truiden zoekt 600 krachten om
zijn automatische versnellingsautomaten te maken. In Limburg is het
aantal vacatures met 38 procent gestegen op één jaar. De werkloosheid is
er lager dan voor de sluiting van Ford
Genk. Ook Volvo Gent zoekt honderden tijdelijke werkkrachten om aan

de vraag te kunnen voldoen. Ook de
klassieke trekkers van de Vlaamse export, zoals de chemie- en de farmasector, werven aan. Er staan vandaag
zo’n 500 vacatures open. BASF in
Antwerpen nam vorig jaar 80 medewerkers extra in dienst en blijft dit
jaar verder aanwerven.

“

Sinds de start van de
Zweedse coalities zijn er 70 000
banen gecreëerd in de private
sector. Onder Di Rupo gingen er
netto nog 7 600 banen verloren.

Voor Bourgeois is dat het bewijs dat
de inspanningen van de indexsprong
en de taxshift lonen. “Het herstel van
de concurrentiekracht van onze
ondernemingen is al goed opgeschoten. Dat betekent dat er weer wordt
aangeworven in de sectoren die gevoelig zijn voor de internationale conjunctuur. Omdat vooral Vlaanderen
gericht is op export en op de wereldeconomie, zal de economische groei
daardoor weer hoger zijn in Vlaanderen dan in Wallonië.”

Vlaamse innovatie
Naast het herstel van de concurrentiekracht blijft ook innovatie een drijvende kracht achter het herstel van
de Vlaamse arbeidsmarkt. Philippe
Muyters is de bevoegde minister en
hij bezoekt bijna wekelijks stille innovatiekampioenen. Hij vertelt het met
pretoogjes: “Onlangs was ik bij het
Mechelse biotechbedrijf Biocartis. Ze
zoeken daar commerciële, juridische
en technische profielen om hun
Idylla-toestel in de markt te zetten.
Dat is een kankertest die al na 2 tot 4
uur resultaat oplevert, waar dat bij
concurrenten een dag tot drie weken
duurt. In de sport is dat uw concur9
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renten op minuten zetten. Ongelooflijk.”
Geert Bourgeois vertelt vol trots over
de fusie van de digitale onderzoekscentra Imec en iMinds. ”Daar zitten
3 500 topresearchers, en alle grote
mobiele operatoren van de wereld
komen daar hun mosterd halen. Wil
je mee zijn met de nanotechnologie,
dan moet je in Leuven passeren: we
zijn wereldtop. Het is geen toeval dat
van alle sectoren de ICT, media en
telecom de sterkste stijging van het
aantal vacatures kennen. Maar leest u
daar veel over? Ergens in de economiekatern misschien, op pagina 24.
Op de voorpagina’s pakt men liever
uit met ministers die ruzie maken.”
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alles bespaard, behalve op personeel.
Vandaag breiden ze weer uit, maar
om de profielen die zij zoeken, wordt
in West-Vlaanderen gevochten”, zegt
Muyters.
Ondertussen zijn de Vynckes ook in
Xant gestapt, een start-up die robuuste windmolens maakt op kleiner
formaat om in afgelegen gebieden
voor decentrale energieproductie te
zorgen. De Vynckes, Filip Balcaen, of
Marc Coucke: allen krijgen ze vragen
voor investeringen van jonge starters
met een nieuw idee. Coucke investeerde ondertussen al twee derde van
de cash die hij kreeg voor de verkoop
van Omega Pharma weer in de economie.

“Fantastisch nieuws”, vindt Geert
Bourgeois. “De inschrijvingscijfers in
de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gaan
al een paar jaar in stijgende lijn. We
doen daarvoor ook serieuze inspanningen. We gaan met onze onderwijshervorming Technologie en Wetenschap nog versterken. Het duaal leren
– bijvoorbeeld in samenwerking met
BASF – wordt een enorm kanaal om
meer jongeren aan boord te houden
en extra vaardigheden mee te geven.
En tegelijk mogen we ook niet vergeten dat ons onderwijs op dat vlak
fantastisch blijft. Er wordt verteld
over ongelijkheid, maar ondertussen
halen de leerlingen in ons technisch
onderwijs wel een hoger niveau in
wiskunde dan hun Zweedse evenknieën in de brede graad. Het is met
hen dat ze in de internationale economie zullen moeten concurreren.”

DataCamp, TrendMiner, Uest, Xant,
Slickss … Het zijn namen die de man
in de straat waarschijnlijk weinig zeggen maar die als start-up met nieuwe
producten en technieken de gespecialiseerde pers halen. Muyters: “Het
zijn niet alleen de grote multinationals die aanwerven en innoveren.
Voor de Onderneming van het Jaar is
dit jaar de nv Vyncke genomineerd,
een vierdegeneratie-familiebedrijf dat
energie-installaties bouwt die afvalstromen omzetten in groene energie.
De eerste Vyncke was een hoefsmid
die goed kon klinknagelen en daardoor in de ketelbusiness was terechtgekomen.”

Technisch onderwijs

Naast zijn zetel in Harelbeke heeft
Vyncke nederzettingen in Brazilië,
Duitsland, Tsjechië, India, China,
Thailand, Maleisië en Singapore. 95
procent van hun omzet wordt buiten
Vlaanderen gerealiseerd, 70 procent
zelfs buiten Europa. Toch zijn ze diepgeworteld in de Vlaamse samenleving. “In het diepst van de crisis,
toen alles wat met groene energie te
maken had zware klappen kreeg,
hebben ze niemand laten gaan. Op

Minister van Innovatie Philippe Muyters bezoekt bijna wekelijks innovatiekampioenen, zoals hier Genzyme-Sanofi in Geel.

En er is nog goed nieuws. Dit schooljaar schreven voor het eerst meer dan

negenduizend studenten zich in voor
een technologieopleiding. Volgens de
technologiefederatie Agoria is dat het
magische aantal studenten om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt naar hooggeschoolde technologische profielen.

De hooggeschoolden zullen altijd hun
weg vinden op de arbeidsmarkt. Het
is vooral voor de laaggeschoolden dat
Geert Bourgeois zijn voorganger (Kris
Peeters, red.) nog wat huiswerk meegeeft: “We zetten veel meer in op
schooluitval en willen met duaal
leren ook veel meer praktijkervaring
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bijbrengen. Maar je zal nog altijd laaggeschoolden hebben. Voor hen zijn er
potentieel veel jobs in de logistiek en
de e-commerce. Na de sluiting van
Ford Genk wilden Canon en Action
naar Vlaams Limburg komen, maar
ze hebben uiteindelijk voor Nederlands Limburg gekozen. De loonkosten waren in vergelijking nog te hoog,
maar vooral: de arbeidstijden waren
veel te weinig flexibel. En dus rijden
tot in de Westhoek de auto’s van
PostNL rond. Ik vind dat onvoorstelbaar jammer.”

En de 50-plussers?
Bij het sociale drama bij ING zal bijzondere aandacht gaan naar de
oudere werknemers. Net als laaggeschoolden zijn zij een kwetsbare
groep. Alle economen zijn het erover
eens dat België zijn werkzaamheidsgraad bij 55-plussers zal moeten opkrikken om de uitdaging van de
vergrijzing op te vangen.
Hoe kan het dat er in een van de landen met de hoogste belastingen ter
wereld toch onzekerheid is over de
betaalbaarheid van de pensioenen?
Edwin De Boeck: “Wij hebben niet

zoals Nederland of Noorwegen geld
opzijgezet om onze pensioenen te betalen. In ons omslagsysteem hangt de
betaalbaarheid van de pensioenen
volledig af van de draagkracht van de
actieve basis. Vandaag al moeten zij
45 miljard aan pensioenuitgaven
financieren. Dat is de allergrootste uitgavenpost in onze begroting, groter
dan het budget van de Vlaamse Regering.”
En net daar wringt het schoentje. De
Belgische politieke verantwoordelijken hebben in het verleden veel te
veel een beleid gevoerd dat die
actieve basis juist verzwakt. En dat de
pensioenmassa vergroot door mensen
aan te moedigen om vroeger te stoppen, in de hoop zo jobs beschikbaar
te maken voor werklozen. Vroeger
waren er vier werkenden per gepensioneerde. Na de vergrijzingsgolf zal
dat twee werkenden voor iedere gepensioneerde zijn. “We zien dat vandaag nog in de ideeën van de PS over
vervroegd stoppen of de vierdagenwerkweek. Sommigen denken nog altijd dat minder werken de oplossing
is, terwijl het tegendeel waar is”, zegt
De Boeck.

Heel veel ouderen willen gerust langer werken, maar ze moeten ook
werkgevers vinden die hen willen
aannemen. Volgens onderzoek van de
Gentse professor Stijn Baert is leeftijdsdiscriminatie nog altijd een ernstig
probleem. Oudere sollicitanten worden meer gediscrimineerd dan sollicitanten met een allochtone naam of
een engagement bij de vakbond.
Gelijkekansencentrum Unia trok aan
de alarmbel over de stijging van het
aantal klachten over leeftijdsdiscriminatie.

“

Sommigen denken
nog altijd dat minder werken
de oplossing is, terwijl
het tegendeel waar is.

“Hoewel uit onderzoek blijkt dat discriminatie op basis van leeftijd de belangrijkste discriminatiegrond is op
onze arbeidsmarkt, maakt het maar
vijf procent uit van de dossiers bij
Unia”, zegt Philippe Muyters. “Dat het
aantal meldingen nu stijgt, wil niet
noodzakelijk zeggen dat er meer
wordt gediscrimineerd. We zijn hier
11
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gewoon veel gevoeliger voor geworden. Flagrante gevallen van leeftijdsdiscriminatie zoals bij Dovy keukens
krijgen veel media-aandacht en de
werkzoekende pikt het gewoon niet
langer.”
Er bestaan ook veel tegenvoorbeelden. Zo maakt het verkoopscentrum
Molecule van leeftijd geen punt. Bijna
de helft van het personeelsbestand
(57 op 126) van de winkel in Vichte is
ouder dan 50. “Oudere mensen zijn
betere verkopers, ze stralen meer rust
en autoriteit uit. Bovendien hebben ze
meer ervaring op de teller en vinden
ze weekendwerk minder een probleem dan jongere mensen omdat ze
geen jonge kinderen meer hebben”,
liet de zaakvoerder optekenen in De
Tijd. Momenteel zoekt hij nog vijf verkopers.
Dat de perceptie rond oudere werknemers wel aan het draaien is, blijkt
uit de cijfers. Muyters: “De werkloosheid bij 50-plussers daalt in Vlaanderen. Op een jaar tijd zijn er bijna
35 000 mensen meer aan de slag in
de leeftijdscategorie 50 en ouder. We
doen ook zeer ernstige inspanningen
met onze doelgroepenkorting tot 1 150
euro voor 55-plussers.”

Meer starters
Onder Di Rupo waren het de faillissementenrecords die maand na maand
sneuvelden. Vandaag breken de startercijfers records, met een stijging van
8 procent dit jaar. De eerste aanwervingen door zelfstandigen zijn met 25
procent gestegen, onder meer dankzij
de maatregel van de federale regering
om zelfstandigen vrij te stellen van
sociale werkgeversbijdragen bij een
eerste aanwerving. “Onder die starters zijn er trouwens veel vijftigers die
nog met een eigen zaak in consultancy of advies willen beginnen”, zegt
Muyters. Heel wat zelfstandigen slagen
12

Geert Bourgeois: “Vlaanderen heeft zijn welvaart te danken aan innovatie. Wij
voeren het beleid om dat ook morgen zo te houden.”
erin om langer te werken: één op de
tien actieve zelfstandigen is ouder dan
65.
Geert Bourgeois: “De grote socio-economische uitdagingen waar de regeringen voor staan zijn aan elkaar
gekoppeld. We krijgen onze begroting
niet op orde als we niet meer mensen
aan de slag krijgen en langer aan de
slag houden. Om meer mensen aan
de slag te krijgen, moeten we investeren in de jobs van de toekomst: in
innovatie, in de competenties en
talenten van wie aan de slag is, en in
ons onderwijs. We gaan daar met

deze Vlaamse Regering een turbo opzetten van minstens een half miljard.”
De digitalisering en de globalisering
stellen onze economie voor grote uitdagingen. Onvermijdelijk betekent dit
dat er jobs verdwijnen. “Als gemeenschap gaan we die mensen die hun
job verliezen, nooit in de steek laten.
Vlaanderen heeft zijn welvaart te
danken aan innovatie en aan ons vermogen om met onze producten en
diensten de wereld te veroveren. Wij
voeren het beleid om dat ook morgen
zo te houden”, besluit Bourgeois.

GEM ANDAT EERD

Kanaalplan werpt eerste vruchten af
Meteen na de terroristische aanslagen vorig jaar in Parijs
kondigde minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan
Jambon een actieplan aan om orde op zaken te stellen in de
hele Kanaalzone: zeven Brusselse gemeenten en Vilvoorde. Met
resultaat.
De eerste resultaten van het Kanaalplan, officieel gelanceerd in februari,
mogen er intussen zijn. “In Molenbeek en Vilvoorde werden zo’n 600
personen geschrapt uit het bevolkingsregister. We stelden orde op
zaken bij de meer dan 1 500 vzw’s die
we daar aantroffen. En 57 Syriëstrijders worden er sinds februari intensief opgevolgd”, somt de minister op.

Intensieve opvolging

vzw’s loopt op dit moment nog een
gerechtelijke procedure.

Het recht herstellen
Om in de Kanaalzone het recht te herstellen, wordt ook de lokale politie
versterkt. Zo kwamen er in Molenbeek al 50 inspecteurs bij en in Vilvoorde 20. Tegen 2019 wil Jambon in
totaal bijna 500 extra politiemensen
inzetten in die twee gemeenten en de
zes andere Brusselse gemeenten:

werden 4 285 personen en 849 voertuigen gecontroleerd. Dat leidde tot
103 gerechtelijke aanhoudingen, 77
bestuurlijke aanhoudingen en 24 terbeschikkingstellingen. In totaal werden 587 processen-verbaal opgesteld.
Ten slotte werden ook 20 personen
die hier illegaal verblijven, aangehouden en naar een gesloten centrum
overgebracht.

Samenwerking essentieel
Zoals voorzien, wordt het Kanaalplan
nu ook uitgerold naar de andere
betrokken gemeenten en politiezones.
“Niet alleen omwille van het onmiskenbare succes,” legt Jambon uit,
“maar ook om te voorkomen dat de

Een van de belangrijkste objectieven
van het Kanaalplan was een beter
zicht te krijgen op wie er in de gemeenten in de Kanaalzone verblijft.
Als eerste kwamen Molenbeek en Vilvoorde aan de beurt: beide gemeenten tellen immers relatief veel
teruggekeerde en potentiële Syriëstrijders. Die worden nu beter opgevolgd.
Van februari tot en met augustus werden er in totaal 5 073 huizen met
12 444 bewoners gecontroleerd. Dat
leidde tot 589 voorstellen tot schrapping uit het bevolkingsregister. Er
werden ook 61 dossiers opgesteld
tegen huisjesmelkers.
Prioritair in het Kanaalplan is de aanpak van de illegale economie, de georganiseerde criminaliteit en het
radicalisme. Daartoe was het belangrijk om ook de vele vzw’s in die gemeenten in kaart te brengen. Het
blijken er liefst 1 571 te zijn, waarvan
er 91 verdacht zijn van criminele feiten zoals drugshandel of wapenzwendel. De helft - 46 vzw’s - kan worden
gelinkt aan radicalisme en/of terrorisme. Daarnaast werden 87 vzw’s
effectief ontbonden. En tegen 59

“Als je er nooit aan begint, zal je ook nooit resultaat boeken”, liet minister
Jambon optekenen in de laatste aflevering van ‘Niveau 4’ op VIER. De eerste
resultaten van het Kanaalplan mogen er intussen zijn.
Anderlecht, Brussel-Stad, Koekelberg,
Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Joostten-Node.
Sinds februari werden in Molenbeek
en Vilvoorde al 57 acties georganiseerd in cafés, bij vzw’s, op het openbaar vervoer en dergelijke meer. Ook

criminaliteit zich verplaatst naar die
andere gemeenten. Belangrijk om dit
actieplan ook daar te doen slagen, is
dat er op de verschillende niveaus
goed wordt samengewerkt tussen
politie, gerecht en politiek”, geeft de
minister tot besluit nog mee.
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Plaats ook
jonge daders
voor hun
verantwoordelijkheid
“Jongeren die iets mispeuteren, moeten op het rechte pad worden geholpen én verantwoordelijkheid dragen voor hun daden.
Iedereen die ‘Niveau 4’ op VIER zag, begrijpt dat er iets moet
veranderen.” Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin
Parys, die de N-VA-visie voor een nieuw jeugdsanctierecht uittekende.
Meer verantwoordelijkheid voor de jonge daders, meer aandacht voor
het slachtoffer en sneller en preventief optreden zijn de speerpunten.
De zesde staatshervorming hevelt de
bevoegdheid over het jeugdsanctierecht over naar de Vlaamse Gemeenschap. Parys wil daarvan gebruikmaken voor een grondige bijsturing.
“Jongeren die criminele daden stellen, moeten de gevolgen dragen. Al
moet de sanctie uiteraard altijd afhankelijk zijn van de ernst van de feiten
en de maturiteit van de dader”, vindt
Parys. “Het gaat hier niet over jongeren die een autoband laten leeglopen,
maar over minderjarigen die een
overval plegen, iemand aanranden of
zelfs een moord plegen.”

Wetenschappelijke basis
“In onze hervorming stellen we ook
het slachtoffer centraler”, zegt Parys.
“De schade die de jeugdige dader toebrengt aan het slachtoffer en de maatschappij, moet hij herstellen. Daarvoor vertrekken we zoveel mogelijk
van het herstelrecht, waar we slacht16

offer en dader rond de tafel proberen
te zetten. Dat betekent evenwel niet
dat we geen hulp meer zouden verlenen aan de dader.”
Het nieuwe jeugdsanctierecht moet
voor de N-VA bovendien gestoeld zijn
op een wetenschappelijke basis. “Zo
willen wij een interventiedatabank
die duidelijk maakt welke maatregelen werken en een sterke monitoring
van recidive. Vandaag weten we simpelweg niet welk effect het beleid
heeft, laat staan dat we weten of jongeren op latere leeftijd nog feiten plegen”, vertelt Parys. “Dat moet net het
uitgangspunt worden.”

Elektronisch toezicht
Verder wil de N-VA nog een aantal
specifieke maatregelen, zoals de hervorming van het systeem van uithandengeving, de sluiting van de jeugdgevangenis van Tongeren en de invoe-

ring van een ouderstage om ook
ouders te betrekken. “Ook belangrijk:
we willen een specifieke aanpak voor
radicaliserende jongeren, veelplegers
en minderjarige daders met psychische problemen”, zegt Parys.
Ten slotte wil de N-VA dat het elektronisch toezicht een optie wordt voor
jeugdrechters. “Daaraan worden wel
strikte voorwaarden gekoppeld”, zegt
Parys. “Het is de bedoeling enkelbanden alleen in uitzonderlijke gevallen
en bij ernstige feiten te gebruiken. En
het is steeds de jeugdrechter die de
beslissing moet nemen, na advies van
de sociale dienst van de jeugdrechtbank en na het horen van het parket.”
Het elektronisch toezicht kan in bepaalde gevallen voorkomen dat jongeren worden opgesloten in gemeenschapsinstellingen.
De N-VA-visietekst zal binnenkort in
het Vlaams Parlement worden besproken. Het doel is zo snel mogelijk
tot een eigen, volwaardig Vlaams
jeugdsanctierecht te komen. “We zijn
ervan overtuigd dat de hervorming
van het jeugdsanctierecht tot meer
rechtvaardigheid en veiligheid en tot
minder recidive zal leiden”, besluit
Parys.
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Een nieuwe weg
naar werk voor
langdurig zieken
en gehandicapten
Kamerlid Jan Spooren lichtte met een symposium in het
parlement zijn wetsvoorstel toe over de invoering van een
stelsel van arbeidsintegratiejobs voor langdurige zieken en
mensen met een handicap.
“Vandaag krijgen langdurig zieken en
gehandicapten amper kansen om
betaald werk uit te voeren”, legt Jan
Spooren uit. “In het beste geval kunnen
ze via het stelsel van progressieve
werkhervatting terug aan de slag bij
hun huidige werkgever. Maar veel langdurig zieken en gehandicapten hebben
geen werkgever meer. Of de werkgever
heeft - zeker als het over kleinere kmo’s
gaat - geen passend werk.”

Win-winsituatie
In het stelsel van arbeidsintegratiejobs
behouden langdurig zieken en mensen
met een beperking hun uitkering. In ruil
daarvoor wordt een stukje van het verdiende loon teruggestort naar de sociale zekerheid. “Het stelsel linkt
maximale flexibiliteit aan minimale risico’s en verplichtingen”, zegt Spooren.
“Het is een mooi voorbeeld van hoe
een fris en vernieuwend concept voordelen oplevert voor alle betrokkenen.
Voor langdurig zieken en mensen met
een handicap verlagen arbeidsintegratiejobs de drempel naar werk. Voor bedrijven bieden ze een oplossing om hun

arbeidscapaciteit aan te vullen waar en
wanneer nodig. En ook de sociale zekerheid vaart er wel bij.”

Baanbrekend voorstel
Arbeidsmarktspecialist Jan Denys, die
het woord nam tijdens het symposium,
steunt deze aanpak ten volle. Hij legde
uit dat alle stelsels van sociale zekerheid vandaag zijn opgebouwd op het
principe dat je niet mag werken als je
een uitkering krijgt. Daarom is het wetsvoorstel van Jan Spooren baanbrekend.
“Het maakt werk en uitkering combineerbaar in een volwaardig arbeids-

rechtelijk en sociaalrechtelijk kader”,
aldus Denys.
Luc Henau, directeur-generaal van GTB
(Gespecialiseerde Trajectbegeleiding),
was het daarmee eens: “Veel van die
mensen willen werken, maar komen
door gebrek aan een passend sociaalrechtelijk kader in het vrijwilligerswerk
terecht. Daar verrichten ze vaak heel
waardevol werk, maar ze krijgen er
geen loon voor. Het stelsel van de
arbeidsintegratiejobs biedt die mogelijkheid wel.”
Op het symposium gaven ook Herman
Janssens (Katholieke Vereniging Gehandicapten), Wim Mertens (Colruyt Group) en
Roland Vanden Eede (Mensura) vanuit
hun expertise en ervaringen suggesties
bij het idee van arbeidsintegratiejobs.

Wat zijn arbeidsintegratiejobs?
• Arbeidsintegratiejobs zijn gericht op werknemers die in de afgelopen 18
maanden minstens 12 maanden geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn
geweest van een ziekte- of invaliditeitsuitkering en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten.
• De werknemers ontvangen, bovenop hun uitkering en de sociale voordelen
die daaraan zijn verbonden, een loon voor de uren die zij effectief presteren.
25 tot 30 procent van dat loon vloeit terug naar de sociale zekerheid als
compensatie voor de doorlopende uitkering.
• De werkgever en werknemer sluiten een raamcontract, waarin de arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving worden opgenomen. Binnen dat raamcontract is er ruimte voor flexibiliteit en werk op maat.
17
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Meertaligheid en gelijke rechten in
de EU: het belang van gebarentalen
De plenaire vergaderzaal van het Europees Parlement barstte op
28 september uit haar voegen. Een duizendtal doven uit alle uithoeken van Europa kwamen er samen om het gebrekkige statuut
van gebarentaaltolken aan te klagen en ruimere erkenning te
vragen voor hun gebarentalen. Helga Stevens, zelf het eerste dove
vrouwelijke Europarlementslid, organiseerde deze conferentie.
In de Europese Unie leven meer dan
een miljoen gebarentaalgebruikers
maar zijn er slechts 6 500 gebarentaaltolken. “Concreet betekent dat gemiddeld één tolk per 160 gebarentaalgebruikers”, rekent Helga Stevens
voor. “Dat is onwerkbaar. De tolken

ken en in sommige landen krijgen die
tolken dan nog eens een erg laag
loon. Op die manier dreigt het tekort
alleen maar groter te worden.”

Voorbeeldfunctie
Om de problematiek hoog op de

De conferentie bracht voor het eerst alle 31 EU-gebarentalen én alle 24 gesproken
EU-talen samen op één plaats.

zijn overbevraagd en de gebarentaalgebruikers blijven vaak in de kou
staan. Zonder beschikbare en makkelijk bereikbare tolken hebben gebarentaalgebruikers geen of onvoldoende toegang tot noodzakelijke
diensten. Zij vallen uit de boot. Dat is
een blamage voor een Europa dat een
toonbeeld wil zijn van gelijke kansen.
Bovendien bestaat niet overal een
loonsysteem voor gediplomeerde tol18

agenda te houden, bereidde Helga
Stevens een ontwerpresolutie voor,
die momenteel op tafel ligt bij de verschillende politieke fracties. De bedoeling is om deze resolutie binnen
enkele weken op de plenaire agenda
te krijgen. Ze wijst onder meer op de
voorbeeldfunctie van het Europees
Parlement op het vlak van gebarentaalvertolking, toegankelijkheid en redelijke aanpassing op de werkvloer.

Eenmaal de resolutie is gestemd, kunnen beleidsmakers en organisaties de
tekst gebruiken als een hefboom om
de rechten van gebarentaalgebruikers
en tolken te verbeteren op nationaal
en regionaal niveau.

“

Vele dove mensen
dreigen hun plaats in de
maatschappij te verliezen door
het tekort aan gebarentaaltolken.

De ontwerpresolutie focust op gebarentalen en professionele gebarentaaltolken en bouwt verder op de twee
bestaande resoluties over gebarentaal
uit 1988 en 1998. “De ontwerptekst
beklemtoont dat ‘toegang’ ook de toegang tot informatie en communicatie
omvat, zowel on- als offline”, verduidelijkt Stevens. “De tekst belicht daarnaast de grote vraag naar gekwalificeerde en professionele gebarentaaltolken en wijst op het belang van opleidingsvereisten, officiële accreditatie
en kwaliteitsbewaking voor gebarentaaltolken.” Ten slotte benadrukt
Stevens ook het belang van de formele erkenning van gebarentaal op
nationaal en/of regionaal niveau, wat
nog niet het geval is in bijvoorbeeld
Luxemburg en Italië.

Statuut en verloning
Helga Stevens stond zelf mee aan de
wieg van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal door het Vlaams Parlement, ondertussen alweer tien jaar
geleden. Maar ook in Vlaanderen is er
nog werk aan de winkel, bijvoorbeeld
op het vlak van het statuut en de verloning van de tolken Vlaamse Gebarentaal en de vraag of de bestaande
Vlaamse opleidingsvereisten voldoen
dan wel moeten worden aangescherpt.

VERR EKI JKER

Congolese leiders
vertrekken nooit
zonder slag of stoot
Congo. Weinig dossiers zijn zo beladen met het stigma van
belgicisme. “Maar als wij de ware kracht van verandering zijn,
moet onze stem in deze heilige huisjes juist nog luider klinken”,
vindt Kamerlid Peter Luykx. De presidentsverkiezingen zijn de
ideale gelegenheid om die nieuwe wind door het ‘Belgische’
Afrikabeleid te laten waaien.
De Congolese presidentsverkiezingen lezen als een kroniek van een
aangekondigd drama. Uiterlijk in
december 2016 moet Joseph Kabila
aftreden, want de grondwet staat
hem geen derde termijn toe. Maar
Kabila had nooit de intentie om de
macht af te staan. Met repressie,
vertragingsmanoeuvres en onderfinanciering van de kiescommissie
leidde de president zijn land doelbewust naar de afgrond. Voor Kabila
is dat alvast een ideaal scenario: de
grondwet laat hem namelijk toe de
macht te houden zolang er geen opvolger is.
Het onbehagen bij de bevolking zit
diep en leidde meermaals tot geweld. Rellen eisten al tientallen
mensenlevens. Maar baten mocht
het niet: Kabila kondigde doodleuk
aan dat verkiezingen vóór 2018
technisch niet haalbaar zijn.

Verandering
De N-VA liet in het federale regeerakkoord optekenen dat er een einde
moet komen aan de oude praktijken van Buitenlandse Zaken in
Afrika. “Hoe rechtvaardig je immers
een jaarlijkse miljoeneninvestering
in regimes die geen respect hebben
voor burgerrechten en die zijn gebaseerd op zelfverrijking?” vraagt

Luykx zich af. “Een duidelijke visie,
gebaseerd op transparante en toetsbare principes, is wat we nodig hebben.”
“De Belgische diplomatie klopt zich
op de borst omdat er naar haar
wordt geluisterd op internationale

nen, ongeacht de persoonlijke
belangen van haar leiders.”

Duidelijke voorwaarden
Peter Luykx schreef daarom een resolutie die minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR) ertoe
zal bewegen om krachtiger op te
treden, die staatssteun koppelt aan
duidelijke voorwaarden en die verdere samenwerking onmogelijk
maakt als Kabila niet aftreedt. “Zo
isoleren we zijn regime en leggen we
het financieel droog”, aldus Luykx.
Kinshasa was alvast ‘not amused’
en riep bij wijze van protest zijn
ambassadeur terug. “De Congolese bevolking reageerde wel enthousiast over de doortastendheid
van de N-VA en voelt zich gesterkt

Op YouTube werden de tussenkomsten van Peter Luykx in de Kamer al duizenden keren bekeken en gedeeld door Congolezen.
fora. We zagen dan ook graag dat ze
die invloed gebruikt om een krachtig signaal te sturen naar de Congolese leiders: dat we geen oogje
zullen dichtknijpen voor hun wanbeleid en niet toestaan dat de internationale gemeenschap dat doet”,
benadrukt Luykx. “De Congolese
bevolking koos voor democratie en
vooruitgang en we zullen hen steu-

in haar eigen strijd voor verandering. Of hoe onze partij ook haar
weerslag kan hebben op een
ander continent”, besluit Luykx.
“Mijn tussenkomsten in de Kamer
gingen intussen een eigen leven
leiden op sociale media en YouTube, waar ze door de Congolezen
al duizenden keren werden bekeken en gedeeld.”
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Jong N-VA is de motor
van vernieuwing
Jongerenpartijen vormen een onderdeel van een politieke partij en
horen geen subsidies te krijgen die eigenlijk voor jeugdwerk zijn
bedoeld. Daarom besliste de Vlaamse Regering om onze subsidies
te schrappen in de begroting van 2017. Tot spijt van wie ’t benijdt.
Vlaanderen heeft een fantastisch uitgebouwd jeugdlandschap. De scouts,
Chiro, KSA … zijn verenigingen waar
kinderen in jongeren veranderen en
waar jongeren langzaamaan volwassen
worden. Jong N-VA is van mening dat
jeugdverenigingen deel uitmaken van
het kostbare weefsel dat onze partij wil
versterken in Vlaanderen. Daarom verdienen jeugdverenigingen extra ondersteuning. Het aanbod voor kinderen

trekt daarvoor 1 miljoen euro extra uit.
Het half miljoen dat de politieke jongerenpartijen - kortweg de PoJo’s - tot nu
toe kregen, wordt geschrapt.

Alternatieve financiering
De reacties van de collega-PoJo’s waren
erg negatief. Vooral Jong CD&V en Jong
Groen vonden elkaar in een rechtstreekse aanval tegen de beslissing. Niet
toevallig de twee jongerenpartijen die

Jong N-VA betrekt op een laagdrempelige manier jongeren bij de politiek.
moet groter worden, want ze moeten
nog te veel jongeren weigeren, en de
wachtlijst is soms lang.
De Vlaamse Regering besliste daarom
om twaalf nieuwe landelijke jeugdverenigingen te subsidiëren vanaf 2017. Ze
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De discussie of PoJo’s in het jeugdwerk
thuishoren, woedt al lang. Methodologisch hadden wij deels dezelfde werkwijze als de andere jeugdverenigingen,
maar die werd ons dan ook opgelegd
door het decreet. Het systeem zelf had
geen draagvlak meer: het was een vals
systeem waardoor Jong Groen en Jong
CD&V dubbel zoveel subsidies kregen
voor dezelfde prestatie. Al in 2014 anticipeerde Jong N-VA erop dat het systeem
ter discussie zou komen. We werkten
daarom een alternatief uit waarbij we
geen jeugdsubsidies meer krijgen maar
deel uitmaken van de partijfinanciering.

het meeste subsidies kregen. De jeugdsector zelf maakte dan weer een bocht
van 180 graden: waar de Vlaamse
Jeugdraad ronduit tegen de komst van
de PoJo’s in het jeugddecreet was, is ze
nu tegen de schrapping van de subsidies.

Lage drempel
Zo investeert de N-VA een deel van haar
partijfinanciering in een sterke jongerenafdeling. De partij heeft daar ook alle
belang bij: Jong N-VA kan als geen ander
op een laagdrempelige manier jongeren
betrekken bij de politiek. Ons najaarsprogramma, waarmee we in elke
studentenstad een topactiviteit organiseren, of ons verjaardagsfeest ‘Zet die
ploat op’ op 22 oktober zijn daarvan
mooie voorbeelden. Deze projecten
worden mee ondersteund door de
moederpartij.
Jong CD&V legt zichzelf op om zo dwars
mogelijk in te gaan tegen haar moederpartij en daar moet de belastingbetaler
voor opdraaien. Jong N-VA daarentegen
wil meewerken aan het Vlaamse project. Door onze financiering te garanderen, zorgt de N-VA ervoor dat wij een
meerwaarde kunnen blijven bieden.
Zeker nu onze subsidievoorwaarden
wegvallen, kunnen wij op een vrije manier de grootste politieke jongerenbeweging van Vlaanderen blijven, ons
inhoudelijk verdiepen en onze mensen
vormen. Zo zorgen wij voor een doorstroming van ideeën en van mensen. Op
die manier is Jong N-VA de motor van
vernieuwing van onze partij.

Edward Roosens: “Digitale
revolutie creëert net groeikansen”
De jongste maanden werd het nieuws gedomineerd door verschillende grote bedrijfssluitingen en -herstructuringen. Die negatieve berichten deden meteen ook vragen rijzen bij het
economische herstel dat de regering nastreeft en de herstelmaatregelen die zij invoert. “Onterecht”, meent Edward Roosens, hoofdeconoom van werkgeversorganisatie VBO.
Welke tekenen ziet u van een
economische heropleving?
“Een van de belangrijkste gunstige
tekenen is alleszins dat het vertrouwen van de ondernemers in het voorbije jaar is geklommen tot zijn
hoogste peil in vijf jaar. Dat hangt
enerzijds samen met het conjunctuurherstel in Europa, maar ook met het
gevoerde regeringsbeleid. Dankzij de
taxshift en de indexsprong is de loonkostenhandicap van onze bedrijven
tegenover de drie buurlanden al wat
verkleind, tot nog ongeveer tien procent dit jaar. En dat helpt natuurlijk
om scherper te kunnen prijzen en buitenlandse marktaandelen te heroveren. De exportgroei is ook aangetrokken tot vier à vijf procent per
jaar. En de bedrijfsinvesteringen winnen duidelijk aan kracht. Daardoor
zien we nu toch al een aantal kwartalen een economische groei van ongeveer 1,5 procent. En zonder de
terroristische aanslagen met hun ongunstige impact op toerisme, handel
en horeca zaten we nu allicht dicht bij
een groei van twee procent. Belangrijk is ook dat die groei door de loonmatiging gepaard gaat met een
stevige banencreatie in de privésector,
waardoor de werkloosheidsgraad aan
het dalen is.”

Welke economische indicatoren
staan nog op oranje of rood?
“Ondanks de verbeterende arbeidsmarktperspectieven blijft de consumptie van de gezinnen momenteel
nog wat achterop met een groeiritme
van ongeveer één procent. En de terroristische aanslagen en recente herstructureringen hebben het consumentenvertrouwen nog wat verder
aangetast. Dat alles weegt ook nog op
de fiscale inkomsten van de
overheid, met name die uit
btw en accijnzen, en bemoeilijkt momenteel de sanering van de overheidsfinanciën. Het is echter
maar een kwestie van tijd
vooraleer de negatieve economische effecten van de
terreur zullen wegebben en
de structurele verbetering
van de arbeidsmarkt het
consumentenvertrouwen zal
doen toenemen.”

lokalisaties helpen vermijden en buitenlandse investeringen helpen aantrekken door haar beleid van
structurele hervormingen voort te zetten. De loonkostenhandicap verder
doen dalen door een verbeterde wet
op de loonnormering, een lager tarief
in de vennootschapsbelasting en een
flexibelere arbeidsmarkt: het kan allemaal helpen. En dan is het volgens
mij echt wel mogelijk om groeiritmes
te halen van meer dan twee procent
en de werkloosheid verder te doen
dalen. Ik zie de digitale revolutie ook
net veel nieuwe groeikansen creëren.
Maar om daarop in te spelen, hebben
we een wendbare economie nodig die
zichzelf constant vernieuwt.”

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

Wat moet er nog gebeuren om het economische
herstel te verankeren?
“De regering kan nog een
belangrijke rol spelen in het
verder versterken van het
economische elan. Ze kan
bijvoorbeeld nieuwe de-

Edward Roosens: “We hebben een wendbare economie
nodig die zichzelf constant vernieuwt.”
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DOR PSSTRA AT

Autismevriendelijk Beerse
”, zegt Simonne Woestenborghs,
“Eén op de 150 mensen heeft autisme
pen van Gezondheid vond ze het
OCMW-voorzitter in Beerse. Als sche
dacht te brengen.
belangrijk om het thema onder de aan
samen met de gezondheidsraad en de
“In mei 2014 organiseerden we daarom
druk bijgewoonde inleefavond. Zowel
Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) een
),
met autisme boden toen hun mede- Nora Versmissen (gezondheidsraad
professionals als familie van mensen
ooren. Zo werd de stuur- en werkgroep Simonne Woestenborghs (OCMW-v
werking aan om het thema levend te houd
id)
ek samen met mensen met autisme zitter) en Bart Smans (OCMW-raadsl
Autisme geboren.” De werkgroep beke
ehuis en het Sociaal Huis, zodat heel
welke drempels zij ervaren in het gemeent
gewerkt. Het gemeentelijke magazine
wat storende prikkels konden worden weg
aangeduid. En ze organiseerden
er werd een ‘referentiepersoon autisme’
besteedde aandacht aan het thema en
wil ik andere besturen
er autisme mekaar ontmoetten. “Eén tip
zond
en
met
sen
men
rop
waa
ond
a-av
een them
zijn het best geplaatst om te zien
ideeën van de mensen zelf komen. Zij
meegeven”, besluit Simonne. “Laat de
rsteunen.”
wat nuttig is. Het bestuur kan dit dan onde

Lid in de kijker

Conny
Van den Heuvel

Onze raadsleden trokken gisteren op de gemeenteraad hun
paraplu om de paraplupolitiek van CD&V aan de kaak te stellen.

Gemeenteraadslid en afdelingssecretaris Conny Van Den
Heuvel uit Zandhoven is verkozen tot Leerkracht van het
Jaar in de zachte sector.

rpen, 30/09/2016
© Gazet van Antwe

Conny is 55 en werkt al vijftien jaar in het Koninklijk Technisch
Atheneum Brasschaat. Ze is
er onder meer verantwoordelijk voor de virtuele
bedrijven in de richting
administratie en gegevensbeheer.
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“Deze prijs is niet alleen
een onderscheiding voor
mezelf, maar ook voor ons
lerarenkorps en de directie”, zegt Conny. “Vorig schooljaar hebben we met
onze leerlingen van het zevende jaar kantoor een
grote beurs georganiseerd op school. Een vakjury is
komen kijken en was onder de indruk. Het doet
deugd dat de ondernemerswereld daar waardering
voor heeft.”

DO RPSSTRAAT

N-VA steunt ‘Rode Neuzen Dag’
U heeft ze ongetwijfeld al overal te
velde in Vlaanderen
zien passeren: de
burgemeesters en
mandatarissen met
een Rode Neus. En ook onze afdelingen doen
mee, zoals hier het bestuur van N-VA Wilrijk.
Zo helpen zij mee het taboe rond psychische
problemen bij jongeren te doorbreken. De
opbrengst van de Rode Neuzen gaat naar een
betere opvang voor jongeren met psychische
problemen.
Doet u ook mee? Koop uw Rode Neus lokaal aan en stuur uw foto naar
facebook@n-va.be! Meer informatie over de actie vindt u op www.rodeneuzendag.be

N-VA haalt zelf
roze vuilniszakken op
in Helen (Zoutleeuw)
In de Zoutleeuwse deelgemeente Helen haalt de
N-VA twee keer per maand
zelf de roze vuilniszakken
voor zacht plastic op.
“Want als iedereen zelf
met zijn roze zak naar het
containerpark moet rijden, zorgt dat voor overlast”, vreest initiatiefnemer Michel Herremans.
De N-VA, die er in de oppositie zit, hoopt dat er
ook in de andere deelgemeenten van Zoutleeuw vrijwilligers opstaan om de roze zakken in te zamelen en
naar het containerpark te brengen.

Christiane
Chavatte

Bestuurslid Christiane Chavatte uit
Duffel heeft er een opmerkelijk parcours opzitten. Ze werkte voor de Europese Parlementsfractie van de PS maar
is daar jaren geleden gedegouteerd
vertrokken. “Ik wou geen deel meer
uitmaken van de klassieke graaipolitiek en de leugens van de PS”, blikt
Christiane terug. “Ik help nu vol overtuiging de Verandering te realiseren in
Duffel.”
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OP D E B ARR ICADEN

Wanneer bus en tram staken …
Door de vakbondsbetoging op 29 september was het voor veel mensen
improviseren om op het werk te geraken of om de kinderen op school te
krijgen.

© N-VA

Het leverde alvast een ongewoon
beeld op: poetsvrouw Meryem bracht
noodgedwongen haar jongste zoontje
mee naar het partijsecretariaat.

Onze ombudsmannen
luisteren naar u

© N-VA

Sinds begin september bemannen Freek Niesten (24) en
Kristof Switsers (34) de ombudsdienst van de N-VA op het
partijsecretariaat.
Elke maand beantwoorden zij een duizendtal telefoontjes,
e-mails en brieven van Vlamingen met vragen over de partijstandpunten, klachten of complimenten, en suggesties en
bezorgdheden.
Kristof en Freek zijn elke werkdag bereikbaar via
info@n-va.be en telefonisch op 02 219 49 30.

Niet te missen

In elke provincie vond er de
afgelopen maand een
vormingsvoormiddag
plaats voor de penningmeesters van onze
lokale afdelingen. In
provincie Antwerpen
kwam nationaal penningmeester Eddy
Vermoesen (foto) de
lokale vrijwilligers alvast een hart onder de
riem steken.
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N-VA-nieuwjaarsfeest op
14 januari 2017
© Studio Dann

Vorming voor lokale
penningmeesters

Op zaterdag 14 januari organiseert de N-VA haar traditionele
nieuwjaarsfeest voor alle leden. We spreken opnieuw af in de
Nekkerhal in Mechelen. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda,
want dit feest wilt u zeker niet missen!

O P D E BARR IC ADEN

Jong N-VA trapt academiejaar af in
Vlaamse studentensteden
© Jong N-VA

In de eerste weken van het academiejaar organiseerde Jong N-VA in
samenwerking met haar lokale afdelingen enkele boeiende gespreksavonden in de studentensteden Kortrijk, Leuven, Antwerpen, Gent en
Hasselt.
De jongeren beten de spits af in Kortrijk. Michel Vandenbosch (GAIA) ging er
in gesprek met Vlaams Parlementslid Axel Ronse. In Leuven werd de ophefmakende documentaire Calais, Welcome in the Jungle getoond, waarna de
regisseurs in gesprek gingen met Kamerlid Zuhal Demir. In Antwerpen trok
Jong N-VA de kaart van studenten-ondernemers met topsprekers als Vlaams
minister Philippe Muyters en Karel Van Eetvelt (Unizo). En vervolgens hielden
de jongeren halt in Gent, waar Rik Van Cauwelaert zijn visie gaf over de toekomst van België.

In Kortrijk ging Michel Vandenbosch
De laatste stop is in Hasselt op 25 oktober. Professor Alexander Mattelaer (GAIA) in gesprek met Vlaams Parlements(VUB) gaat er met Zuhal Demir in gesprek over de Europese veiligheid.
lid Axel Ronse.

15 jaar N-VA
© N-VA

Op 13 oktober 2001 onthulden Ine Tombeur en Geert
Bourgeois de naam van een nieuwe partij. Vandaag is
Ine schepen in Tienen, Geert minister-president van
Vlaanderen en de N-VA de grootste partij van het land.

Opnieuw ledenwervinsgactie voor afdelingen

Bron: De Tijd, 3 september 2016

De N-VA is al jaren de snelst groeiende partij van Vlaanderen. Waar andere partijen leden verliezen, winnen wij
er elke dag nog bij. Maar het werk is verre van af. Om ook de grootste ledenpartij te worden, moeten we die stijgende trend blijven voortzetten.
Daarom organiseert de N-VA ook dit jaar een ledenwervingsactie voor afdelingen. En alle lokale afdelingen kunnen deze keer winnen! Elke N-VA-afdeling die op het
einde van dit ledenjaar 10 procent meer leden telt dan
vorig jaar, valt namelijk in de prijzen.
Kent u iemand in uw vriendenkring die lid wil worden
van de N-VA? Geef dan zeker haar of zijn contactgegevens door aan de lokale afdeling.
Voor meer info over de wedstrijd en het lidmaatschap van de N-VA kan u terecht op leden@n-va.be
en telefonisch op 02 219 49 30.
25

O NVER GE TEL IJK

Albrecht Rodenbach: veel meer dan een dichter
De naam Rodenbach roept vandaag wellicht eerder
associaties op met bier dan met poëzie. Maar dat is
ooit anders geweest. De familie Rodenbach, die midden 18de eeuw van het Duitse Rijnland naar het WestVlaamse Roeselare verhuisde, bracht een opmerkelijk
aantal schrijvers voort. Naast Georges
Rodenbach, de auteur van de symbolistische roman ‘Bruges-la-Morte’ (‘Brugge,
die stille’), is de bekendste ongetwijfeld
Albrecht ‘Berten’ Rodenbach: de dichter
die vandaag vooral voortleeft als icoon
van de Vlaamse beweging.

niet ook politiek actief was geweest. Als vurig voorvechter van
de Vlaamse zaak verzette hij zich tegen het gebruik van het
Frans - maar evengoed het Hollands - in het onderwijs. ‘In Vlaanderen Vlaams’ was zijn motto: alleen de volkstaal was van belang. Daarmee past Rodenbach in het rijtje van de West-Vlaamse
taalparticularisten, met de priester-dichter
Guido Gezelle als voornaamste exponent.
Zij streefden naar een officiële Vlaamse
taal naast het Frans en wezen het Nederlands af als standaardtaal, ook al omdat
zij vreesden dat het protestantisme zo onze
katholieke contreien zou binnendringen.

Op 27 oktober is het exact 160 jaar geleden
dat Albrecht Rodenbach het levenslicht zag
in Roeselare. Maar het is zijn veel te vroege
dood op 23-jarige leeftijd, aan tuberculose,
die ons huidige, haast mythische beeld van
hem heeft bepaald - zoals dat wel vaker
het geval is bij kunstenaars die jong sterven.

Rodenbach was ook de grote bezieler van
de eerste overkoepelende Vlaamse studentenbeweging. Die Algemene Studentenbond, opgericht in 1877 met Rodenbach
zelf als algemeen voorzitter, wordt ook wel
de eerste jeugdbeweging ter wereld genoemd. In zijn literaire werk geeft Rodenbach uiting aan de idealen van die
katholieke Vlaamse studentenbeweging.
Niet voor niets wordt zijn lied ‘De Blauwvoet’ nog steeds gezongen in die middens.

De studentikoze personencultus die na Rodenbachs dood ontstond, was nooit zo groot geweest als de romantische dichter

ME ER WA ARD E

De ziel van Turkije en zijn nieuwe sultan
De Turkse AKP-regering van vrome
moslims richt de blik almaar meer
op het islamitische Midden-Oosten.
Haar conservatieve moraal wint
ook veld bij de Turken in België en
elders in Europa. Onder het bewind van president Erdogan staan
de pers- en meningsvrijheid zwaar
onder druk en wordt de scheiding
der machten aangetast. In het zuidoosten van het land woedt een bittere strijd tussen het Turkse
leger en de Koerdische nationalisten. In de rest van het land
zaaien bommen van IS dood en terreur.
Maar Erdogan zwengelde ook de economie aan en maakte van
Turkije weer een machtige speler op het internationale forum.

Daarom krijgt hij de steun van meer dan de helft van de Turkse
bevolking. In De terugkeer van de sultan onderzoekt Dirk Rochtus de ziel van Turkije en zijn nieuwe ‘sultan’ Erdogan.
Dirk Rochtus, Turkije. De terugkeer van de sultan, Uitgeverij Vrijdag, 22,50 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De terugkeer van de sultan. Ze moeten wel het juiste antwoord
kennen op volgende wedstrijdvraag: “Dirk Rochtus gaf
deze maand ook het boek ‘Van Reich tot Republik’
uit. Bij welke uitgeverij deed hij dat?” Stuur uw antwoord voor 10 november naar magazine@n-va.be of
naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars Je geld of je leven: P. Behaegel (Tielt), P. De Klerck (Koksijde), H. De Rache (Schilde), F. Serré (Rotselaar), D. Van de Voorde (Lokeren)
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“

Lachen is gezond.
Psychische problemen zijn dat niet.
We laten onze jongeren dus niet in de steek.
Samen kunnen we het taboe doorbreken.
Elke Sleurs, staatssecretaris en gynaecologe,
steunt Rode Neuzen Dag
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