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Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans:

“Ons beleid is sociaal, maar niet 
socialistisch”

Ben Weyts heeft vijf
voornemens voor 
veiliger en vlotter 
verkeer

De federale regering
toont moed. Moed
omdat het moet



Nou moe
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelt een onderzoek in naar het op -

treden van Brussels PS-burgemeester Yvan Mayeur tijdens de betoging van 6 novem-

ber. Mayeur kwam onder vuur te liggen omdat hij deelnam aan de betoging in plaats

van de politieacties te coördineren. Bovendien waren er slechts 726 agenten opge-

roepen, terwijl dat er 1 200 à 1 600 hadden moeten zijn. Mayeur zou er volgens ge-

tuigen tijdens briefings bij de politietop ook op hebben aangedrongen dat de politie

zo veel mogelijk moest laten begaan en zo weinig mogelijk ingrijpen. 

“Berekeningen over de onmiddellijke return en het what's

in it for me zijn symptomatisch voor onze tijdsgeest. Ze

zijn echter contraproductief en leiden enkel tot een sfeer van ma-

laise, zelfs egoïsme. De vraag die we ons écht moeten stellen is of

we met wat nu voorligt de problemen ten gronde aanpakken. En

of we hierdoor een betere voedingsbodem voor groei, welvaart en

welzijn in de toekomst creëren.”

Caroline Ven en Geert Janssens (ondernemersplatform VKW),  

De Morgen (3/11/2014)
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7,3 miljoen euro
Dat is het bedrag aan huurachterstallen bij

de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen

waarvan men vreest dat die nooit meer

zullen worden geïnd. Daarmee steeg de

huurachterstand vorig jaar met meer dan

7,2 procent in vergelijking met 2011.

Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw, 

die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister

van Wonen Homans, ziet enkel heil in een

correct en strenger debiteurenbeheer: “We

mogen de huurders niet het signaal geven

dat niet betalen geen probleem is.”  

Karel Van Eetvelt (Unizo)  
@karelvaneetvelt op 23/10/2014       

Wie oproept of aanzet nog snel brugpen -

sioen te vragen of geven beseft ernst ver-

grijzingsuitdaging niet. Welke toekomst

voor onze kinderen?

Alain Mouton (Trends)
@alainmoutonVL op 6/11/2014    

Blijkbaar is aan de Hallepoort en het

Zuidstation 'le bruit des bottes' te horen

... Rode botten weliswaar #vernielingen

#6nov  

Goed bezig
Toen vijftien jaar geleden werd beslist om het aantal artsen te beper-

ken, voerde Vlaanderen een ingangsexamen in. Wallonië deed niets,

wat ertoe heeft geleid dat studenten er afstuderen zonder de kans

ooit hun beroep uit te oefenen. Daarom heeft de N-VA ook begrip voor

de vraag van veel Franstalige studenten om iets te doen aan die nu-

merus clausus. Al richten zij hun pijlen wel beter op de onderwijs-

ministers van de Franstalige gemeenschap: zij lieten jarenlang na het

probleem op te lossen.

Op 9 november koos ruim 80 procent van de Catala-

nen voor onafhankelijkheid van Spanje. De Cata-

laanse regering had een echt referendum over

onafhankelijkheid willen houden, maar het Spaanse

Grondwettelijk Hof weigerde daarvoor groen licht te

geven. Het referendum heeft dan misschien geen juri-

dische basis, maar de steun voor de onafhankelijk-

heid bleek alvast overweldigend!
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Soms is het fijn om voorzitter te zijn. Het doet mij enorm veel plezier dat u mij met 91

procent van de stemmen hebt herkozen. Ik kan daar enkel dankbaar om zijn. Dank aan

al die 19 846 leden die hun stem hebben uitgebracht. Dank aan al die militanten die zich

voor onze partij inzetten. Dank aan de honderden mandatarissen die elk op zich, en allen

samen, het gezicht van de N-VA vormen. 

Maar in het bijzonder dank aan mijn tegenkandidaat Geert Vertongen, die een bijzonder

waardige campagne voerde. Hij haalde een aantal terechte bekommernissen aan die voor

verbetering vatbaar zijn. De lijnen tussen top, kader en basis kunnen korter. En we moe-

ten er ons in onze communicatie ook van bewust zijn dat we onder een vergrootglas lig-

gen. Of beter: onder een microscoop.

Nu gaan we aan de slag. We voeren beleid van de Wetstraat over het Martelarenplein tot

in de Dorpsstraat. Ondertussen bereiden we ons voor om er in 2018 en 2019 sterker dan

ooit te staan. En verfijnen we ons inhoudelijk project verder. 

Woelige waters
Maar vooral: we moeten onze partij klaarmaken om door zeer woelige waters te varen.

De afgelopen weken zagen we een voorproefje van wat ons te wachten staat. Harde woor-

den, gerichte acties en betogingen, stakingen en zelfs geweld en het vernielen van open-

bare en privé-eigendommen. Het zal de volgende maanden en jaren niet makkelijk

worden. Hervormingen wekken altijd weerstand op. Maar de sociaal-economische uit-

dagingen zijn bijzonder groot. Alleen als we allen een inspanning leveren, kunnen we

opnieuw jobs creëren en kunnen we onze welvaart en sociale zekerheid veiligstellen.

We zullen langs verschillende zijden aangevallen worden. Maar we moeten doorvaren,

hoe hard de stormen ook woeden. Het is dan ook een eer dat u mij nog een keer als 

kapi tein op de brug van het schip wenst.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Dank 
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Meer of minder Europa? “Wat we
samen doen, moeten we vooral
goed doen. En dat is nu niet steeds
het geval”, zegt Europees Parle-
mentslid Sander Loones.

10
“Er is vandaag geen alternatief.”

Minister van Financiën Johan Van

Overtveldt heeft een dubbele

missie: de competitiviteit opkrik-

ken én de koopkracht bewaren.

19
Sinds 6 november ligt er in hartje
Londen voor altijd een stukje
Vlaamse grond: de Flanders Fields
Memorial Garden. Een mooie di-
plomatieke troef voor het Vlaamse
buitenlandse beleid.

13
17 miljard euro. Zo diep is van-
daag de put bij de netbeheerders.
En zij recupereren hun geld via
de energiefactuur. Hoe is het
zover kunnen komen?
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Dat onze boekhandels het moeilijk hebben de laatste jaren, is

geen nieuws. Naast de trend van het e-boek is er ook de voor-

ziene komst van grote spelers uit de webwinkelsector. Een gere-

glementeerde boekenprijs kan ademruimte creëren voor onze

boekhandels. Die houdt in dat een boekhandel, webwinkel of

supermarkt gedurende een bepaalde tijd slechts een vooraf be-

paalde korting kan geven voor een boek.

Leesbevordering
Zo’n gereglementeerde boekenprijs is slechts een van de hef -

bomen die kadert in een breder beleid, waarin ook leesbevor-

dering centraal staat. “Daarom zijn we trots dat Vlaanderen

in 2016 gastland is op de Frankfurter Buchmesse. Daar kun-

nen we tonen dat Vlaanderen een echt kunst- en cultuurland

is met een vooraanstaande literaire traditie. En dat is positief

voor ons boekenlandschap.”

HALFROND

Geen ontwikkelings-
samenwerking zon-
der mensenrechten
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Op vraag van N-VA-Kamerlid An Capoen gaat
Alexander De Croo (Open Vld), de nieuwe federale
minister voor Ontwikkelingssamenwerking, onder-
zoeken hoe hij ontwikkelingssamenwerking kan
koppelen aan concrete vooruitgang op het terrein
van de mensenrechten. Aanleiding voor haar vraag
was het nieuws dat ook Tsjaad, als 37ste land op het
Afrikaanse continent, homoseksualiteit strafbaar
wil stellen.

In dertien van de achttien Belgische partnerlanden

voor ontwikkelingssamenwerking bestaan er discri-

minerende maatregelen tegen holebi’s. Nochtans is

het respect voor de mensenrechten een prioriteit in

de Belgische ontwikkelingssamenwerking en keurt

ons land discriminatie op basis van seksuele geaard-

heid af.

“De N-VA pleit voor een duidelijk signaal met betrek-

king tot de antihomowetten in die partnerlanden.

Boven dien voorziet het regeerakkoord in een koppe-

ling van onze steun aan meetbare bewijzen voor de

uitbouw van een solide democratische maatschappij

in die landen”, merkt Capoen op. 

Eerste burger van het
land: Siegfried Bracke

De N-VA levert niet alleen drie ministers en twee staatssecre-
tarissen aan de nieuwe federale regering, ook de nieuwe
Kamer voorzitter is een boegbeeld van onze partij. De aanstel-
ling van Siegfried Bracke past in de politieke traditie dat de
grootste fractie in de Kamer de voorzitter levert.

Terugblikkend op de jaarlijkse boekenbeurs in november,

pleiten Cathy Coudyser en Marius Meremans vanuit het

Vlaams halfrond voor een mix van maatregelen om de boe-

kensector te versterken. Die staat immers voor diverse uit-

dagingen en moet zich dringend aanpassen om gezond te

blijven.
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De meesten kennen Bracke van zijn lange carrière als politiek jour-

nalist bij de VRT. Daar was het zijn ambitie om de Dorpsstraat en

de Wetstraat dichter bij elkaar te brengen. In 2010 zocht hij zelf de

Wetstraat op. Daarbij koos hij, tot verrassing van velen, voor de N-VA.

Sinds dat jaar zetelt Bracke ook in de Kamer, waar hij zich onder

meer onderscheidde als pensioenspecialist. In 2012 trok hij de ge-

meenteraadslijst in zijn geboortestad Gent, waar de N-VA de tweede

politieke formatie werd. Eind 2013 nam hij er ook het fractievoor-

zitterschap op zich.

Ademruimte voor boekhandels

Cathy Coudyser en Marius Meremans willen de boeken -

sector versterken.
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Verwaarlozing 
paarden aanpakken

Elk jaar neemt het aantal in beslag genomen
paarden en pony’s toe. In 2010 waren het er 45,
vorig jaar 68 en dit jaar zitten we al aan 102.
“We gaan dus naar een verdubbeling”, betreurt
Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch. Hij wees
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
op die problematische toename. Die beaamde
dat paardenverwaarlozing een reëel probleem
vormt dat absoluut moet worden aangepakt.

“Een paard aankopen is relatief goedkoop. Maar de

verzorging vraagt een jarenlange financiële inspan-

ning”, aldus Weyts. “We stellen vast dat mensen

dat nogal eens vergeten. Ze focussen enkel op de

aankoopprijs en staan niet stil bij de onderhouds-

kosten.”

Daarom wil minister Weyts in de eerste plaats blij-

ven inzetten op sensibilisering. Die rol wordt sinds

2009 opgenomen door het Vlaams Paardenloket.

Daarnaast wil hij nagaan of het mogelijk is om paar-

denasielen bepaalde erkenningsvoorwaarden op te

leggen voor de opvang van verwaarloosde paarden.

Voor Engelbosch is dat een goede piste, die trou-

wens in het verlengde ligt van een advies van de

Raad voor Dierenwelzijn.

Bijna 300 kinderen zijn op zoek naar een pleeggezin in Vlaan-
deren. Dat maakte Pleegzorg Vlaanderen bekend in de aan-
loop naar de Week van de Pleegzorg (14-23 november). De
N-VA draagt pleegzorg een warm hart toe en wijst tegelijk ook
op een andere wachtlijst: bijna 800 Vlamingen staan aan -
gemeld als kandidaat-adoptieouders.

“Wij willen een deel van hen overtuigen om hun huis en hart open

te stellen voor een pleegkind”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin
Parys, zelf pleeg- én adoptieouder. “Adoptie en pleegzorg zijn twee

erg verschillende vormen van hulpverlening. En dat moet zo blij-

ven. Maar met een nieuw adoptiedecreet willen we ze wel dichter

bij elkaar brengen. We gaan de adoptieprocedure zo herschrijven

dat kandidaat-adoptieouders ook worden geïnformeerd over

pleegzorg en het tenminste kunnen overwegen.”

Duidelijk statuut
Kristien Van Vaerenbergh, die dit dossier opvolgt in de Kamer,

is alvast blij met de ambitie van de nieuwe federale regering om

werk te maken van een statuut dat de spelregels duidelijk schetst

voor pleegouders. Meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be

Gezocht: adoptieouders
voor pleegkinderen

HALFROND
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Geen nood aan nieuw
Brussels museum

Het blijkt een steeds terugkerend euvel in de politiek: men
start liever nieuwe projecten op dan te behouden en vooral
te onderhouden wat al bestaat en goed is. Dat blijkt ook in
het dossier - of liever: de soap - van de Musea voor moderne
en hedendaagse kunst in Brussel.

“Dat het Brussels Gewest het bekende Citroëngebouw aan het

IJzerplein wil aankopen om er een nieuw museum in onder te

brengen, snappen wij niet. We gaan de federale collecties toch

niet opsplitsen?”, vraagt Brussels parlementslid Cieltje Van Ach-
ter zich af.

Prestigeproject
Vlaams Parlementslid en deelstaatsenator Cathy Coudyser volgt

dit dossier al jaren. Ook zij heeft ernstige vragen bij het prestige-

project. “Het dreigt een maat voor niets te worden. De Brusselse

regering rekent op de federale regering om de collectie voor het

nieuwe museum ter beschikking te stellen. Die laatste stelt in haar

regeerakkoord evenwel duidelijk - en terecht - dat de federale

kunstcollecties één en ondeelbaar zijn. Het zou toch onvoorstel-

baar zijn om wereldvermaarde topcollecties uit elkaar te halen

door een deel ervan onder te brengen in een zoveelste museum?”
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BREEDBEELD

Minister Homans, u lijkt streng voor het
woonbeleid. Is dit nieuwe beleid wel
sociaal?
Liesbeth Homans: “Wie wonen en so ciaal

zegt, denkt al snel enkel en alleen aan so-

ciaal wonen. Maar een sociaal woonbeleid

is natuurlijk meer dan dat. De 140 000 so-

ciale huurwoningen zijn zeer belangrijk

om mensen een dak boven hun hoofd te

geven. Nochtans zie ik daar ook heel wat

zaken die niet zo sociaal zijn. De levens-

lange contracten bijvoorbeeld. Wie van-

daag op z’n 18de een sociale woning huurt,

blijft daar tot het einde van zijn dagen

recht op hebben. Ook al heeft hij of zij in-

tussen een netto-inkomen van meer dan

65 000 euro per jaar. Ik vind dat niet nor-

maal, zeker als je weet dat er voor iedere

sociale woning wel iemand op de wacht-

lijst staat. Daarom gaan we voor nieuwe

huurders tijdelijke contracten invoeren.

Met als doel: mensen die kunnen, laten

door stromen naar de private huur- of

koopmarkt zodat ook die sterker wordt.

Dat gebeurt uiteraard op een redelijke ma-

nier: wie iets meer verdient doordat hij een

job vindt, gaan we niet op straat zetten.”

U ergert zich duidelijk aan de misbrui-
ken die vandaag bestaan in het sociale
woonbeleid.

De verschillende beleidsdomeinen van viceminister-president

Liesbeth Homans sluiten mooi op mekaar aan. Van sociale eco-

nomie, integratie en inburgering, gelijke kansen, armoede -

bestrijding tot wonen: minister Homans gaat voor een sociaal

beleid. En géén socialistisch, of wat had u gedacht?

Een sociaal, maar geen socialistisch beleid
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Liesbeth Homans: “Ja, en daarom net

gaan we volop inzetten op het aanpak-

ken van fraude. Want mensen die het

meest nood hebben aan een sociale

woning zijn het slachtoffer van fraude.

Het kan niet dat iemand sociaal huurt

en tegelijkertijd een (buitenlanse) 

eigendom heeft, onderverhuurt, men-

sen laat bijwonen, verdoken inkom-

sten heeft, enzovoort. Ook wie zich

niet gedraagt, zal dit voelen. Want nie-

mand heeft het recht het leven van zijn

buur te verzieken.”

Huren en sociaal huren is één ding

binnen het woonbeleid, een eigen-

dom verwerven een ander. Hoe gaat

dat in zijn werk?

Liesbeth Homans: “Voor de sociale koop -

woningen moeten we een correcter sys-

teem uitwerken. Nu moet je al heel veel

geluk hebben om er een op de kop te

kunnen tikken. Lukt dat, dan kan je ze

kopen aan een fikse korting en na twin-

tig jaar weer aan de marktprijs verkopen

zonder dat er een deel terugvloeit naar

de maatschappij. Dat is niet correct.

Maar eigendom verwerven blijft belang-

rijk en daarom voeren we een aantal so-

ciale correcties door. De sociale lening,

die bedoeld is voor mensen met een

laag inkomen die bij een gewone bank

moeilijk terechtkunnen, zal zich bijvoor-

beeld meer gaan richten op kopers die

net dat duwtje in de rug nodig hebben

om toch op een financieel gezonde ma-

nier een woning te kunnen kopen. Ik be-

doel hiermee die kopers die een stabiel

inkomen hebben maar dikwijls weinig

of geen eigen middelen, laat staan

spaargeld, om te kunnen renoveren. Nu

komt zowat tachtig procent van de ge-

zinnen in aanmerking voor een sociale

woonlening, terwijl velen van hen ook

met een reguliere lening verder kunnen. 

Daarnaast willen we nieuwe woonvor-

men aanmoedigen. Waarom geen (ge-

deeltelijk) samenwonen voor senioren?

Of alleenstaanden die bijvoorbeeld een

tuin, keuken en berghok delen? Dat is

niet alleen goed voor de portemonnee,

maar vaak ook een remedie tegen ver-

eenzaming bijvoorbeeld. Dergelijke

woonvormen kunnen zeker een sociale

meerwaarde betekenen.”

Er kwam veel reactie op de hervor-
ming van de renovatiepremie. De op-
positie vond het duidelijk geen
sociale beslissing.
Liesbeth Homans: “Die renovatiepremie

verlagen we nochtans niet. Alleen wordt

de betaling gespreid over drie jaar. Het

was ofwel dat, ofwel het maximum -

bedrag van 10 000 euro verlagen. De

keuze om de terugbetaling te spreiden

lijkt me dus allerminst een asociale be-

slissing. Ook de woonbonus blijft trou-

wens bestaan, zij het iets minder royaal.

Maar dat zou voor een gezonde prijsvor-

ming op de woningmarkt moeten zorgen. 

BREEDBEELD

©
 A

nn
e 

D
ek

no
ck

De focus van het 
armoedebeleid moet 

liggen op gezinnen met 
jonge kinderen, zodat 
de generatiearmoede 

wordt doorbroken.
“



Bovendien hebben we een aantal premies

en tegemoetkomingen kunnen behouden,

ondanks de budgettair moeilijke tijden. Zo

blijft de Vlaamse aanpassings- en verbete-

ringspremie integraal bestaan. Die wordt

vooral gebruikt door senioren die nood -

zakelijke aanpassingen aan hun woning

moeten doen om er te kunnen blijven

wonen. De verbeteringspremie dient vooral

om een woning die niet meer voldoet aan

de hedendaagse normen op te krikken. Tot

slot, en zeker niet minder belangrijk, moe-

ten we zoveel als mogelijk voorkomen dat

mensen uit hun huis worden gezet. Uiter-

aard geldt dit niet voor wie het te bont

maakt. Maar ik denk daarbij vooral aan

mensen met een verleden van dak- en

thuisloosheid of mensen met een welzijns-

problematiek.”

Iets heel anders: wat wilt u anders zien
in de sociale economie?
Liesbeth Homans: “Vandaag zien we daar

een beetje hetzelfde stramien als bij het 

sociaal wonen: mensen die starten in de

sociale economie en daar ook blijven, zelfs

als ze ondertussen sterker en slagkrachtiger

zijn geworden. In 2013 bedroeg de uit-

stroom van de sociale werkplaatsen naar

de reguliere economie maar 3,8 procent.

Dat is veel te weinig. Mensen die sterk ge-

noeg zijn, moeten de kans krijgen om door

te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt,

zodat er ook weer plaatsen vrijkomen.

Socia le economie moet focussen op perso-

nen die niet klaar zijn voor de reguliere

economie. En vanzelfsprekend houden we

rekening met diegenen die niet (meer) kun-

nen doorstromen.”

Hoe wilt u dat dan aanpakken?
Liesbeth Homans: “Samen met minister

Philippe Muyters gaan we modellen en

concepten uitwerken die de drempel om

door te stromen verlagen. Een belangrijke

doelstelling daarbij is Iedereen aan het

werk/Iedereen participeert. Ik wil werk -

zoekenden met een afstand tot de arbeids-

markt alle kansen geven om de stap naar

de arbeidsmarkt te zetten. Bij voorkeur in

het normale economische circuit, maar ook

via collectieve inschakeling in de sociale

economie. Omdat die plaatsen in de soci-

ale economie schaars zijn, zet ik in op

doorstroom naar een reguliere job voor wie

dat haalbaar is. Ook de uitvoering van het

maatwerkdecreet is een belangrijke stap.

Daarmee krijgen reguliere bedrijven de

kans om binnen de eigen werking een

maatwerkafdeling op te richten. De drem-

pel naar doorstroom is immers lager wan-

neer er al in de reguliere economie wordt

gewerkt.”

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat één
Belg op de vijf in armoede verzeild
dreigt te geraken. Hoe wilt u, als minis-
ter van Armoedebestrijding, deze pro-
blematiek aanpakken?
Liesbeth Homans: “De focus van het ar-

moedebeleid moet liggen op gezinnen met

jonge kinderen, zodat de generatiearmoede

wordt doorbroken. Veel mensen die onder

de armoedegrens leven maken geen ge-

bruik van de middelen die voorhanden

zijn, zoals bijvoorbeeld financiële tege-

moetkomingen en het publieke aanbod

van rechten en diensten. Deze ‘onder -

bescherming’ moeten we voorkomen en

bestrijden.”

Daarmee zegt u dus dat er al veel initia-
tieven zijn genomen maar dat de weg
naar die initiatieven voor die mensen
moeilijk te vinden is?
Liesbeth Homans: “Inderdaad. Daarom wil

ik ervoor ijveren om bepaalde rechten en

diensten automatisch toe te kennen aan

wie onder de armoedegrens leeft. En om

mensen proactief te informeren, uiteraard.

Het armoedebeleid is er een dat alle be-

leidsdomeinen aangaat. Daarom wordt de

armoedetoets ook verder uitgerold, zodat

er bij elke nieuwe voorgestelde regelgeving

wordt nagegaan of die beslissing geen

nieuwe armoede of sociaal isolement 

creëert, dan wel de armoede van mensen

in stand houdt.”

Een instrument om sociaal isolement
tegen te gaan is dezelfde taal spreken,
Nederlands. En dat brengt ons dan weer
bij uw integratie- en inburgeringsbeleid. 
Liesbeth Homans: “Een van de speerpun-

ten in mijn beleid is om te blijven investe-

ren in een betere kennis van het

Nederlands. Dat is ontzettend belangrijk.

Niet alleen omdat het Nederlands een bind-

middel is en daarmee het sociaal isolement

tegengaat, zoals u zei, maar ook omdat het

mensen zelfredzamer maakt. Wie Neder-

lands spreekt, begrijpt en leest, die kan zich

informeren, heeft meer kansen op tewerk-

stelling, heeft toegang tot vorming en

onder wijs, noem maar op. Daarom willen

wij een flexibeler aanbod van Nederlandse

lessen: ’s avonds, tijdens de weekends, tij-

dens de zomervakantie of via afstandsle-

ren. Ik geloof ook in geïntegreerde

trajecten: waarom geen Nederlands leren

op de werkvloer of in combinatie met een

beroepsopleiding?”

U ziet daarin ook een opdracht weg -
gelegd voor de Nederlandstaligen?
Liesbeth Homans: “Absoluut. Taalcursussen

blijven uiteraard nodig om de noodzake-

lijke basis te leggen. Maar een taal leer je

toch voornamelijk op een informele ma-

nier: in een bibliotheek, een zwembad of

een sportclub, aan het gemeenteloket, in de

winkel, op school, in een vereniging.

Vlamin gen hebben al eens de gewoonte

om bij anderstaligen snel over te schakelen

naar het Frans of het Engels, terwijl de

anders talige dat vaak helemaal niet wil en

net zijn Nederlands wil oefenen. Hoe goed

bedoeld ook, zo ontnemen we de anders-

talige de kans om haar of zijn kennis van

het Nederlands te oefenen en te verbete-

ren.”

Wij lezen in uw beleidsnota dat u pleit
voor een integratiepact. Wat houdt dat
precies in?
Liesbeth Homans: “Mensen met een migra-

tieachtergrond doen het nog steeds minder

BREEDBEELD
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Van nieuwkomers vragen
we dat ze onze taal leren 

en dat ze de basisregels van 
onze samenleving respecteren 

en naleven.“



goed in het onderwijs en op de arbeids-

markt. Ik wil die kloof kleiner maken,

maar als minister van Integratie en Inbur-

gering kan ik dat niet alleen. Daarover wil

ik dus concrete engagementen aangaan

met de collega-ministers én met sociale

partners, scholen, media, en verenigingen

van personen met een migratieachter-

grond.

Van nieuwkomers vragen we dat ze onze

taal leren en dat ze de basisregels van onze

samenleving respecteren en naleven. Res-

pect voor de identiteit van elk mens, on -

geacht afkomst, religie, huidskleur, geslacht

en seksuele geaardheid is daarbij cruciaal.

Wie moeite doet om onze taal te leren en

zich inspant om zijn weg te vinden in onze

samenleving, moet alle kansen krijgen en

mag niet worden achtergesteld wegens

huidskleur of afkomst. Enkel op die manier

kunnen we van migratie een collectief suc-

cesverhaal maken.”

Ook binnen de overheid moet het goede
voorbeeld worden gegeven. U wilt het
streefcijfer voor personeelsleden met
een migratieachtergrond optrekken?
Liesbeth Homans: “De administratie van de

Vlaamse overheid moet een betere afspie-

geling vormen van de samenleving. Dat

komt ook de toegankelijkheid van de

dienstverlening ten goede. We trekken het

streefcijfer op tot tien procent maar we pas-

sen de definitie van ‘migratieachtergrond’

wel aan. Iedereen die geen Belgische nati-

onaliteit heeft zal sowieso tot die groep be-

horen. Vroeger waren dat enkel de

niet-Belgen met een andere nationaliteit

dan de kernlanden van de Europese Unie,

de zogenaamde EU-15.”

Personen met een migratieachtergrond
zijn natuurlijk niet de enige kansen-
groep.
Liesbeth Homans: “Ook op dat vlak sluiten

mijn verschillende beleidsdomeinen op

mekaar aan. Dat ik naast Bestuurszaken

ook bevoegd ben voor Gelijke Kansen en

Integratie is niet alleen een meerwaarde,

maar ook een opportuniteit. Daarom

maken we werk van ambitieuze, maar

haalbare streefcijfers tegen 2020. Voor

vrouwen in top- en middenkader trekken

we het streefcijfer op tot 40 procent. Voor

personen met een arbeidshandicap behou-

den we het huidige streefcijfer van drie pro-

cent, maar doen we meer inspanningen

om dat percentage effectief te bereiken. 

We hanteren zeer ambitieuze streefcijfers

voor deze drie doelgroepen om tot een per-

soneelsbestand te komen dat onze maat-

schappij op een goede manier weer-

spiegelt. En ik benadruk hier nogmaals: het

gaat hier om streefcijfers en geen quota,

want daar zal ik me steeds tegen blijven

verzetten. Quota zijn verplichtend en wer-

ken positieve discriminatie en uitsluiting in

de hand. Niemand hoeft zich te moeten af-

vragen of men een job heeft gekregen lou-

ter omdat men een vrouw is, of enkel

omdat men een migratieachtergrond heeft.

Concreet zullen we personen uit de drie

doelgroepen stimuleren zich kandidaat te

stellen voor een functie bij de Vlaamse

overheid en door hinderpalen weg te wer-

ken die hun rekrutering belemmeren.”

‘Gelijke Kansen’ is zo’n begrip waar alles
en niets onder valt. Waar wilt u zich de
komende regeerperiode op focussen?
Liesbeth Homans: “Als het gaat om doel-

groepen ligt de focus op mannen versus

vrouwen, holebi’s, transgenders, mensen

met een migratieachtergrond en mensen

met een beperking. Daarnaast willen we in

een groter geheel thema’s als geweld,

stereo type beeldvorming, toegankelijkheid

en de loopbaankloof aanpakken.”

Tot slot: heeft u al enkele concrete acties
in de pijplijn zitten? 
Liesbeth Homans: “Recent hebben we een

toolkit de wereld ingestuurd om homofobie

in de voetbalwereld tegen te gaan. Aan de

bekendmakingsactie namen een tiental eer-

steklasse- en zestien tweedeklasseploegen

deel. Op het vlak van toegankelijkheid zijn

we aan het broeden op een actie om archi-

tecten en studenten architectuur kennis te

laten maken met Universal Design. Dat is

een vorm van ontwerpen om gebouwen zo

toegankelijk mogelijk te maken voor bij-

voorbeeld mensen in een rolstoel of met

een andere fysieke beperking.”

BREEDBEELD
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Viceminister-president Liesbeth Homans: “Een van de speerpunten in mijn beleid

is om te blijven investeren in een betere kennis van het Nederlands.”
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1. Verleiden
“Ik wil Vlamingen verleiden om ook

alternatieven te onderzoeken en uit te

proberen”, bekent Ben Weyts. “We

kiezen nog altijd te vaak voor de auto

terwijl er toch genoeg alternatieven

voorhanden zijn. Voor alle duidelijk-

heid: ik wil autogebruik niet bestraf-

fen, maar alternatieven aan -

moedigen. Snel en comfortabel open-

baar vervoer moet de reizigers verlei-

den om voor minstens een deel van

hun traject de auto aan de kant te

laten staan. Ook fietsen moet aan-

trekkelijker worden, dankzij nieuwe

fietssnelwegen.” 

2. Verbinden
“Ik geloof in combimobiliteit. Dat is

niét vervoer door onze vrienden van

de politie, al zit je dan ook vast en

niet zozeer in de file”, lacht de minis-

ter. “Combimobiliteit is een mix van

verschillende vervoersvormen. Het

verkeer moet meer als een lasagne

worden: laag na laag vormen al die

vervoersvormen samen een structuur

die goed op elkaar aansluit. Vandaag

is het meer spaghetti: een geharrewar

zonder duidelijke richting. Ik wil

vlotte verbindingen, met slimme ver-

keerswisselaars waar je snel kan

overstappen op een ander vervoers-

middel.”

3. Vernieuwen 
“Veel mensen betalen vandaag te

veel verkeersbelasting. Ook wie het

verkeer eigenlijk weinig belast, be-

taalt die verkeersbelasting. Daarom

wil ik werk maken van een ver-

nieuwde, slimmere verkeersfiscaliteit.

Wie de wegen minder belast, zal min-

der moeten betalen. En ook buiten-

landers moeten hun steentje bij -

dragen”, vindt Weyts. “Heel Europa

rijdt over Vlaamse wegen, maar al-

leen Vlamingen betalen voor het on-

derhoud: dat is niet slim.”

4. Vooruitgaan
“Als we willen dat het met de files

vooruitgaat, moeten we ook durven

vooruitgaan in een paar grote infra-

structuurprojecten. Zolang we de

Oosterweelverbinding niet realiseren,

verlamt de stilstand rond Antwerpen

onze Vlaamse economie én de

schone Scheldestad. Daarom zet ik

gericht de nodige stappen om de mo-

biliteit rond Antwerpen vlot te trek-

ken. Als we alleen maar blijven

onderzoeken, dan worden de studie-

bureaus wel rijker maar Vlaanderen

armer.”

5. Verzekeren
“En dan is er mijn laatste maar zeker

niet minste voornemen: de verkeers-

veiligheid verzekeren”, vervolledigt

Ben Weyts. “Er vallen nog altijd te

veel doden in ons verkeer. Bij elk

openbaar werk ga ik extra aandacht

besteden aan de zwakste weggebrui-

kers. Ik ga ook inzetten op versterkte

handhaving, bijvoorbeeld met meer

trajectcontroles. De verkeershooligans

moeten van onze wegen. Maar ook

dan blijft verkeer een risico, en

daarom wil ik van kindsbeen af het

verkeersbewustzijn aanscherpen.

Verkeer is iets waarover je levenslang

moet leren en bijleren. Het is een col-

lectieve verantwoordelijkheid om al-

tijd voorzichtig te blijven.”

Nergens is de roep om Verandering voor Vooruitgang zo luid als
in de dagelijkse file. Ben Weyts, de nieuwe Vlaamse minister
van Mobiliteit, heeft vijf concrete voornemens die hij via zijn
mobiliteitsbeleid wil realiseren.

Vijf voornemens voor 
veiliger en vlotter verkeer

Vlaams minister van Mobiliteit Ben

Weyts wil een einde maken aan de

verlammende stilstand.
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GEMANDATEERD

“Sommige aangekondigde regerings-

maatregelen komen abrupt over”,

beseft de minister. “Het optrekken

van de algemene pensioenleeftijd is

daar een voorbeeld van. Al vertelt de

oppositie er meestal niet bij dat dit

pas in 2025 zal gebeuren. Tot dan

blijft 65 jaar gewoon de norm.” 

Doordat vorige regeringen hebben

nagelaten om deze en andere maat-

regelen te nemen, is er vandaag geen

alternatief. “Hadden we tien jaar ge-

leden al werk gemaakt van die nood-

zakelijke hervormingen, dan had het

een heel stuk geleidelijker kunnen

gaan. Maar intussen staat het water

ons aan de lippen. Daarom moeten

we nu snel maatregelen nemen om

dat waterpeil te laten zakken. Dé

priori teit daarbij is het opkrikken

van onze competitiviteit. Tegelijk

moeten we zoveel mogelijk koop-

kracht bewaren. En dat doen we, ook

en vooral voor de laagste inkomens”,

verzekert Van Overtveldt.

Evenwichtige inspanning
De kritiek van de oppositie dat de

gewone man de factuur betaalt van

deze grondige saneringsoperatie is

onterecht. “We compenseren het

verlies aan koopkracht door de her-

stelmaatregelen voor één op de drie

werkenden”, benadrukt Van Overt-

veldt. “De impact van onze maat -

regelen is voor de laagste loon -

trekkenden zelfs ronduit positief: zij

zien hun koopkracht stijgen. Voor

de anderen blijft het verlies vrij 

beperkt.” Uit berekeningen blijkt

bijvoorbeeld dat een loontrekkende

met een brutomaandloon van 3 000

euro op jaarbasis 123 euro zal in -

leveren. “Dat is absoluut niet leuk”,

geeft Van Overtveldt toe. “Maar

voor iemand met zo’n gemiddeld

maandloon is dat niet echt drama-

tisch. Bovendien is de gevraagde in-

spanning evenwichtig verdeeld.

Hoe hoger het loon, hoe groter de

inspanning.”

Substantieel meer jobs
“Onze politieke tegenstrevers leg-

gen de klemtoon op wat mensen

moeten inleveren. En op korte ter-

mijn vragen wij inderdaad inspan-

ningen”, zegt de minister. “Maar we

bieden ook een duidelijk perspec-

tief op de langere termijn. Dankzij

dit beleid komen er 80 tot 100 000

extra jobs, voornamelijk voor men-

sen die uit de werkloosheid komen.

Per saldo is dat dus een massale

creatie van nieuwe koopkracht. In

die zin kan je het gevoerde beleid

net heel sociaal noemen: door de

maatregelen is er een stuk herver-

deling van inkomen naar jobs. Daar

zit dus een stuk solidariteit in.”

“Deze herstelregering wil concrete

resultaten neerzetten”, besluit Van

Overtveldt. “De vooruitzichten van

de Europese Commissie bewijzen

nu al dat dit geen utopie is. De

Commissie ziet de volgende twee

jaren een stijging van het aantal

jobs met ongeveer 50 000. Daarom

is het zaak om vooral op de ingesla-

gen weg verder te gaan. Diep-

gaande maatregelen hebben nu

eenmaal tijd nodig om door te wer-

ken in het systeem.”

Johan Van Overtveldt heeft zijn entree als minister van Finan-
ciën niet gemist. Het beleid van de nieuwe federale regering
lag al meteen zwaar onder vuur van de verzamelde oppositie,
de PS op kop. Zelf blijft de minister kalm en vastberaden onder
alle kritiek.

De dubbele missie van Financiën 

Competitiviteit opkrikken en 
koopkracht bewaren

Johan Van Overtveldt: “Willen we de negatieve erfenis van het verleden

echt keren, dan moéten we wel diepgaande structurele maatregelen

nemen.”
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“Voor de vakbonden en alle politici die

met hen meeliepen op de betoging

bete kent sociaal zijn blijkbaar de ver-

worven rechten behouden en alles bij

het oude laten”, stelt Demir vast. “Her-

vormingen om onze sociale welvaart

sterker te maken en om de vergeten

mensen mee op te nemen in ons

arbeidsmarkt verhaal noemen zij aso-

ciaal. Waarvan akte …”

Iedereen mee aan boord
Zuhal Demir verdedigt het regeer -

akkoord alvast vurig: “Dit is voor mij

de regering van de moed. En geen

socia le afbraakregering, zoals sommi-

gen te linkerzijde durven beweren.

Deze regering wil niet de hemel op

aarde reserveren voor een beperkte en

af gebakende groep. Nee, wij willen

een mooi leven voor zoveel mogelijk

mensen. Als elkeen met een job een

klein beetje inlevert, is er misschien

een veel mooier leven weggelegd voor

heel veel mensen die door omstandig-

heden niet actief zijn op de arbeids-

markt. En hoe meer mensen aan het

werk, hoe beter we er in zullen slagen

om onze sociale welvaart te versterken

en op lange termijn betaalbaar te hou-

den.”

De puinhopen van rood
Na 25 jaar socialistisch beleid komen

die noodzakelijke hervormingen bij

sommigen inderdaad aan als een

schok. “Maar de gevolgen van een

kwarteeuw rood bestuur zijn pas echt

schokkend: de op twee na hoogste

staatsschuld van de hele EU, een be-

grotingstekort van drie procent van het

bruto binnenlands product ondanks de

massale belastingverhogingen onder

Di Rupo, een overheidsbeslag van

meer dan 54 procent, een loonkosthan-

dicap van gemiddeld 16 procent …” 

“Ik stel vast dat de hardste roepers

vandaag de PS en hun bevriende soci-

alistische vakbondsleiders zijn. Terwijl

we ook vaststellen dat na hun jaren-

lange wanbeleid de werkloosheids-

graad in Wallonië en Brussel nog

steeds respectievelijk 15 en 20 procent

bedraagt, tegenover 8 procent in

Vlaanderen. En waarom zijn de vak-

bonden niet op straat gekomen toen

bleek dat we met het Zilverfonds

amper zes maanden de pensioenen

kunnen betalen?”

Nú hervormen
“Om die puinhopen op te ruimen,

moet je moed tonen”, vindt Demir. “En

wij willen die tonen. Moed omdat het

moet. Om zoveel mogelijk mensen aan

het werk te krijgen, om de sociale

zeker heid betaalbaar te houden en

rechtvaardig verdeeld te krijgen, om

iede reen die verantwoordelijkheid wil

opnemen deel te laten uitmaken van

onze maatschappij. Kortom, nu hervor-

men is de enige garantie op een hoop-

vollere toekomst. Hopelijk willen de

vakbonden dat ook en willen ze samen

met de regering aan die kar trekken.”

VINGER AAN DE POLS

De straten van Brussel liepen nog eens vol boze vakbondslui.

Die vinden het beleid van de nieuwe federale en Vlaamse

regerin gen asociaal. “Door de verworven sociale rechten van

de enen mordicus te verdedigen, laten de vakbonden de an-

deren in de kou staan. Is dat dan wel sociaal?” vraagt Kamerlid

Zuhal Demir zich af.

Betogen? 
Of hervormen 
omdat het moet?

Deze regering toont moed. 
Omdat het moet.“
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Jaren geleden startte de socialist Steve

Stevaert het subsidiesysteem van

‘groene stroomcertificaten’ op om her-

nieuwbare energie te promoten. Wie

de voorbije jaren zonnepanelen plaat-

ste, krijgt bijvoorbeeld gedurende 15 of

20 jaar een certificaat dat overeenkomt

met een bepaalde vergoeding. Die ver-

goedingen worden uitbetaald door de

(distributie)netbeheerders, die het

transportnetwerk voor energie behe-

ren. Omdat dit systeem van certificaten

de netbeheerders uiteraard geld kost,

mogen zij de kost ervan via de elektri-

citeitsfactuur doorrekenen aan de con-

sument.

Sinds 2012 kan dat echter niet meer.

Toen besliste federaal minister Johan

Vande Lanotte (sp.a) de distributietarie-

ven te bevriezen in 2012, 2013 en 2014.

Het resultaat daarvan? Ongeveer 850

miljoen euro aan schulden bij de dis-

tributienetbeheerders. En omdat er ook

andere kosten verbonden zijn aan dit

systeem, bedraagt de totale schulden-

berg bij de distributienetbeheerders

vandaag ongeveer 1,7 miljard euro.

Schone schijn
“Vande Lanotte verkocht zijn maat -

regel in 2012 als een initiatief om de

gezinnen niet op kosten te jagen. Maar

eigenlijk was dat niet meer dan

schone schijn in de aanloop naar de

verkiezingen”, verduidelijkt Kamerlid

en energiespecialist Bert Wollants.

“Hij wist dat de kostprijs duidelijk zou

worden na de verkiezingen, en dat de

rekening zou terechtkomen bij de vol-

gende Vlaamse Regering. Die is sinds

1 juli 2014 immers bevoegd voor de

nettarieven en wordt nu dus gecon-

fronteerd met netbeheerders die een

enorme schuldenberg torsen.” Wollants

waarschuwde herhaaldelijk voor het

probleem, maar dat werd geminima-

liseerd door federaal staatssecretaris

voor Energie Wathelet én door Vande

Lanotte. 

Op de rem
Op Vlaams niveau werd het systeem

van groenestroomcertificaten in 2011

en 2012 wel degelijk bijgestuurd onder

impuls van de N-VA. Daardoor ver-

laagde de kostprijs van de groene-

stroomcertificaten stelselmatig. Zon-

der die hervorming was het probleem

nu nog groter geweest. De N-VA wilde

het systeem meer en sneller aanpas-

sen, maar voogdijminister Freya Van

den Bossche (sp.a) stond op de rem.

“Het probleem ligt nu bij de Vlaamse

Regering”, stelt Vlaams Parlementslid

Andries Gryffroy vast. “Maar deze re-

gering heeft al een zware besparings-

oefening achter de rug. Het is

onmogelijk dat zij de schulden van de

distributienetbeheerders vereffent. Die

zullen hun geld dus recupereren via

de energiefactuur aan de consument

en (ten dele) bij de bezitters van zon-

nepanelen.” 

De huidige Vlaamse meerderheid wil

de schuld zo snel mogelijk wegwer-

ken. Want door het EU-klimaat -

akkoord staan we ook voor enorme

investeringen inzake hernieuwbare

energie. Met andere woorden: ook

nadat de distributienetbeheerders hun

schulden hebben afgelost, zal de ener-

giefactuur niet meer dalen. “We

mogen en willen de bevolking geen

rad voor de ogen draaien”, besluit

Gryffroy.

Zo luidde een van de vele krantenkoppen tijdens de herfst-

vakantie. De schulden van de distributienetbeheerders en

de gevolgen voor de energieprijzen beheersten de media.

Hoe is het zover kunnen komen?

“Elektriciteitsfactuur
nog duurder dan 
verwacht door 
groene energie”

VINGER AAN DE POLS
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We mogen en willen 

de bevolking geen rad 
voor de ogen draaien.“
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LIDMAAT

Lid van de N-VA: sinds 2011

Houdt van: zwemmen en fitness, op café

gaan met vrienden, wandelen, lezen

Laatste boek: ‘De Graaf van Monte Cristo’

Favoriete film: ‘The King’s Speech’

Favoriete denker/filosoof: Edmund Burke

Favoriete reisbestemming: Parijs

Niels 
Vandeweyer

Niels studeert rechtspraktijk (vast-

goed) en zit in zijn laatste jaar. Daarna

wil hij graag nog verder studeren. Al

van jongs af aan is Niels erg geboeid

door politiek. “Sinds de middelbare

school volg ik dagelijks de actualiteit.

Die gewoonte heb ik van mijn ouders

meegekregen. Mijn vader was toen al

actief bij de N-VA in Tongeren. Op mijn

zestiende of zeventiende had ik mijn

politieke keuze al gemaakt. Eens ik

mijn diploma secundair onderwijs op

zak had, ben ik lid geworden van de

N-VA.”

Daarna ging het snel voor Niels. “In

2012 was ik kandidaat op de N-VA-lijst

in Tongeren. Ik was niet verkozen voor

de gemeenteraad. Dat scheelde amper

twaalf stemmen. Wel ben ik tweede

opvolger. En in 2016 word ik OCMW-

raadslid.” Niels is ook actief bij Jong

N-VA in Tongeren. “In 2011 heb ik

samen met een enthousiaste groep

vrienden Jong N-VA Tongeren opge-

richt. Op dit moment ben ik voorzitter

en zetel ik ook in de Nationale Raad

van Jong N-VA. Via Jong N-VA ben ik

bovendien al drie jaar lid van de Ton-

gerse jeugdraad.” Het is een engage-

ment waar Niels veel voldoening uit

haalt. “Ik kom in contact met alle

jeugdbewegingen en -verenigingen en

we versterken samen de jeugdwerking

in Tongeren. Samen met de jeugd -

bewegingen van Bilzen organiseren

we bijvoorbeeld de ‘Nacht van de

Jacht’, een groot 24-urenspel en -evene -

ment in Tongeren.”

N-VA Tongeren vindt het belangrijk

om te investeren in de toekomst.

Daarom nodigen ze Niels als jongeren-

voorzitter uit op alle bestuurs- en

fractie vergaderingen. Niels besloot om

te kandideren voor de partijraad toen

hij vernam dat het vorige Tongerse

partijraadslid zich niet meer kandidaat

stelde. “De Limburgse arrondissemen-

tele bestuursverkiezing werd in Has-

selt georganiseerd en er was een grote

opkomst. Om verkozen te geraken

moest een kandidaat minstens van de

helft plus één van de aanwezige leden

een stem krijgen. Dat lukte, en tot mijn

eigen verbazing gebeurde dat zelfs al

in de eerste stemronde! Zo werd ik

samen met boeg beelden als Frieda

Brepoels en Huub Broers verkozen.”

Op 15 november maakte Niels zijn eer-

ste partijraad mee. Op het ledencon-

gres na is de partijraad het hoogste

partijorgaan van de N-VA. Sinds de

voorbije bestuursverkiezingen is het

merkelijk vernieuwd en verjongd. “Ik

hoop er vooral de stem van mijn afde-

ling en arrondissement te kunnen zijn.

En als partijraadslid hoop ik ook nog

beter te worden geïnformeerd over de

nationale politiek en de inhoudelijke

en strategische keuzes van de N-VA.”

Op 19 oktober 2014 werd Niels (21) uit Tongeren door de Lim-

burgse leden verkozen als partijraadslid. Hij is meteen het

jongste partijraadslid van de N-VA. Ondanks zijn jonge leef-

tijd is Niels al ruim drie jaar erg actief in zijn lokale afdeling.
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Onlangs werd Bart De Wever in het
Nederland se praatprogramma KRO’s
Oog in oog kritisch op de rooster ge-
legd. Een heel andere aanpak dan in
Vlaanderen. Hoe verklaart u dat?
“Zo’n aanpak is in Vlaanderen inder-

daad ondenkbaar. Bij de interviewstijl

van Sven Kockelmann valt de kijker niet

in slaap. Al stel ik me wel de vraag of

zo’n pitbullstijl voor de kijkers wel in-

formatief is. Het heeft in ieder geval wel

een hoog spektakelgehalte. In Vlaande-

ren ligt het tempo lichtjaren lager. Jour-

nalisten vragen minder door. Toen on -

langs in Terzake Kathleen Van Brempt

de vraag kreeg of het ABVV het geweld

tijdens de betoging had moeten afkeu-

ren, antwoordde ze totaal naast de

kwestie. Daar zou een Nederlandse jour -

nalist je niet mee laten wegkomen.

Vlaamse journalisten houden in de

regel krampachtig vast aan hun vragen-

lijstje. Ze gaan vaak niet in op uitspra-

ken die om een nadere toelichting

vragen. Daardoor zijn hun interviews

vaak erg voorspelbaar en niet bepaald

boeiend.”  

Wij kennen Nederlanders in het alge-
meen als mondiger en directer dan
Vlamingen. Wat kunnen volksvertegen-
 woordigers in dit land leren van de
Nederlanders, en omgekeerd? 

“Het klopt dat Nederlanders mondiger

en directer zijn dan Vlamingen. Als een

Nederlander geen mening heeft dan

vindt hij er ter plekke een uit. Dat wordt

hem al geleerd in de kleuterschool. Door

jullie geschiedenis van overheersing en

de invloed van de Kerk zit het in de

Vlaamse cultuur om je mening voor je

te houden, want anders ging vroeger

wellicht je kop eraf. Ik heb het gevoel dat

Vlamingen sneller vinden dat een afwij-

kende mening ook een persoonlijke af-

keuring inhoudt. Een Neder lander

kan keihard op de inhoud debatte-

ren, maar toch zacht in de relatie

blijven. Als een Vlaamse politicus

stemmen wil winnen, dan zou hij

meer oog voor dit relatieaspect

mogen hebben. Anders gezegd: je

wint een debat vaak niet op inhoud,

maar omdat je betrokken en aardig

wordt gevonden. Want zeg nu eens

eerlijk: zou u op iemand stemmen

die u niet aardig vindt? Nederlandse

politici schieten op dit punt dan

weer door. In plaats van de inhou-

delijke nuance zijn ze vaak te veel

met de buitenkant bezig. Zo verdenk

ik oud-minister Timmermans ervan

dat hij na de vliegtuigramp in

Oekraï ne heel bewust op de emoties

heeft gespeeld, wat zijn politieke

ster enorm heeft doen rijzen.”

De Vlaamse pers krijgt uit verschil-
lende hoeken van het politieke spec-
trum vaak het verwijt politiek niet
neutraal te zijn. Is dat in Nederland
anders?
“Objectiviteit bestaat niet. Nergens. Maar

wat mij stoort is dat in Vlaanderen, meer

dan in Nederland, journalisten vaak een

dubbele agenda erop nahouden. In

plaats van scheidsrechter zijn ze vaak

partij. Journalisten in dit land mogen be-

weren dat de verzuiling verleden tijd is,

maar dat klopt gewoon niet! En als ik tot

slot de politieke journalisten in dit land

nog één ongevraagd advies mag mee -

geven? Verdiep je niet alleen in de poli-

tiek, maar probeer ook eens iets van

economie te snappen. Het zou de bericht-

geving absoluut ten goede komen!”
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‘Nederbelg’ Evert van Wijk woont al 25 jaar in Vlaanderen. Hij geeft

mediatraining aan bedrijfsleiders en politici aan deze en gene zijde

van de grens. De manier waarop journalisten in Vlaanderen en in

Nederland met hun studiogasten omgaan, is een wereld van verschil,

vindt hij.

Evert van Wijk, aan een grenspaal tussen Vlaanderen en Nederland: “Als
een Nederlander geen mening heeft dan vindt hij er ter plekke een uit.”

Evert van Wijk: 
“Vlaamse journalisten moeten wat meer
scheidsrechter en wat minder partij zijn”



Verantwoordelijke lidstaten kiezen niet 
voor onethische belastingconstructies

‘Luxleaks’, de geheime belastingconstructies tussen
Luxemburg en grote bedrijven, zijn onethisch. Daar
laat de N-VA geen twijfel over bestaan. 

Wanneer we de crisis volledig achter ons willen laten, zal binnen de 

Europe se Unie een sterke Europese loyaliteit nodig zijn van álle lidstaten.

Niet het minst van Luxemburg, de lidstaat die jaren werd geleid door de

huidige Commissievoorzitter, de christendemocraat Jean-Claude Juncker. En

dan zijn geheime afspraken om belastingen te ontwijken onaanvaardbaar. 

Vanzelfsprekend zal de N-VA-delegatie in het Europees Parlement dit dossier

van zeer nabij opvolgen. Want als we de belastingdruk eindelijk willen

laten dalen, zal eenieder zijn evenredig deel moeten betalen.

Met het zogenaamde ‘Europees semes-

ter’ legde de Europese Commissie 141

Europese aanbevelingen op aan de lid-

staten, met als doel onze economie

vlot te trekken. Slechts dertien ervan

werden door de lidstaten volledig of

grotendeels uitgevoerd, nauwelijks 10

procent dus. En onder Di Rupo was

ook België een zeer matige leerling.

Slechts bij drie van de zeven Europese

aanbevelingen die het uitvoerde,

boekte dit land vooruitgang.

Focus op competitiviteit en
jobs
Europees Parlementslid Sander Loones

vindt dat die achterstand onaanvaard-

baar is en zo snel mogelijk moet wor-

den weggewerkt. “Dat staat letterlijk in

het federale regeerakkoord dat de N-VA

mee onderhandelde. En ook Europees

moeten we bijschakelen. Want bur-

gers, belastingbetalers en onderne-

mers hebben het vandaag lastig in

Euro pa. Daarom legde ik op 21 oktober,

in mijn eerste plenaire tussenkomst op

mijn eerste dag in het Europees Parle-

ment (als opvolger van Johan Van

Overtveldt, nu minister van Financiën,

red.), de focus op competitiviteit en

jobs. En op de noodzaak om armoede

met een integrale aanpak te bestrij-

den.” 

N-VA-recepten voor een 
herstelbeleid 
Om succesvol te zijn, zal de Europese

Unie haar beleid moeten kruiden met

N-VA-recepten. Zoals ook het federale

beleid een duidelijke N-VA-stempel

draagt. “En dus moeten we budgettaire

zotternijen achter ons laten”, vindt

Loones. “We moeten de maatregelen

die de competitiviteit versterken zo

snel mogelijk doorvoeren. Bovendien

moeten de middelen zo efficiënt moge-

lijk worden ingezet met het oog op het

behalen van resultaten. Een recent rap-

port van de Europese Rekenkamer

toont aan dat hier zeker nog ruimte

voor verbetering is.”

Net als is voorzien in de Vlaamse en

federale regeerakkoorden zal ook de

EU zonder complexen moeten kiezen

voor een slankere en meer flexibele

overheid. “En dan moeten we niet plei-

ten voor extra belastingen, zoals ik

Verhofstadt en co deze laatste weken

al meermaals hoorde verklaren in het

Europees Parlement. De belastingdruk

ligt in vele lidstaten al op een histo-

risch hoog niveau. En dus is het onge-

hoord te pleiten voor extra fiscale

capaciteit voor de Europese Unie.”

“De Europese N-VA-delegatie bena-

drukte herhaaldelijk dat wij niet kie-

zen voor een onverantwoordelijke

transferunie, maar wel voor een unie

van verantwoordelijke lidstaten", be-

sluit Sander Loones.

EUROPA
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Meer of minder Europa? De Europese Unie en de lidstaten

moeten dringend hun focus scherpstellen. “Wat we samen

doen, moeten we vooral goed doen. En dat is nu niet steeds

het geval”, weet Europees Parlementslid Sander Loones.

Economisch beleid coördineren om
sociale welvaart te versterken
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Huidig Commissievoorzitter Jean-Claude 
Juncker was jarenlang eerste minister van
Luxemburg, dat geheime belastingafspraken
maakte met grote bedrijven.
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VERREKIJKER

Op 6 november werd de tuin plechtig

geopend in aanwezigheid van minis-

ter-president Geert Bourgeois. De hele

ceremonie werd ook live op de Britse

publieke omroep BBC uitgezonden.

“De herdenkingstuin is een project

van lange adem geweest. Er is jaren

voorbereiding aan voorafgegaan”,

weet Geert Bourgeois. En hij verwijst

ook naar de verschillende scholen -

direc ties, leraars én leerlingen - die het

project mee hebben ondersteund. 

Maatschappelijke 
veranderingen
“Dankzij de steun van de Vlaamse

Rege ring zal er voor altijd een stukje

Vlaamse grond op Britse bodem lig-

gen. Want de herdenking van de 

Eerste Wereldoorlog eindigt niet in

2018. Ook volgende generaties moeten

zich bewust blijven van wat deze

Groote Oorlog teweeg heeft gebracht.”

Voor de minister-president kan het be-

lang van de herdenking van de Eerste

Wereldoorlog niet genoeg worden

overschat. “Er waren liefst 65 miljoen

soldaten bij betrokken, uit vijftig ver-

schillende landen. Daarnaast was de

oorlog een scharniermoment in de ge-

schiedenis. Eeuwenoude rijken vielen

na de oorlog uiteen en de kaart van

Europa werd grondig hertekend. Maar

het conflict was ook de aanzet voor

heel wat maatschappelijke verande-

ringen: onder andere de democratise-

ringsgolf, de emancipatie van de

vrouw en het vrouwenstemrecht, de

Vlaamse eis voor zelfbestuur (Front-

partij) en het zelfbeschikkingsrecht der

volkeren.” 

Diplomatieke troef
Voor Bourgeois is de Flanders Fields

Memorial Garden ook een diploma-

tieke troef. “De voorbereiding en de

ceremonie voor deze herdenkingstuin

hebben de banden tussen Vlaanderen

en het Verenigd Koninkrijk versterkt.

Vlaanderen, dat bevoegd is voor bui-

tenlands beleid, drukt met deze her-

denkingstuin zijn stempel op het

internationale toneel.”

Als minister bevoegd voor buitenlands

beleid wil Bourgeois dat Vlaanderen

zijn aanwezigheid buiten de grenzen

versterkt. “Vlaamse diplomaten

moeten onze troeven uitspelen in het

buitenland. Via de traditionele diplo-

matie, maar ook door het aantrek-

ken van investeringen en het

promoten van onze export. Eén

Vlaams ministerie van Buitenlandse

Zaken moet al onze internationale

contacten coördineren. In het verle-

den traden we als Vlaamse overheid

soms te verdeeld op in het buiten-

land.” 

“Daarnaast moeten we ook volop in-

zetten op nieuwe vormen van inter-

nationale samenwerking, zoals de

culturele diplomatie en de publieks-

diplomatie. Ook in dat opzicht is de

herdenking van de Eerste Wereldoor-

log van cruciaal belang”, aldus de

minister-president. “Het is onder

meer dankzij de inspanningen van

onze Vlaamse vertegenwoordiging -

onze ‘ambassade’ - in Londen, dat de

herdenkingstuin er uiteindelijk is ge-

komen.”

In hartje Londen ligt voortaan voor altijd een stukje
Vlaamse grond: de Flanders Fields Memorial Garden, een
herdenkingstuin voor de Eerste Wereldoorlog. De tuin is
aangelegd met grond van zeventig Britse militaire begraaf-
plaatsen in Vlaanderen. Vorig jaar stopten Britse en

Vlaamse schoolkinderen de aarde in zandzakjes, die vervolgens
per schip naar Londen werden gebracht. 
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De leerlingen van Hotelschool Kortrijk reisden mee naar Londen en verzorg-
den er - als ware gastronomische ambassadeurs - de catering.

Flanders Fields Memorial Garden in Londen

Succesverhaal voor Vlaamse diplomatie



Het aantal jonge starters is in

opmars. Volgens cijfers van

het Rijksinstituut voor de so-

ciale verzekeringen der zelf-

standigen (RSVZ) gaat het in

2013 om een stijging van 10,3

procent bij de zelfstandigen

die jonger zijn dan dertig.

Maar die opsteker mag ons

niet in slaap sussen. Een re-

cente studie van het Vlaams

onderzoekscentrum iMinds

toont aan dat in Massachu-

setts (Verenigde Staten) vier

op de tien alumni een bedrijf

opstarten, terwijl dat er bij

ons hooguit vier op de hon-

derd zijn. Ondernemen is dus

duidelijk niet de eerste keuze

van onze pas afgestudeerden.

Dat cijfer opkrikken wordt de

grote uitdaging. Aan creatieve

jongeren geen gebrek, maar

ze overtuigen om onder -

nemer te worden is geen evi-

dentie. Ook hun omgeving fo-

cust voor een groot stuk op

een arbeidscontract.

Springplanken voor
starters
Om jongeren te laten proeven van het

ondernemerschap zijn er gelukkig wel

enkele initiatieven voorhanden. Zo is

er het kersverse project StartUpVillage

van de stad Antwerpen, dat een vijf-

tigtal jonge starters de kans geeft om

goedkoop samen een kantoor te be-

trekken. Daarmee wil de stad jonge

ondernemers naar de stad lokken en

hen motiveren om te starten als zelf-

standige. Een ander project is een

samen werking van Starterslabo, De

Punt, de Arteveldehogeschool en For-

maat, de federatie van Vlaamse Jeugd-

huizen. Zij focussen op jongeren tussen

18 en 24 jaar. Ze willen enerzijds jeugd-

huizen als springplank laten fungeren

voor jongeren met ondernemerszin in

hun vrije tijd. En anderzijds willen ze

knelpunten wegwerken voor student-

ondernemers.

Hinderpalen voor starters
Dat niet alle studenten een attest be-

drijfsbeheer of gelijkwaardig

hebben behaald, is vaak een

eerste hindernis om te starten.

Maar ook de hogere sociale bij-

dragen, het risico op verlies

van het kindergeld en het niet

langer ten laste blijven van de

ouders vormen mogelijke bar-

rières. Als ondernemende stu-

dent heb je bovendien een

zelfstandigenstatuut. Het be-

drag dat je dan mag verdienen

is flink lager dan bij jobstuden-

ten met een arbeidscontract.

Die kunnen op de toegestane

duur van 50 werkdagen vlot

tot 6 000 euro verdienen. Als

zelfstandige is dat beperkt tot

slechts 1 500 euro. Zo’n lage

maximumwedde is bijna enkel

beheersbaar als je een ven-

nootschap hebt, maar ook hier

wordt dus weer een drempel

opgeworpen.

Inzetten op jong 
ondernemerschap
Voor Jong N-VA is het duidelijk

dat jonge ondernemers alle

ruimte moeten krijgen. De be-

lemmeringen die jongeren er-

van weerhouden om een eigen

commerciële activiteit op te starten,

kunnen we onder meer wegwerken

door overal in Vlaanderen succesvolle

projecten rond coaching en begeleiding

uit te rollen. En ook de wettelijke be-

perkingen moeten we zoveel mogelijk

wegnemen. Want naast het opwekken

van werkgelegenheid en koopkracht,

biedt een ondernemende samenleving

ook een platform voor de ontwikkeling

van een hechte gemeenschap.

JONGE LEEUWEN
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Jonge ondernemers zijn absoluut noodzakelijk om ook in de toekomst welvaart te creëren. Zonder hen

is er geen werk, zonder werk geen inkomen en zonder inkomen geen koopkracht. Een reden te meer

voor Jong N-VA om in te zetten op het stimuleren van nieuw ondernemerschap.
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Geef jonge ondernemers ruimte!
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Als ondernemende student met een zelfstandigenstatuut mag je bij-

lange niet zoveel verdienen als een jobstudent met een arbeids -

contract.



ONVERGETELIJK

MEERWAARDE
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Wist je dat César De Paepe van die kli-

niek met dezelfde naam een Vlaams-

gezinde anarchist was? Dat de niet zo

Vlaams voelende kardinaal Van Roey

zijn bisschoppen aanspoorde om bij

hun seminaristen te polsen hoe ze

tegeno ver België stonden? “Tegenover

België? Ik denk goed”, antwoordde

Ward Bruyninckx, de toekomstige

Chiroproost. Dat straatverlichting tij-

dens de Tweede Wereldoorlog bestond

uit een knijpkat waar je als voetganger

voortdurend moest op knijpen? Dat de

dichter van de Vlaamse Leeuw, Hippoliet Van Peene, ook de souffleur,

decorateur, regisseur en kostuumontwerper van zijn eigen toneel-

stukken was? Dat hertog Jan I volgens de oude ge schiedenisboekjes

de schitterendste van alle Brabantse hertogen was? 

De elfde jaargang van De Roets staat weer bol van frisse pittige ver-

rassingen, ontdekkingen en herontdekkingen van markante Vlamin-

gen, en van boeiende en verrijkende historische faits divers.

De Roets 2015 kost 15 euro inclusief verzendingskosten. Bestellen kan

via www.roetsinfo.eu

Winnaars van ‘Obesitas. Een dik probleem’: L. De Beul (Dendermonde), Fam. Rau (Oudenaarde), H. Van Hove (Drongen), K. Vandeven
(Brussel) en L. Verwimp (Zwijndrecht)

5 x gratis

Vijf lezers ontvangen van ons een exemplaar van De Roets.

Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op onze wed-

strijdvraag: “Welke Vlaamse vrouw hield als eerste
vrouw ooit een toespraak in het Amerikaans parlement?
Haar voornaam is Maria.” Stuur je antwoord voor 2 decem -

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

bus 6, 1000 Brussel.

21 november 1851 is niet meteen een datum die
Vlaams-nationalisten enthousiast zullen herden-
ken, laat staan vieren. Toch kan het geen kwaad
om er even bij stil te staan. Al was het maar om
ons eraan te herinneren hoe zwaar de strijd was

die onze voorgangers moesten leveren om gewoon al
maar onderwijs in de eigen moe-
dertaal te krijgen.

Op die 21ste november zag Désiré-

Joseph Mercier het levenslicht: de

man die er als kardinaal-aartsbis-

schop van Mechelen niet voor terug-

schrok om zich in te laten met een

bij uitstek wereldse activiteit als de

politiek. En die zich daarbij ont-

popte tot een rabiaat tegenstander

van de Vlaamse Beweging. Deze

kleine anekdote illustreert dat wel-

licht nog het best: in 1881 startte een

Mechels studententijdschrift onder

het motto ‘Alles voor Vlaanderen,

Vlaanderen voor Christus’; een leu -

ze die de kardinaal in 1920 wilde

vervangen door ‘Alles voor België, België voor Christus’.

Nederlands on(der)geschikt
Had dit toonbeeld van Belgisch patriottisme toen zijn zin

gekregen, dan genoten onze kinderen vandaag in het beste

geval tweetalig onderwijs, maar zeker geen exclusief Neder -

lands onderwijs. Mercier was im-

mers rotsvast overtuigd van de

intellectuele superioriteit van het

Frans als cultuur- en wetenschaps-

taal. Hij verzette zich daarom sterk

tegen de vernederlandsing van het

onderwijs in Vlaanderen, en in het

bijzonder van het universitair

onder wijs. Mercier bestreed nog

heel wat andere eisen van de

Vlaamse Beweging. Voor de tijd -

genoten-flaminganten versterkte

hij het negatieve beeld van een ker-

kelijke over heid die de Vlaamse

Beweging niet begreep of tegen-

werkte, hoewel die ironisch genoeg

vooral steun vond in katholieke

middens.

Kardinaal Mercier: “Alles voor België, België voor Christus”

De Roets 2015 is er!
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OP DE BARRICADEN
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Van 13 tot en met 27 oktober von-

den de arrondissementele be-

stuursverkiezingen plaats. De

opkomst van het aantal kandida-

ten én van het aantal aanwezige

stemgerechtigde leden was tel-

kens zeer groot. In alle 15 arron-

dissementen werd digitaal gestemd via stemcomputers. 

Hiernaast vindt u de namen van alle nieuwe arrondis-

sementsvoorzitters en -secretarissen. Wij wensen alle

arrondissementele besturen alvast veel succes!

ANTWERPEN
❚ Antwerpen
> Voorzitter: Koen Van Putte
> Secretaris: Philip Cools
❚ Mechelen
> Voorzitter: Wim Van der Donckt
> Secretaris: Rik Verwaest
❚ Turnhout
> Voorzitter: Peter Keymeulen
> Secretaris: Joyce De Sager

BRUSSEL
> Voorzitter: Lieven Tack
> Secretaris: Aster Van de Velde

LIMBURG
❚ Limburg
> Voorzitter: Bart Schepens
> Secretaris: Jan Vochten

OOST-VLAANDEREN
❚ Aalst-Oudenaarde
> Voorzitter: Johan Duyck
> Secretaris: Ilse Roggeman
❚ Dender
> Voorzitter: Eric Scheire
> Secretaris: Annemie Demuyt

❚ Gent-Eeklo
> Voorzitter: Dirk Robert
> Secretaris: John De Vlaminck
❚ Waas
> Voorzitter: Jens De Wael
> Secretaris: Peter De Clercq

VLAAMS-BRABANT
❚ Leuven
> Voorzitter: Dominick Vansevenant
> Secretaris: Sonia Van Laere
❚ Halle-Vilvoorde
> Voorzitter: Frank Van Gool
> Secretaris: Joris Kelchtermans

WEST-VLAANDEREN
❚ Brugge-Torhout-Oostkust
> Voorzitter: Geert Orbie
> Secretaris: Jan Talloen
❚ Ieper
> Voorzitter: Dirk Vandenbulcke
> Secretaris: Virginie Terrier
❚ Kortrijk-Roeselare-Tielt
> Voorzitter: Filip Daem
> Secretaris: Jorgen Deman
❚ Oostende-Veurne-Diksmuide
> Voorzitter: Björn Cools
> Secretaris: Marieke Stubbe

Net als vorig jaar kan iedereen die in het

kader van Music for Life een actie orga-

niseert zelf een goed doel kiezen. Onder

andere door thermosbekers te verkopen,

zal de N-VA geld inzamelen om de strijd

tegen weesziekten te steunen. Weesziekten

zijn zeldzame aandoeningen waarvoor vaak de nodige aandacht

en financiële middelen voor onderzoek ontbreken. 

Per provincie engageert een nationaal N-VA-mandataris
zich voor een specifieke weesziekte:

❚ Antwerpen: Vlaams volksvertegenwoordiger 

Kris Van Dijck > Meervoudig Systeem Atrofie (MSA)

❚ West-Vlaanderen: Vlaams volksvertegenwoordiger 

Cathy Coudyser > Neuronale ceroïd lipofuscinosis (NCL)

❚ Limburg: Vlaams volksvertegenwoordiger 

Jelle Engelbosch > Ataxie van Friedreich

❚ Vlaams-Brabant en Brussel: 
Kamerlid Inez De Coninck > Multiple Sclerose (MS)

❚ Oost-Vlaanderen: Vlaams fractievoorzitter 

Matthias Diependaele > Syndroom van Guillain-Barré

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 en

thermosbekers te verkopen voor de vzw uit hun provincie.

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 vorige jaren steunt de N-VA ook in 2014 de actie ‘Music For Life’ van Studio
Brussel. De N-VA zet opnieuw in op weesziekten.

Nieuwe arrondissementele besturen

Ook wanneer uw afdeling geen actie organiseert kan u het

N-VA-initiatief voor Music for Life steunen door te storten op

rekeningnummer BE06 7310 3786 3822 met als mededeling:

N-VA MFL + uw provincie en uw afdeling. Opgelet: dit is niet

de algemene N-VA-rekening maar een rekening die specifiek

wordt geopend voor deze actie.

Meer informatie vindt u op www.n-va.be/mfl



Alle leden zijn welkom op een van de vol-

gende haltes in onze Ronde voor Vlaande-

ren. De toegang is gratis. Breng zeker uw

lidkaart mee! Meer informatie: 

www.n-va.be/rondevoorvlaanderen

❚ Oost-Vlaanderen
op maandag 1 december om 20 uur in het

ICC, Fam. Van Rysselberghedreef 2 in Gent 

met staatssecretaris Elke Sleurs en Vlaams

fractievoorzitter Matthias Diependaele

❚ Limburg 
op woensdag 3 december om 20 uur in

zaal De Lork, Genkersteenweg 284 in Has-

selt met Vlaams minister Philippe Muyters

en federaal minister Steven Vandeput

❚ Vlaams-Brabant en Brussel
op vrijdag 5 december om 20 uur in zaal

Het Depot, Martelarenplein 12 in Leuven

met Vlaams minister Ben Weyts en staats-

secretaris Theo Francken

❚ West-Vlaanderen 
op maandag 8 december om 20 uur in de

Kortrijkse Schouwburg, Schouwburgplein

14 in Kortrijk met Vlaams minister-presi-

dent Geert Bourgeois en Kamervoorzitter

Siegfried Bracke 

❚ Antwerpen 
op vrijdag 12 december om 20 uur in de

Zuiderkroon, Vlaamsekaai 81 in Antwer-

pen met partijvoorzitter Bart De Wever,

vice-eersteminister Jan Jambon en minis-

ter Johan Van Overtveldt

U kan nu al uw lidmaatschap voor
2015 verlengen. Zo blijft u de N-VA
steunen nu de partij zowel in de
Vlaamse als de federale regering
werk maakt van de broodnodige
Verandering voor Vooruitgang.

Het lidgeld blijft ook in 2015 hetzelfde

als de voorbije jaren: 12,50 euro voor

een hoofdlid en 2,50 euro voor elk bij-

lid (tweede, derde … lid van een

gezin). Wie 30 jaar of jonger is, betaalt

5 euro. In ruil blijft u alle voordelen ge-

nieten die u tot nu toe al genoot. 

Nog niet aangemeld op het on-
line ledenportaal?
Surf dan naar http://mijn.n-va.be en

meld u aan met de voorlopige invita-

tiecode die u eind oktober per post

hebt ontvangen op uw stembrief voor

de voorzittersverkiezing. Op die ma-

nier beheert u makkelijk zelf uw leden-

gegevens. Daarnaast kennen we graag

uw professionele achtergrond. Zo kun-

nen we daar in de toekomst, indien

nodig, een beroep op doen.

Voor vragen in verband met uw

lidmaatschap kan u bovendien

steeds terecht op leden@n-va.be of 

telefonisch op 02 219 49 30.

OP DE BARRICADEN
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Ronde voor VlaanderenBlijf lid 
en help
ons verder
groeien 
in 2015

Installatie nieuwe partijraad
Op zaterdag 15 november kwam de nieuw verkozen partij -
raad voor de eerste keer bijeen. Naast de nationale 

mandatarissen en de provinciale fractievoorzitters, maken
130 rechtsreeks verkozen leden er deel van uit. Op het leden-

congres na is de partijraad het hoogste partijorgaan van de N-VA. 

Op de volgende partijraad van 13 december zal er een nieuw partijbestuur
worden gekozen, waaronder twee ondervoorzitters en een algemeen secre-
taris. Het resultaat daarvan leest u in ons volgende nummer.

Onder het motto Kracht van Verandering, motor van Vooruitgang organiseert

de N-VA in december een Ronde door, maar vooral een Ronde vóór Vlaanderen.

Per provincie lichten telkens twee of drie ministers en nationale mandatarissen het

Vlaamse en het federale regeerakkoord toe. U verneemt er onder meer welke N-VA-ver-

bintenissen de komende vijf jaren vorm zullen krijgen in het beleid (en welke net niet).

Niet te missen dus!



DORPSSTRAAT

“Aalst was lange tijd een stad met weinig immigranten, maar

dat verandert in snel tempo. Veel mensen wonen eerst 

enke le jaren in Brussel en zakken dan af naar Aalst. De hui-

zen zijn hier goedkoper en het is hier veiliger en aangenamer

wonen. Er zijn ondertussen 118 verschillende nationaliteiten

in Aalst en het aantal inwoners met een immigratie-achter-

grond bedraagt naar schatting tien tot vijftien percent. Liefst

een kwart van de kinderen in de basisscholen spreekt thuis

geen Nederlands, en dat brengt uitdagingen met zich mee.  

Een nieuw integratiebeleid
Er is nood aan een efficiënter integratiebeleid. Goede wil is

er genoeg, maar enkel daarmee bereik je niet veel. Ik betwij-

fel het nut van het zoveelste multiculturele feestje met steeds

dezelfde aanwezigen. Het is efficiënter om mensen toe te lei-

den naar taalcursussen, opleidingen, werk en het vereni-

gingsleven. Nieuwkomers zijn geen slachtoffers. Het zijn

nieuwe burgers die hier veel kansen krijgen en van wie we

mogen verwachten dat ze die kansen grijpen en hun talenten

gebruiken.

Daarom nodigde ik de voorbije weken de tien grootste bui-

tenlandse gemeenschappen in Aalst uit voor een kennis- 

makingsavond. De boodschap die daar werd verteld, is dui -

delijk: leer Nederlands, zoek een job of kies voor een oplei-

ding, volg de schoolprestaties van je kinderen en sluit je aan

bij een vereniging. Maar vooral: grijp de kansen die de maat-

schappij je biedt.

Op die tien avonden hebben we ongeveer 250 mensen ver-

welkomd en zijn we in contact gekomen met grote groepen

burgers die we voorheen niet kenden. Daaruit hebben we

enorm veel geleerd. Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar

avondtaalcursussen voor wie overdag gaat werken. Veel in-

wijkelingen worstelen ook met het Oilsjters dialect. Dat

maakt deel uit van het typische karakter van de stad, en het

is goed dat het nog altijd zo sterk leeft. Maar als je naar een

stadsloket, de politie of een school gaat, moet je in eenvoudig

en duidelijk Nederlands worden bediend.

Op het goede spoor
De reacties van de buitenwereld op onze kennismakings-

avonden waren gemengd. Maar dit is nu eenmaal een be-

leidsdomein waar je altijd en overal kritiek krijgt. Dat raakt

mijn koude kleren niet. De meeste buitenlanders die nu le-

gaal in Aalst wonen, zullen

hier blijven. Enerzijds geven

we hen duidelijk mee dat ze

moeten inburgeren. Anderzijds

zorg ik ervoor dat ze kansen

krijgen om de taal te leren en

om de kinderen op school te

ondersteunen. Wie een andere

oplossing heeft, mag ze mij al-

tijd komen vertellen, maar ik

denk dat we in Aalst met ons

beleid op het goede spoor zit-

ten.”
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De stad Aalst groeit snel en telt nu al meer dan

83 000 inwoners. Maar veel van de nieuw -

komers zijn niet in dit land geboren en spreken

geen Nederlands. Dat stelt het beleid voor grote

uitdagingen. Schepen van Inburgering Karim Van Over-

meire neemt het heft in handen.

Karim Van Overmeire ont-

moette ook de Poolse gemeen-

schap in Aalst.

Schepen van Vreemdelingenzaken, Inburgering en Vlaams karakter in Aalst

Karim Van Overmeire
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Wie het niet voor mogelijk
achtte, kreeg dik ongelijk.
De N-VA zit pas in de fede-
rale regering of daar is de

collaboratie terug! Dit keer bij
monde van Laurette Onkelinx (PS),
die zich opwerpt als dé spreekbuis
van Vlamingen haat.  

Tegen elk gebruik van oud-ministers in, viel

ex-vicepremier Laurette Onkelinx meteen de

nieuwe federale regering aan. Mevrouw heeft

zo haar redenen. Op de eerste plaats wil ze

in het kader van de vakbondsacties de luid-

ruchtigste van de hoop zijn. En dat de com-

munistische PTB haar partij aan de

linkerflank verder aanvreet, is voor haar een

ware obsessie geworden. 

Laurette mitraillette
Als ervaren politica weet Onkelinx hoe be-

nard de sociaal-economische toestand van

het land is, maar enig begrip voor een veran-

deringscultuur kan ze om partijpolitieke rede -

nen niet tonen. Dan maar het spook van

collaboratie en racisme opgevoerd. Er zal iets

van aan zijn dat ze daarmee premier Michel

(MR) wil treffen, maar vooral wil ze voor

Waalsintern gebruik de N-VA schofferen. Wat

walgelijk van een Franstalige om samen met

de doodgravers van België te regeren!, luidt

het. Waarop Laurette mitraillette - zoals me-

vrouw ondertussen wordt genoemd - haar

tira de startte.

Nadat Jan Jambon iets onhandigs, maar niets

fout, over de collaboratie had gezegd, werd

de hele Vlaamse gemeenschap verduiveld.

Dat N-VA-verkozenen een verjaardagtreffen

voor oud-senator Bob Maes hadden bij -

gewoond, was er ook al te veel aan. Maes

VAN LIEDEKERKE
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De laarzen van Laurette
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Le bruit des bottes …
Maes was géén oudgediende van het Oost-

front en over die privémilitie willen we het

ook even hebben. Bob Maes richtte in 1950

de VMO op als propaganda- en actiegroep ter

ondersteuning van de Vlaams-nationale par-

tijpolitiek. Die steun was nodig omdat zoge-

naamde vaderlandslievende verenigingen

middels harde confrontaties de vrijheid van

vergaderen verhinderden. Reeds in 1966 ging

de VMO, los van de VU, haar eigen weg. In

1971 werd ze door Bob Maes zelf ontbonden.

Van dan af had de VMO niets meer vandoen

met de oorspronkelijke actiegroep. Op het ge-

wraakte verjaardagsfeestje was ook Theo

Francken (°1978). Aldus Onkelinx “… en qua-

lité de membre et leader du Vlaams Natio-

naal Verbond (VNV).” Een partij waarvan

mevrouw Onkelinx blijkbaar niet weet dat zij

aan het einde van WOII verdween. Wat zij

bedoelt is een Vlaams-nationale vrienden-

kring. Vanuit die ergerlijke onwetendheid be-

sluit Onkelinx dat “… le bruit des bottes

raisonne dans le gouvernement du pays.” 

Elke Vlaming racist? 
En Francken wordt nog meer verweten,

onder meer dat hij bepaalde migrantengroe-

pen als onnuttig beschreef omdat ze geen

economische waarde zouden hebben. Een

ongemakkelijke waarheid waarover blijkbaar

niet gesproken kan worden. Mogen we even

een boude vergelijking maken met de gast -

arbeiders die in de jaren vijftig en zestig van

vorige eeuw naar hier werden gehaald? Zij

waren niet uit medelijden welkom maar om-

wille van hun bijdrage aan het economische

proces van die tijd. Vandaag enig kritisch

denkwerk leveren over migratie en tewerk-

stelling zou meteen getuigen van racisme? Of

zoals Carl Devos het zegde: “De PS heeft elke

zin voor proportie verloren. Voor je het weet

is elke Vlaming een racist.”

Nog deze raad. Mevrouw Onkelinx, lees het

boek Ils ont pris les armes pour Hitler. La col-

laboration armée en Belgique francophone

van uw taalgenote Flore Plisnier. Zo kunt u

oordelen zoals uw partijgenoot Philip Mo-

reaux (DS, 24/10/2014) na uw wansmakelijk

optreden deed: “Strijden tegen racisme kan

ook zonder oude koeien uit de gracht te

halen. Collaboratie mag geen politiek wapen

zijn.”

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij

zijn kijk op actualiteit en maatschappij.

(die wij bij deze gelukwensen met zijn 90ste

verjaardag) zou “un collaborateur notoire, un

ancien du Front de l’Est, un leader d’une mi-

lice privée nationaliste” zijn. Wie wil weten

wat deze woordenkramerij waard is, kunnen

we geruststellen. Als atheneumleerling in

Brussel richtte Maes in 1942 een afdeling van

het Dietsch Studenten genootschap op en

later werd hij lid van de NSJV. Dat Hugo Claus

en Hugo Schiltz, om dezen maar te noemen,

dat ook zijn geweest zegt voldoende over de

invloed die de tijdsgeest op jonge mensen

van toen uitoefende. En ja, Bob Maes is ook

lid van het VNV geweest en vond het in sep-

tember 1944 wijs om zich bij de politie te mel-

den. De toen twintigjarige bromde een jaar,

maar werd niet veroordeeld. 

Enig kritisch 
denkwerk over migratie

en tewerkstelling leveren, 
zou meteen getuigen van racisme?“
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Brussels Parlementslid 
Liesbet Dhaene

6.30 uur 
De wekker rinkelt te vroeg om me echt
wakker te maken. Maar mijn zoontje dat
onder de dekens komt gekropen, slaagt
daar wel in. Na een dikke knuffel haast
ik me naar de badkamer en terwijl mijn
man het ontbijt klaarzet, drink ik snel
mijn dage lijkse kop ochtendkoffie.

7.18 uur
Onderweg in de metro doorblader ik

vluchtig de krant. Een tekort aan plaatsen

in het Brusselse Nederlandstalige onder-

wijs haalt het nieuws. Ondanks de voor-

rangsregel vinden zelfs Nederlandstalige

kinderen geen plaats. Ik zucht luidop. Het

succes van het Nederlandstalige onderwijs

in Brussel versterkt de positie van het

Neder lands in Brussel wel, maar er is te

weinig aandacht voor de gevolgen. Door

niet te investeren in kwaliteit veroorzaakt

het Franstalige onderwijs capaciteitsdruk

op het Nederlandstalige onderwijs. Dat

wordt weer consequent verzwegen.

9.30 uur
De commissie Sociale Zaken van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie (GGC) gaat van start met de

aanpak van de kinderbijslag en de win-

teropvang. De GGC werd door de zesde

staatshervorming bevoegd voor de

kinderbij slag maar heeft daarover nog

altijd geen beleid bepaald. De bevoegde

Brusselse ministers garanderen dat er

dit jaar geen problemen zullen zijn met

de organisatie van de winteropvang. Ik

heb er meer vertrouwen in dan vroeger:

deze bevoegdheid is op federaal vlak -

bij Elke Sleurs - in heel goede handen.

12.00 uur
Op het Bureau bij het Brussels Hoofd -

stedelijk Parlement bespreken we de orga-

nisatorische aspecten van de Parle ments-

werking. Ik moet mijn oren spitsen om

alles te volgen: het overgrote deel van

de gesprekken wordt in watervlug Frans

gevoerd. Gelukkig heb ik een tijdje in

Parijs gewoond, waardoor ik redelijk

goed kan volgen.

14.00 uur
Op de eerste vergadering van de commis-

sie Welzijn bij de Vlaamse Gemeen-

schapscommissie word ik benoemd als

voorzitter. Het voelt nog wat onwennig

aan om mijn collega’s te moeten verzoe-

ken hun spreektijd in de gaten te houden. 

18.00 uur
Met een stapel zware dossiers onder de

arm sluit ik mijn kantoor. Lectuur voor

in de zetel, straks. Maar eerst genieten

van een gezellig avondmaal met man

en kinderen.

Liesbet Dhaene uit Oudergem is volksvertegenwoordiger in het Brussels
Parlement sinds juni 2014. Als voormalige verantwoordelijke van de juridi-
sche en studiedienst bij een economische beroepsorganisatie is ze een ware
dossiervreter. Liesbet is lid van het vast Bureau van het Brussels Hoofd -
stedelijk Parlement (BHP) en is binnen de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie (VGC) voorzitter van de commissie Welzijn en ondervoorzitter van de
commissie Onderwijs.
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