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Dat is het opvallend lage percentage
aan Vlamingen dat nog vertrouwen
heeft in de koning, zo blijkt uit een
peiling van het Instituut voor Sociaal
en Politiek Opinieonderzoek (ISPO)
uit 2014. De dalende trend uit 2003 zet
zich duidelijk door. Toen genoot de
koning ook al maar het vertrouwen
van 41 procent van alle Vlamingen.

Karel Van Eetvelt (Unizo)
@karelvaneetvelt op 16/11/2016
Rapport Hoge Raad Financiën duidelijk.
Budgetneutrale hervorming vennootschapsbelasting mogelijk. Doorvoeren
zonder meerwaardebelasting!

Nou moe
In tijden waarin van de Europese burgers serieuze inspanningen worden gevraagd,
zou je verwachten dat Europa het goede voorbeeld geeft en kijkt waar het zelf ook
kan besparen. Het tegendeel blijkt waar. Niet alleen weigeren de traditionele fracties

Jeroen Denaeghel (journalist)
@JDenaeghel op 14/11/2016

te knippen in de onkosten- en reisvergoedingen van hun parlementsleden. Erger

Wat bezielt Minderhedenforum toch? Racisme is een misdrijf, geen speelgoed voor
gefrustreerden. #prioriteiten #pietenpact

heuse prioriteit. En dan is er nog het nieuwe en volstrekt overbodige Huis van de

nog: een eigen limousinedienst, vier miljoen duurder dan de bestaande, blijkt een
Europese geschiedenis. Kostenplaatje: 56 miljoen euro. Belastinggeld dat Europa
toch beter aan pakweg kankeronderzoek kan besteden, niet?
“Heeft de staatssecretaris (Theo Francken, red.) een punt
als hij vreest dat één humanitair visum de poort zou openzetten voor honderden zo niet duizenden anderen? Heel waarschijnlijk wel, want niets doet bij kandidaat-vluchtelingen en eventuele
mensenhandelaars zo vlug de ronde als het bestaan van dit soort
succesformules. Francken heeft ook onomstotelijk gelijk door te stellen dat hij het maatschappelijk belang moet dienen en niet dat van
vier particulieren uit een weliswaar belegerde Syrische stad, hoe
dramatisch ook.”
Journalist José Masschelin
in Het Laatste Nieuws (2/11/2016)

“
Recent pakte de Turkse politie verschillende democratisch verkozen pro-Koerdische
parlementsleden op. “De Turkse president
Erdogan heeft een lijn overschreden”, zeggen Mark Demesmaeker, Karl Vanlouwe,
Pol Van Den Driessche, Cieltje Van Achter,
Bart Nevens, Marc Hendrickx en Peter
Persyn. Om hun steun voor de gematigde
oppositie te betuigen, liepen zij mee in de
Koerdische manifestatie in Brussel op 17
november.
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Goed bezig
De tegenstelling tussen het PS- en het N-VA-model stelt zich scherper dan ooit, zelfs
op het lokale niveau. Want waar het Antwerpse stadsbestuur bedrijven kleiner dan
51 vierkante meter vrijstelt van allerlei belastingen, voert de Brusselse gemeenteraad
met het conformiteitsattest een nieuwe belasting in voor horecazaken. In Antwerpen
betalen 25 000 bedrijfjes, inclusief horecazaken, nu gemiddeld 210 euro minder lasten, terwijl hun Brusselse collega’s 150 euro extra aan administratiekosten mogen
ophoesten.

UI TGESPRO KEN

Jobs, jobs, jobs. Dat dit geen loze
belofte is, bewijzen de cijfers
maand na maand. Het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt nu al ruim een jaar. In
alle Vlaamse provincies.

16
“Minder geld voor de structuren,
meer geld voor de mensen. Dat is
de leidraad in het systeem van de
persoonsvolgende financiering
(PVF) voor mensen met een beperking”, zegt Tine van der Vloet.

19
Velen hadden durven wedden
dat het Hillary Clinton zou worden. Maar Donald Trump is de
volgende president van de Verenigde Staten. Het is nu zaak om
met die nieuwe politieke realiteit
om te gaan.
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Onder de noemer ‘Mensenmaat’
interviewde voormalig VRT-journalist Edwin Ysebaert de negen
N-VA-ministers. Doel van die gesprekken? De maat nemen van de
mens achter de politicus.
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Traditie

Zwarte Piet, kerstbomen en kerststallen, paaseieren, … U dacht misschien dat het onschuldige gewoontes zijn, maar u vergist zich. Het zijn aanstootgevende rituelen die
best worden vervangen door non-tradities als regenboogpieten, ‘winterfeesten’ of
‘voorjaarseieren’.
Althans, dat lijkt toch de bedoeling van een gesubsidieerde sector die zich heeft
bekwaamd in het creëren van steeds weer verse slachtoffers. Er is altijd wel iets
nieuws dat racistisch, discriminerend of beledigend is. En dus iets om ons over te
schamen of voor te excuseren.
Ik ben dat eerlijk gezegd beu. Met onze tradities is er niets mis. Ze zijn het product
van een bepaalde tijd. En tijden veranderen, net zoals die tradities. Tradities die vanzelfsprekend waren in een rurale samenleving – zoals een offerfeest of gansrijden –
zijn bevreemdend in een digitale maatschappij.

Evolutie
Dus beperken we het dierenleed en past de traditie zich aan. En dat is gezond. Dat is
juist de kracht van tradities. Dat ze zo robuust zijn, komt omdat ze mee evolueren
met hun tijd. Voortdurend geven wij nieuwe betekenissen aan oude tradities en worden ze heruitgevonden.
Als we dat niet doen, wordt een traditie inhoudsloos. Dat is net het verschil tussen
traditie – die levend wordt gehouden door een gemeenschap – en folklore, wat historisch erfgoed is. En de zwartepietentraditie is al volop spontaan aan het evolueren.
Daarvoor hebben wij geen pacten nodig. De collectieve verbeelding heeft een nieuw
verhaal gecreëerd: Zwarte Piet ziet zwart door schoorsteenroet.
Na talloze mislukte pogingen om het Hollandse debat naar Vlaanderen te importeren,
kunnen de ontwerpers van het pietenpact trots zijn op zichzelf. Wat een gemeenschap
zelf aan het heronderhandelen was, helpen zij met hun dwaas geraas om zeep.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Verplicht inburgeren
in Vlaamse Rand
Ruim de helft van de verplichte inburgeraars in de Vlaamse Rand komt uit Brussel
of Wallonië. In heel Vlaanderen is dat maar 18 procent of één op de vijf. Dat blijkt
uit de eerste cijfers nadat de Vlaamse Regering de inburgeringsplicht begin dit
jaar uitbreidde om de integratie van nieuwkomers in Vlaanderen te versterken.
Een nieuwkomer die binnen de vijf jaar na
zijn vestiging in Wallonië of Brussel naar
Vlaanderen verhuist, moet hier nu ook een
inburgeringstraject volgen. “Die uitbreiding van de inburgeringsplicht tot nieuwkomers uit Wallonië en Brussel was

absoluut noodzakelijk om het
Vlaamse karakter van de Rand te Willy Segers: “Verplichte inburgering is het midvrijwaren”, stelt Vlaams Parle- del bij uitstek om integratie te bevorderen.”
mentslid Willy Segers. “Want het
van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand
spreekt voor zich dat het integratieproces
aan inburgering zou ontsnappen.”
fel wordt bemoeilijkt als meer dan de helft

Erfelijke ziekten
vroeger opsporen
In bijna alle Europese landen worden pasgeboren kinderen getest op de erfelijke aandoening mucoviscidose, kortweg muco.
Ondanks een brede consensus over de noodzaak en haalbaarheid van die test blijft Vlaams
minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)
aarzelen om hem ook bij ons in te voeren. “Kan
niet”, vindt Vlaams Parlementslid Caroline
Croo, die met een eigen parlementair initiatief
het dossier in een stroomversnelling wil brengen.

Humanere wet voor
levenloos geboren kindjes
Ouders van levenloos geboren kinderen worden onvoldoende erkend in
hun verdriet. Pas vanaf 180 dagen zwangerschap is er een wettelijke regeling
voorzien, meer bepaald een aangifteplicht: het kind wordt - enkel met voornaam - ingeschreven in het overlijdensregister. “Een koppel dat een kind
vóór die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven”, zegt Kamerlid
Goedele Uyttersprot. “Een modernisering en vooral humanisering van die
wetgeving dringt zich op.”

Croo pleit ervoor om naast mucoviscidose ook
andere frequente erfelijke ziekten in zo’n neonatale
screening op te nemen. “We moeten durven investeren in preventie, zeker wanneer blijkt dat die ook
kostenefficiënt is”, verklaart zij. “Maar nog veel belangrijker dan de kostenbesparing voor de gezondheidszorg is uiteraard de betere levenskwaliteit
voor de patiënten.”
Goedele Uyttersprot: “We geven ook vaders de kans hun verdriet een
plaats te geven.”

Zo maken gescreende kinderen waarbij muco is
vastgesteld, minder intensief gebruik van aerosoltherapie en intraveneuze antibiotica. De kans op
een ziekenhuisopname is bovendien twee tot drie
keer kleiner bij patiënten die wel zo’n neonatale
screening hebben gekregen.
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Uyttersprot wil ouders de kans geven
om hun levenloos geboren kind in te
schrijven in een specifiek geboorteregister en niet in het overlijdensregister, al dan niet met voor- en/of
familienaam, zonder daaraan rechtspersoonlijkheid te koppelen. Zo wordt
het ook mogelijk dat de vader het
kind erkent wanneer de ouders niet
gehuwd zijn. “Op die manier geven
we ook vaders de kans hun verdriet
een plaats te geven”, aldus Uyttersprot.

Nadruk op geboorte
In Nederland bestaat zo’n aangiftemogelijkheid al een tiental jaar, ongeacht de zwangerschapsduur. “Recent
is daar zelfs beslist om de akte van
een levenloos geboren kind te veranderen in een geboorteakte”, weet
Uyttersprot. “Hopelijk kan er ook bij
ons spoedig wat bewegen. Het regeerakkoord voorziet alleszins in zo’n
nieuwe wetgeving."

H A LFRO ND

Vlaamse subsidiedatabank
komt eraan
Een Vlaamse subsidiedatabank die de verschillende subsidiestromen vanuit de diverse
overheden in kaart moet brengen, wordt volgend jaar al operationeel. “Meer transparantie
is een belangrijke uitdaging waaraan we met die nieuwe databank tegemoetkomen”, zegt
Matthias Diependaele, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.
Zijn collega Lorin Parys bond de kat de bel aan. Hij wou de subsidiestromen van de Vlaamse
overheid naar het middenveld in kaart brengen. Wegens het ontbreken van een algemeen overzicht
moest hij de gegevens per departement opvragen, met als resultaat een fragmentarisch overzicht.

Radicaal digitaal
OraFin, het boekhoudkundige systeem van de Vlaamse overheid, biedt wel een betalingsoverzicht,
maar bevat geen gegevens over het doel of de bestemming van de subsidies. “Een overkoepelende
subsidiedatabank moet daaraan tegemoetkomen en het risico op dubbele subsidies verkleinen”,
zegt Diependaele.

Maingain blijft Vlamingen in
de Rand viseren

Lorin Parys wil de subsidiestromen
beter in kaart brengen.

© Anne Deknock

Voorlopige
hechtenis tot
minimum beperken
De overheid betaalde de afgelopen tien jaar ongeveer vier miljoen euro schadevergoeding uit
aan 593 personen die onschuldig in voorlopige
hechtenis zaten. Omgerekend is dat minder dan
7 000 euro per persoon. “Het gaat om zeer weinig aanvragen, als je ziet hoeveel personen er in
totaal worden vastgehouden onder het regime
van de voorlopige hechtenis”, zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. Toch is het volgens haar
mogelijk om die kosten nog verder te drukken.

Liesbet Dhaene: “Maingain trekt ten strijde tegen de Vlamingen in Zaventem.”
Olivier Maingain (DéFI, het vroegere FDF) gebruikt als burgemeester van
Sint-Lambrechts-Woluwe het geld van de belastingbetaler om zijn oorlogje tegen de Vlamingen ook in de Vlaamse Rand te voeren. Zo verkreeg
de vereniging Citoyens de Zaventem via een omweg bijna 20 000 euro
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarmee verspreidt zij pamfletten waarin de Franstaligen in Zaventem worden opgeroepen om zich
als Franstaligen te manifesteren.
“Ik blijf in het Brusselse parlement alle middelen uitputten om een einde te
stellen aan de acties van Maingain die de Vlamingen in Sint-LambrechtsWoluwe én de Vlaamse Rand viseren”, zegt Brussels parlementslid Liesbet
Dhaene. Maar tot nu toe weigert de Brusselse voogdijminister Rudi Vervoort
(PS) op te treden. “Dat Vervoort niet opkomt voor de Vlamingen in Brussel, is
al lang geweten. Maar dat Open Vld, CD&V en sp.a de man maar laten begaan,
doet veel vragen rijzen over het gewicht van die Vlaamse meerderheidspartijen
binnen de Brusselse regering.”

“In de commissie Justitie hebben we de hervorming
van het Wetboek van Strafvordering aangevat”,
aldus Van Vaerenbergh. “Het is ons doel om ook het
vooronderzoek te hervormen, zodat het sneller kan
en de voorlopige hechtenis tot een minimum kan
worden beperkt.” Ook de uitbreiding van de aanhoudingstermijn kan het aantal voorlopige hechtenissen verminderen, aangezien er dan meer tijd zal
zijn om grondig een eerste onderzoek uit te voeren.

Vrijspraak zeldzaam
Van alle voorlopig gehechten die voor de rechtbank
van eerste aanleg verschijnen, wordt amper 3,5 procent effectief vrijgesproken. Slechts een heel klein
percentage kan dus een vergoeding aanvragen voor
de periode dat ze van hun vrijheid werden beroofd.
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Militaire programmatiewet garandeert geloofwaardige Defensie
De regering heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van minister van Defensie
Steven Vandeput voor een militaire programmatiewet. Die omvat 9,2 miljard euro
aan investeringen in defensiematerieel voor de periode 2020-2030. “Een historische
beslissing voor de toekomst van onze Defensie”, zegt Vandeput. “Onze veiligheid van
morgen begint immers vandaag.”
“Die investeringen zijn nodig opdat onze Defensie zich kan blijven positioneren als betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO, de EU en de VN,” legt Vandeput uit, “en om een betrouwbare partner te zijn van industrie en onderzoeksinstellingen.” Het betreft investeringen
in de dimensies Land (gemotoriseerde gevechtsvoertuigen), Lucht (34 gevechtsvliegtuigen),
Maritiem (2 fregatten en 6 mijnenjagers) en Inlichtingen-Cyber-Influence (6 drones). Die investeringen, die worden betaald in de periode 2020-2030, komen bovenop de 200 miljoen
euro die de regering voor deze legislatuur al goedkeurde.

Schijnerkenning
aan banden
Op aangeven van staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken neemt de
regering nieuwe preventieve maatregelen
tegen schijnerkenningen. “We willen zo
vermijden dat kinderen louter worden
erkend om aan verblijfspapieren te geraken”, verklaart Francken.

Steven Vandeput: “Veiligheid is een
kostbaar goed, maar is niet gratis.”

App verwittigt politie
over stalker
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs lanceert een app voor slachtoffers van
stalking. De app brengt hen met één simpele druk op de knop in contact met de lokale
politie. Die ontvangt tegelijk de locatie van de stalker en kan zo ook onmiddellijke prioriteit geven aan het alarm. Het concept van de ‘stalkingsapp’ bestaat al in verschillende
landen, waaronder Nederland. Over enkele maanden gaat ook bij ons een proefproject
van start, in samenwerking met de Antwerpse politie. Blijkt dat een succes, dan kan
de app snel overal worden ingezet. De app is enkel bestemd voor wie eerder al in aanraking kwam met een stalker, niet voor het grote publiek.

Kennis van Nederlands
vereiste voor taxichauffeurs
Bij twijfel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand voortaan een erkenning uitstellen
of weigeren. Daarnaast kan een kind enkel
nog worden erkend in zijn geboorteplaats of
in de gemeente waar de erkenner, het kind
of de persoon die de voorafgaande toestemming moet geven, in een register is ingeschreven. Die maatregel vermijdt dat mensen bij
verschillende gemeenten of notarissen een
kind erkend proberen te krijgen.

Ook repressief optreden
“Naast die preventieve maatregelen treden
we ook repressief op”, zegt Francken. Zo
wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig worden verklaard, ook
wanneer de schijn pas na verloop van tijd
wordt ontdekt.
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“Je zou toch mogen verwachten dat taxichauffeurs in Vlaanderen het Nederlands
beheersen”, meent Vlaams Parlementslid Annick De Ridder. Ze wil minimale
taalvereisten opnemen in het decreet personenvervoer. Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts is haar idee alvast genegen.
Als klant van een taxi verwacht je correcte dienstverlening in je eigen taal. Het huidige
decreet bepaalt dat stads- en gemeentebesturen bevoegd zijn voor het afleveren van
taxivergunningen, maar het maakt geen melding van taalvereisten. Lokale besturen
kunnen wel ervoor kiezen om een extra voorwaarde op te leggen via het gemeentelijke
taxireglement. Antwerpen, Gent en Lier deden dat al. Maar vele steden en gemeenten
legden nog géén taalvereisten op aan taxichauffeurs. “Nochtans zijn taxichauffeurs
publieke ambassadeurs en voor veel mensen het eerste aanspreekpunt”, merkt De
Ridder op. “Dan heb je minstens een basiskennis Nederlands nodig.”

Niet enkel lokaal
“Minimale taalvereisten worden het best in heel Vlaanderen opgelegd”, denkt minister
Weyts. Hij verwijst ook naar Nederland en Duitsland, waar al langer taalvereisten
bestaan. “Ik zal samen met alle betrokken partijen verder onderzoeken hoe dit idee
een concrete invulling kan krijgen”, besluit hij.

STAAT VAN ZAKE N

Samenwerking met Nederland verbreden én verdiepen
Op een topontmoeting in Gent hebben minister-president Geert Bourgeois, zijn Nederlandse evenknie Mark
Rutte en een aantal van hun regeringsleden overlegd
over het verbreden en verdiepen van de samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland.
De klemtoon lag op concrete samenwerkingsprojecten voor
technologische innovatie, samenwerking tussen havens en
de uitwisseling van goede praktijken in het onderwijs. Een
van de meest in het oog springende resultaten is het engagement van de haven van Gent en Zeeland Seaports om één
havenbedrijf te worden. “Op die schaal is dat een unicum
in Europa”, aldus Bourgeois.

Economisch verbonden
Tegen de achtergrond van een snel veranderende internationale omgeving, met instabiliteit aan de Europese buitengrenzen en een EU die oplossingen moet zoeken voor gezamenlijke uitdagingen, wisselden beide minister-presidenten
dit keer onder meer inzichten uit over de brexit. “Daarbij
stelden wij vast dat de interne markt van groot belang is
voor de economie van onze Lage Landen, die van oudsher
nauw verbonden is met die op de Britse eilanden”, vertelt
Bourgeois. “Wij streven dan ook allebei naar het behoud van

Geert Bourgeois met zijn Nederlandse ambtsgenoot Mark
Rutte: “Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is
een vanzelfsprekendheid.”

goede betrekkingen met die vertrouwde handelspartner.”
Ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Vlaanderen en Nederland vinden al sinds de jaren negentig plaats.
In 2011 werd beslist om voortaan tweejaarlijks een topoverleg te organiseren, met het oog op een versterkte samenwerking op een groot aantal terreinen.

Een derde minder gesubsidieerde sportfederaties
Volgend jaar verandert het Vlaamse sportfederatielandschap ingrijpend. Aangemoedigd door een nieuw federatiedecreet van minister van Sport Philippe
Muyters besloten heel wat gesubsidieerde federaties de krachten te bundelen. Niet langer 65 maar 47 federaties zullen de clubs en hun leden ondersteunen voor veertig gesubsidieerde sporttakken.

Philippe Muyters: “We moeten de
Vlaamse sportmiddelen zo efficiënt
mogelijk inzetten.”

Het nieuwe federatiedecreet, dat ingaat
op 1 januari 2017, moet de huidige versnippering van het sportlandschap
aanpakken. Voortaan wordt er per
sporttak nog één enkele federatie gesubsidieerd. Die zogenoemde unisportfederaties - veertig in totaal - moeten
een aanbod van a tot z brengen: van
breedtesport tot topsport, voor alle leeftijdsgroepen en doelgroepen. “Niet elke
club moet of kan alles aanbieden,
maar alle sporters moeten duidelijk
weten waar ze terecht kunnen. En de
middelen moeten zo efficiënt mogelijk

worden ingezet”, stelt de minister.

Dubbel werk vermijden
Daarnaast kunnen multisportfederaties
met minstens tienduizend leden worden gesubsidieerd. Zij moeten minstens vijf verschillende sporttakken
aanbieden met minimum duizend
leden per sporttak. Multisportfederaties
organiseren recreatieve sportbeoefening of competities voor hun leden.
“Door samen te werken, vergroten ze
hun bereik en wordt dubbel werk vermeden”, besluit Muyters.
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Vlaams woonbeleid kent grote ommezwa
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Een eigen huis is nog steeds de woondroom van veel Vlamingen. De Vlaamse Regering ondersteunt die droom met onder
meer de woonbonus en de vernieuwde en verbeterde renovatiepremie. Maar die droom is jammer genoeg niet voor iedereen
weggelegd. Daarom hebben we ook nood aan een sterke private
huurmarkt en een rechtvaardige sociale huurmarkt. Vlaams minister
van Wonen Liesbeth Homans nam de handschoen op.

ders zijn. Dus moeten we ervoor zorgen
dat er een voldoende kwaliteitsvol en betaalbaar huuraanbod is. Dat is bovendien
noodzakelijk om diegenen te huisvesten
die vandaag in een sociale woning wonen
maar door de jaren heen beter zijn gaan
verdienen. Zij moeten doorstromen naar
de private huurmarkt.”

Sociale huisvesting is altijd uw stokpaardje geweest?
Liesbeth Homans: “Sinds mijn eerste dag
in het Vlaams Parlement (2009, red.) volg
ik het Vlaamse socialewoonbeleid op de
voet. Maar dat wil niet zeggen dat ik aan
de private huur- en koopmarkt minder
belang hecht of eigendomsverwerving
minder belangrijk vind. Integendeel, ons

En zo komen we bij de tijdelijke contracten die onlangs werden ingevoerd?
“Ja, de invoering daarvan is iets waar ik
echt trots op ben. Voor alle duidelijkheid:
de tijdelijke contracten gelden enkel voor
nieuwe huurders. We plegen dus geen
contractbreuk tegenover de huidige bewoners. Met die tijdelijke contracten zorgen
we ervoor dat wie voldoende verdient om

woonbeleid moet je als één geheel zien,
waarbij de verschillende markten complementair zijn.”
Wat bedoelt u daar precies mee?
“Als overheid moet je in alle segmenten
van de huisvesting investeren. Wanneer
het aandeel eigenaars afneemt, dan betekent dat logischerwijs dat er meer huur-

BRE E DBEE L D
selse en Waalse socialisten ze eerder zelfs
al invoerden. Meer dan tien procent van
de Vlaamse sociale huurders verdient vandaag te veel. Daarenboven zien we dat
heel wat grote woningen vandaag worden
bewoond door te kleine gezinnen van één
of twee personen. Ook dat zal met de
nieuwe contracten niet meer kunnen,
want we gaan ervoor zorgen dat de grootte
van de woning is aangepast aan de grootte
van het gezin. Niet meer dan logisch, al
was het maar omdat de wachtlijst voor
sommige woningtypes lang is.”
Wachtlijsten die wel blijven groeien?
“De wachtlijst blijft groeien, dat klopt. Nog
maar eens het bewijs dat tijdelijke contracten noodzakelijk zijn zodat wie kan, doorschuift. De aanpak van fraude is in deze
ook belangrijk. Wie fraudeert moet sneller
de deur worden gewezen. Een van de belangrijkste oorzaken voor de groei van de
wachtlijsten is echter de verhoging van de
inkomensgrenzen die mijn voorganger
enkele jaren geleden doorvoerde. Daardoor komen er veel meer mensen in aanmerking voor een sociale woning, waardoor de wachtlijst aangroeit.”

aai
zelf een woonst te kopen of om op de private huurmarkt te huren, dat ook effectief
doet. En voldoende verdienen betekent in
dit geval minstens 25 procent boven de
inkomensgrenzen voor sociale huur. Die
inkomensgrenzen liggen in Vlaanderen
trouwens al heel hoog. Voor een gezin
betekent dat bijvoorbeeld al snel een jaarinkomen van meer dan 55 000 euro.”
Wat is het doel van die tijdelijke contracten?
“Mijn doel is altijd duidelijk geweest:
sociale woningen bij die mensen laten
terechtkomen die er het meeste nood aan
hebben. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk
dat de sp.a in Vlaanderen tegen die tijdelijke contracten stemde, terwijl de Brus-

Groeien de investeringen ook mee?
“Absoluut. We investeren zelfs veel meer
dan bij het begin van de legislatuur gepland. Zo werd er in 2015 meer dan 1,3 miljard euro geïnvesteerd in nieuwbouw en
renovatie. Een recordbedrag, waardoor het
bouwritme met zowat 1 000 woningen
werd versneld tegenover enkele jaren
voordien. In maart van dit jaar bekwam
ik bij de begrotingscontrole 200 miljoen
euro extra die de socialehuisvestingsmaatschappijen bovenop de reguliere middelen
kunnen investeren. Wat ook weer goed is
voor 1 000 extra nieuwe woningen. Dat
sp.a en Groen daar in het parlement tegen
stemden, is onbegrijpelijk. Ook voor 2017
haalde ik opnieuw 200 miljoen euro extra
binnen. Al die inspanningen zorgden ervoor dat we enkele maanden geleden de
kaap van 150 000 sociale woningen hebben overschreden en dat we zo’n 23 000

nieuwe huurwoningen op de planning
hebben staan. Bovendien ga ik ook 80 miljoen euro uit het Klimaatfonds gebruiken
voor de energetische renovatie van sociale
woningen. Zo kunnen we nog eens 12 000
extra sociale woningen renoveren.”

“

Wie sociaal huurt,
moet binnen het jaar over
een basiskennis Nederlands
beschikken.

Zet u ook harder in op het aanpakken
van misbruiken?
“We pakken fraude heel hard aan omdat
ook hier het rechtvaardigheidsprincipe telt.
Wie bijvoorbeeld officieel alleenstaand is,
maar twee mensen laat bijwonen zonder
dat te melden, betaalt niet alleen te weinig
huur maar ook te weinig voor een aantal
vaste kosten die worden berekend op het
aantal officiële bewoners. We gaan
daarom veel meer informatie, zoals het
verbruik van elektriciteit, gas of water,
kunnen delen met alle betrokken diensten
wanneer er een vermoeden van fraude is.
Ook gaan we ervoor zorgen dat een toekomstige huurder geen enkele vorm van
eigendom meer mag hebben. Nu mag hij
over geen ‘volle’ eigendom beschikken,
waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om
99 procent eigenaar te zijn van een woonst
en toch sociaal te huren. Voor alle duidelijkheid: dat laatste is vandaag geen
fraude, maar het is allesbehalve rechtvaardig en is dus voortaan verboden.”
Wie vandaag een sociale woning wil
huren, moet bereid zijn om Nederlands
te leren. Blijft dat zo?
“Net zoals bij inburgering verstrengen we
het systeem en kiezen we voortaan voor
een resultaatsverbintenis. Met andere
woorden: er moeten resultaten worden geboekt. Inspanningen alleen zijn niet voldoende. Dat doen we niet om de mensen
te pesten, maar wel om ervoor te zorgen
dat sociale huurders elkaar begrijpen en
onderling kunnen communiceren. Vandaar dat we voortaan vragen dat wie
sociaal huurt binnen het jaar over een
9
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basiskennis Nederlands beschikt. Wie
geen resultaat boekt en ook te weinig
moeite deed om dat resultaat te bereiken,
zal een boete krijgen die tot 5 000 euro
kan oplopen. Maar dan nog zal hij of zij
Nederlands moeten blijven leren tot het
gewenste resultaat is bereikt.”
Ook de socialeverhuurkantoren kunnen op uw steun rekenen?
“De socialeverhuurkantoren (svk’s) verhuren vandaag zowat 8 350 woningen aan
mensen met een laag inkomen. Zij huren
die woningen van privé-eigenaars, die
voor minstens negen jaar hun woning ter
beschikking stellen en in ruil betaalgarantie en opvolging van de huurders krijgen.
Ook hebben ze recht op een renovatiepremie, iets wat normaal gezien enkel
voor eigenaar-bewoners is bestemd. Om
de svk-sector sterker te maken, heb ik dit
jaar ook 10 miljoen euro extra uitgetrokken, zodat zij hun aanbod kunnen
uitbreiden. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat ook private actoren worden gestimuleerd om nieuwe woningen te
bouwen die ze via een svk verhuren.”
U haalde het daarnet al aan: ook de private huurmarkt is een belangrijke speler.
“Inderdaad. Sinds juli 2014 is Vlaanderen
bevoegd voor de private huurwetgeving.
Daardoor krijgen we eindelijk de kans om
dit toch wel belangrijke segment van de
woonmarkt aan te pakken. In het verleden
gebeurde daar immers niet veel mee. Onze
private huurmarkt werd jarenlang stiefmoederlijk behandeld. Met mijn conceptnota private huur, die midden juli werd
goedgekeurd door de Vlaamse Regering,
komt daar eindelijk verandering in.”
Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden in die conceptnota?
“We doen heel wat voorstellen die moeten
leiden tot een eigen Vlaamse huurwet. Leidraad hierbij is dat het evenwicht tussen
de rechten en de plichten van zowel de
huurder als de verhuurder wordt hersteld.
Er moet, met andere woorden, een even10

Proefhuren als oplossing tegen
vooroordelen
Op initiatief van Jelle Engelbosch
keurde het Vlaams Parlement
een voorstel van resolutie goed
dat proefhuren mogelijk wil
maken op de private huurmarkt.
Bij proefhuren sluiten huurder en
verhuurder een eenjarig proefcontract, waarbij een door de
overheid ondersteunde derde
partij zich borg stelt.
Jelle Engelbosch is ervan overtuigd
dat via proefhuren de afstand tussen huurder en verhuurder kan worden verkleind. “Nu vallen steeds Proefhuren werkt drempelverlagend,
dezelfde mensen uit de boot. Voor- weet Vlaams Parlementslid Jelle Engeloordelen zorgen ervoor dat alleen- bosch.
staande moeders, personen met een
migratie-achtergrond of mensen met een huisdier vandaag meer dan eens als huurder
worden geweigerd. Dankzij het proefhuren krijgen die mensen een jaar de tijd om
te bewijzen dat zij wel degelijk hun huurdersverplichtingen kunnen nakomen.”

Drempelverlagend
In die periode staat een derde partij borg zodat de verhuurder zeker is van zijn huur.
Zo kan het vertrouwen tussen huurder en verhuurder groeien zodat na een jaar een
definitief huurcontract kan worden gesloten.
Volgens Engelbosch zal het proefhuren drempelverlagend werken. “Door de borg en
de korte huurtermijn zullen verhuurders sneller geneigd zijn een woning te verhuren
aan huurders die een minder populair profiel hebben, maar die vaak financieel wel
voldoende sterk zijn.”

wicht komen tussen de woonzekerheid
van de huurder en de inkomenszekerheid
van de verhuurder. Nu had de huurder
soms wat te veel rechten, waardoor heel
veel verhuurders er de brui aan gaven.
Ook moet de private huurmarkt uitgroeien
tot een volwaardige markt en mag ze niet
langer worden beschouwd als een restmarkt. Zo is het echt niet erg om enkele
jaren te huren (en te sparen) vooraleer je
een woning kan kopen. Maar dan moeten

er wel voldoende kwaliteitsvolle huurwoningen zijn.”
Wat zal er veranderen voor de huurder
en verhuurder?
“In de conceptnota doe ik heel wat voorstellen die voor zowel huurder als verhuurder positief zijn. Woonzekerheid bevorderen is er een van. Huurovereenkomsten
van negen jaar moeten weer de norm worden zodat huurder en verhuurder een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Kort-
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lopende contracten van een jaar blijven
kunnen als beide partijen dat samen overeenkomen. Om discussies te voorkomen
die dikwijls voor de rechter eindigen, gaan
we ook meer belang hechten aan de
plaatsbeschrijving, zodat duidelijk is wie
voor welke schade moet opdraaien. Bij
huurschade of huurachterstallen wordt de
procedure om de huurder uit de woning te
zetten ook eenvoudiger. Vandaag is dit
voor verhuurders dikwijls een processie
van Echternach.”
Er moet een
evenwicht komen tussen de
woonzekerheid van de huurder
en de inkomenszekerheid van
de verhuurder.

“

‘Constante woonkosten’ voor
sociale huurders
Gezinnen in een oude, slecht geïsoleerde
sociale woning hebben een hogere
energiefactuur dan gezinnen in een
nieuwe sociale woning, want die laatste
voldoet aan de strengste energienormen.
Daardoor verschillen de totale woonkosten voor gezinnen die een sociale
woning huren soms sterk, terwijl hun
inkomen vergelijkbaar is.
Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw
diende een voorstel van resolutie in om
die ongelijkheid weg te werken. Hij stelt
een ‘constante woonkostenbenadering’ Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw
voor. De totale woonkosten - de huur van wil de ongelijkheid wegwerken tussen
de sociale woning en de energie-, water- wie een oude en wie een nieuwe
en verwarmingskosten bij normaal ver- sociale woning huurt.
bruik - worden daarbij voor gezinnen met
eenzelfde inkomen constant gehouden. Dat zal de socialehuisvestingsmaatschappijen ertoe aanzetten hun patrimonium energiezuinig te renoveren.

U krijgt vaak het verwijt dat er te weinig wordt gedaan voor wie het moeilijk
heeft op de private huurmarkt.
“Dat klopt helemaal niet, integendeel. Een
van de zaken die we vandaag aan het uitwerken zijn, is de huurwaarborglening.
Vlaanderen zal dan de huurwaarborg
voorschieten die de huurder zelf aan de
verhuurder betaalt, zodat het ‘stigmatiserende’ van onder meer een OCMW-borg
verdwijnt. De huurder zal de borgsom vervolgens maandelijks aan Vlaanderen
terugbetalen. Daarnaast bekijken we ook
het systeem van geconventioneerd huren:
indien een verhuurder een engagement
aangaat met betrekking tot bijvoorbeeld de
huurprijs, de woonkwaliteit en de duur
van het contract, wordt er een financiële
steun voor de verhuurder voorzien. Op die
manier kan de huurder een kwaliteitsvolle
woning voor een lange periode aan een betaalbare prijs huren. Deze voorstellen zullen ervoor zorgen dat niet het minst de
zwakste huurders worden geholpen én dat
de verhuurders voldoende zekerheid krijgen
dat ze iedere maand de huur ontvangen.”

van die renovatiekosten in de huur te verrekenen. Opgelet: de huurprijsverhoging
mag nooit hoger liggen dan een gedeelte
van de winst die de huurder maakt omdat
de energiefactuur daalt. Als de huurder bijvoorbeeld maandelijks 80 euro minder
aan energie betaalt, dan lijkt het me niet
onlogisch dat de huurprijs met 30 of 40
euro stijgt. Het gaat dus niet om eender
welke renovatiekosten. Ze moeten duidelijk een impact hebben op de energiefactuur van de huurder.

Krijgen verhuurders die hun woning of
appartement renoveren bijkomende
voordelen?
“Wanneer een eigenaar de woonst die hij
verhuurt renoveert en energiezuinig
maakt, moet het mogelijk zijn om een deel

Ook zal het gemakkelijker worden om bij
dringende renovatiewerken die de woonkwaliteit optrekken het huurcontract op te
zeggen of tijdelijk op te schorten zodat de
werken kunnen worden uitgevoerd. Ook
dat zal de woonkwaliteit ten goede komen.”

Win-winsituatie
“Dat is een win-winsituatie voor huurder én verhuurder”, legt Anseeuw uit. “De
huurder betaalt na renovatie weliswaar meer huur - dat is de winst voor de verhuurder - maar de energiekosten dalen meer dan de huur stijgt. De totale woonkosten dalen dus. Dat is de winst voor de huurder.”
Wanneer gaan we al deze plannen
‘aan den lijve’ ondervinden?
“De meeste plannen zijn al goedgekeurd of liggen in het parlement. Ik ben
blij dat ik ons woonbeleid nieuw leven
heb kunnen inblazen door alle segmenten
te versterken: van een eigen huis kopen
tot een kwaliteitsvolle en betaalbare private huurmarkt. Vooral onze huurmarkt
had het de jongste jaren moeilijk. Huurders kregen te maken met een beperkt
aanbod en verhuurders werd te vaak
het leven zuur gemaakt. Ik ben er vast
van overtuigd dat het nieuwe evenwicht
iedereen ten goede zal komen. Daarnaast
zullen onze sociale woningen optimaal
worden ingezet en zullen we het
bestaande patrimonium volop renoveren en uitbreiden.”
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De Vlaamse arbeidsmarkt herleeft
Had u dat goede nieuws al gehoord? Misschien niet, want in
het beeld dat we vormen van de wereld om ons heen klinkt
slecht nieuws vaak luider dan hoopvolle berichten. Onverwachte ontslagrondes en sluitingen komen helaas harder binnen dan de positieve en gestage evolutie die blijkt uit cijfers
en statistieken.
Vlaams minister van Werk Philippe
Muyters herhaalt het daarom nog
eens luid: “Het gaat goed met onze
Vlaamse arbeidsmarkt! Na een jarenlange economische crisis en stijgende
werkloosheid is het aantal werkzoekenden nu al ruim een jaar in

vacatures is in 2016 spectaculair gestegen, tot een niveau dat hoger ligt
dan voor de grote crisis.

Komaf met wirwar
aan kortingen
“Het is nu aan Vlaanderen om met

ons arbeidsmarktbeleid de kansen
die er liggen optimaal te benutten”,
weet minister Muyters. “Dat betekent
dat we moeten kijken naar wat diezelfde cijfers en statistieken ons vertellen over wie het moeilijk heeft om
aan een baan te geraken en dat we oplossingen voor hen moeten zoeken.”
Daarom maakte de minister komaf
met de hopeloze wirwar aan aanwervingskortingen. “Daarvan werd geen
werkgever nog warm”, aldus
Muyters. “We zetten nu eenvoudig en
klaar in op diegenen die dat het
hardst nodig hebben: laag- en middengeschoolde jongeren, 55-plussers
en mensen met een arbeidshandicap.
En hoewel volgens de jongste statistieken ook langdurig werkzoekenden
erop vooruitgaan, moeten ook zij nog
meer kunnen meeprofiteren van de
economische heropleving. Ze krijgen
toegang tot opeenvolgende stages en
opleidingen op maat, als mogelijke
opstap naar een job.”

Inzetten op talenten
en competenties

De heropleving van de Vlaamse arbeidsmarkt is onder meer te danken aan de taxshift.

dalende lijn in bijna alle
leeftijdscategorieën, in
alle Vlaamse provincies.”
Dat de Vlaamse arbeidsmarkt heropleeft, is
onder meer te danken
aan de verbeterde conjunctuur, maar ook aan
regeringsmaatregelen
zoals de taxshift, die de
loonkost voor bedrijven
doen dalen. Het aantal
12

Zoveel mogelijk kansen grijpen, betekent ook loskomen van het traditionele denken in diploma’s en vooraf
uitgestippelde loopbanen. Jobs kunnen snel veranderen, mensen doen
gaandeweg ervaring op,
ontdekken verborgen talenten, nieuwe interesses, volgen extra opleidingen.
Philippe Muyters is ervan
overtuigd: “Nog meer ondernemingen en werknemers
kunnen en zullen elkaar
vinden als ze zich niet
blindstaren op wat iemand
op papier kan of moet kunnen, maar als ze ook oog
hebben voor andere talenten en competenties.”

GEM ANDAT EERD

Functionele tweetaligheid
topambtenaren eindelijk geregeld
Onder impuls van minister Vandeput, belast met Ambtenarenzaken, heeft deze regering eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers bij de federale
overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002.
Maar ze werd nooit uitgevoerd”, zegt de minister.
Zittende topambtenaren krijgen nu
maximaal 2,5 jaar de tijd om hun
functionele tweetaligheid te bewijzen
via een taalexamen bij Selor. Nieuwe
managers moeten dat binnen de zes
maanden doen. Wie vroeger al
slaagde voor het examen, is vrijgesteld. In totaal zullen zo’n 133 managers en 4 000 ambtenaren hun
functionele tweetaligheid moeten bewijzen. “Ik ben ervan overtuigd dat
zowel de efficiëntie als de dienstverlening van onze overheidsdiensten
zal verbeteren als leidinggevenden
met hun medewerkers kunnen communiceren in de eigen taal van die
medewerkers”, stelt Vandeput.

zijn intussen goed bevonden. Ze omvatten onder meer de simulatie van
een evaluatiegesprek en de afname
van een leestest.
Ook ambtenaren die de eenheid van
rechtspraak moeten verzekeren, moeten nu bewijzen dat ze de tweede taal
kennen. Van hen wordt de kennis van

Kantelmoment
“Met deze maatregel voeren we het
regeerakkoord uit en maken we werk
van een koninklijk besluit dat er al in
2002 moest zijn”, besluit de minister.
Het KB waarin hij nu zelf die functionele tweetaligheid heeft uitgewerkt,
kreeg reeds de goedkeuring van dé
autoriteit op het vlak van taalwetgeving: de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht (VCT), samengesteld uit
vertegenwoordigers van het Vlaams
Parlement, het Parlement van de
Franse Gemeenschap en het Parlement van de Duitstalige Gemeen-

Evaluatiekader
Tot op vandaag worden leidinggevenden en managers in de FOD’s en
POD’s bijgestaan door wettelijk tweetaligen indien zij de andere taal onvoldoende beheersen. Daardoor zijn
er nu nog altijd teams waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar onvoldoende begrijpen. “In het kader
van de evaluatie van onze ambtenaren is dat ronduit problematisch”,
vindt Vandeput. “Bij de opmaak van
ons koninklijk besluit zijn we dan
ook uitgegaan van het gegeven dat
een anderstalige medewerker evalueren de moeilijkste taak is van een
manager. Daarom zal de taaltest ook
doorgaan binnen die evaluatiecontext.” De taalexamens, speciaal voor
deze doelgroep ontwikkeld en deze
zomer nog uitvoerig getest door Selor,

Een anderstalige medewerker evalueren is de moeilijkste taak van een manager.
Het taalexamen speelt zich daarom af in die context.

de administratieve en juridische
woordenschat getest. “Om iedereen
de kans te geven om te slagen in hun
taalexamen, heeft het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
specifieke taalopleidingen en begeleidingen uitgewerkt”, aldus Vandeput.

schap. “Het positieve advies van die
Commissie, waarin alle politieke partijen zetelen, was een waar kantelpunt voor dit dossier”, aldus Vandeput.
Het KB moet nu nog voor advies naar
de Raad van State en met de vakbonden worden besproken.
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Meer keuzevrijheid
voor meer mensen
met een beperking

In 2017 gaat voor alle meerderjarige Vlamingen met een beperking de persoonsvolgende financiering (PVF) van start. Dat wil
zeggen dat zij een eigen budget op maat krijgen en zelf kunnen
bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. “Het nieuwe
systeem vergroot de keuzevrijheid voor mensen met een beperking”,
zegt Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet.
Vanaf 1 januari 2017 kan je als persoon met een beperking kiezen of je
je huidige zorg behoudt, of je je zorg
ergens anders inkoopt, of een combinatie van beide. Dat de PVF er is, is
in niet geringe mate te danken aan de
N-VA. “De leidraad van de hervorming is: minder geld voor de structuren, meer geld voor meer mensen”,
zegt Tine van der Vloet.

verder. Vandaag is er een decreet Persoonsvolgende financiering dat volop
in uitvoeringsbesluiten wordt omgezet. Een eerste mijlpaal is 1 januari
2017, wanneer alle meerderjarigen die
nu zorg krijgen, overschakelen naar
PVF. Een tweede belangrijke stap is
dat dezelfde omslag er ook komt voor
de minderjarigen.

Meer dan basisondersteuning
Pionierswerk van Helga
Stevens
Tijdens de vorige bestuursperiode
was toenmalig Vlaams Parlementslid
Helga Stevens een van de drijvende
krachten achter de conceptnota over
de persoonsvolgende financiering.
Het doel was te breken met het verleden, want meer geld pompen in het
bestaande systeem deed de wachtlijsten niet slinken.
Vlaams Parlementslid Tine van der
Vloet zette de voorbije jaren dat werk
16

Binnen de PVF zijn er twee trappen.
De eerste trap is een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per
maand. De zorg die je hiermee inkoopt, moet je niet verantwoorden.
Wanneer je zorgvraag groter is, kan je
een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) doen. Dat budget
is de tweede trap. Alle personen die
vandaag al zorg krijgen, zullen vanaf
1 januari een PVB toegekend krijgen.
Maar ook anderen kunnen dus een
aanvraag doen. De hoogte van het
PVB hangt af van je zorgvraag en kan

tussen de 10 000 en 85 000 euro per
jaar bedragen. Je moet wel verantwoorden waaraan je je PVB besteedt.
“De N-VA heeft de voorbije jaren sterk
geijverd om de verandering ook in de
zorg waar te maken. Mee onder onze
impuls zijn de middelen voor personen met een beperking de voorbije
jaren fel gestegen”, beklemtoont Van
der Vloet. In de vorige bestuursperiode werd 146 miljoen extra uitgetrokken. Tijdens de huidige regeerperiode
komt daar nog eens 330 miljoen euro
bij.

Minder geld naar structuren
De keuzevrijheid die mensen met een
beperking in het nieuwe systeem verwerven, is voor de N-VA essentieel.
“Die keuzevrijheid zal een nieuw
flexibel aanbod doen ontstaan, waardoor er minder geld naar de structuren vloeit. Zo komt er geld vrij om
meer mensen te ondersteunen”, verduidelijkt het parlementslid. “Het systeem zelf is ook veel flexibeler.
Mensen die een beroep doen op een
andere vorm van zorg, belanden niet
opnieuw onderaan een wachtlijst.”
Meer info:
www.tinevandervloet.be
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Wapenproefbank
in Luik is
ongeleid projectiel

De Wapenproefbank in Luik is een instelling die zorgt voor
de neutralisering van onder meer de wapens die het gerecht in beslag neemt. “Maar de instelling wordt nauwelijks
gecontroleerd en heeft geen bazen. Niemand weet of ze de
regels volgt”, zegt Kamerlid Koenraad De Groote.
Koenraad, u stelde al aan meerdere ministers vragen over de
Wapenproefbank in Luik. Wat doet
die proefbank eigenlijk?
“Zoals je weet heeft Luik een eeuwenoude traditie in de wapensmederij.
Denk maar aan de Waalse wapenfabrikant FN Herstal. Het is in die traditie dat de Proefbank voor vuurwapens werd opgericht. Het is een instelling die wapens keurt en ze desgevallend ‘neutraliseert’ en onbruikbaar maakt om af te vuren. Alleen
heeft die Proefbank geen bazen. Niemand weet of het een overheidsinstelling dan wel een privé-instelling
is. Het is dus een zogenaamde Sui
Generis-instelling: een orgaan dat
nergens onder valt. De Wapenproefbank bestaat op zich en heeft geen
toezichthouders. Dat is op zijn minst
vreemd. Zeker voor een organisatie
die zich met wapens bezighoudt.”
En u vindt dat problematisch.
“Absoluut. De Wapenproefbank is de
enige instelling in haar soort in dit

land. Ze wordt zo goed als niet gecontroleerd. Ze heeft zo goed als geen fiscale of administratieve verplichtingen.
Bijvoorbeeld om een boekhouding bij
te houden. De Proefbank heeft bovendien een aanzienlijk magazijn met
wapens die nog moeten worden
vernietigd. Een paradijs voor mensen
van slechte wil.”

jihadisten kochten vervangstukken en
maakten de geweren opnieuw gebruiksklaar. Sinds die aanslagen is er
een Europese verordening die zeer
streng is inzake het neutraliseren van
wapens. Maar die operaties mogen
niet door één en hetzelfde instituut gebeuren, om illegale wapenhandel te
voorkomen. En dat is nu net het probleem met de Proefbank.”

Begin november werd de directeur
van de Wapenproefbank gearresteerd. Ook dat klinkt niet koosjer.
“Veel kan ik daarover niet zeggen, behalve dat hij attesten zou hebben vervalst. Bepaalde wapens kregen op die
manier een ander statuut en werden
weer in omloop gebracht.”

De Wapenproefbank ontsnapt
eveneens aan de taalwetgeving.
Getuige daarvan is haar webstek,
die in schabouwelijk Nederlands is
opgesteld.
“Juist. De taalwetgeving is er niet van
toepassing en kan dus ook niet worden afgedwongen. Ook dat irriteert
veel Vlaamse wapenliefhebbers. De
Proefbank gaat kennelijk nog uit van
de oeroude mentaliteit “et pour les
Flamands la même chose”. Een dergelijke houding is anno 2016 niet
meer tolereerbaar.”

In tijden van terreur is dat niet echt
geruststellend ...
“Voilà, nu zijn we er. De Bataclanterroristen die vorig jaar november in
Parijs toesloegen, gebruikten Tsjechische kalasjnikovs. Die machinegeweren waren zogezegd afgekeurd door
de Tsjechische overheid, maar de

Waarvoor pleit u nu concreet?
“Ik wil dat de Wapenproefbank op
zijn minst een gedeeltelijk overheidsbedrijf wordt dat kan worden gecontroleerd. Bovendien zou een tweede
Proefbank in Vlaanderen een pluspunt zijn. In Gent bijvoorbeeld. Daar
was ooit sprake van.”
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EUR O PA

N-VA werkt mee aan Europese
hervorming auteursrecht
Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt bracht de creatieve sector rond de tafel om de nakende hervorming van het auteursrecht
te bespreken. Onder anderen Ozark Henry en Miguel Wiels
maakten deel uit van het discussiepanel.
Anneleen, waarom dit event?
“Het auteursrecht is niet aangepast
aan de 21ste eeuw. Het speelt onvoldoende in op snelle technologische
vooruitgang en is daarom dringend
aan een hervorming toe. Vooral de
discussie over de bezoldiging van
artiesten doet heel wat stof opwaaien.
De vergoedingen die muziekplatformen aan artiesten, platenmaatschappijen en auteurs zouden moeten uit-

van een heffing op muziek en streamingdiensten. Maar streamingdiensten en -platformen vinden dat zij al
erg veel inspanningen leveren om
rechthebbenden zo correct mogelijk
uit te betalen. Zij vrezen dat de voorgestelde maatregelen innovatie zullen
belemmeren en de prijzen voor de
muziekliefhebbers de hoogte zullen
injagen. Dat leek mij interessant voer
voor debat.”

sche Entertainment Sector, Spotify,
Google en productiehuis Eyeworks.
Zij zullen per slot van rekening de
gevolgen moeten dragen van nieuwe
Europese wetgeving.”
Er zijn ongetwijfeld interessante
visies naar boven gekomen. Wat
gaat u daarmee doen?
“Binnenkort starten we in het Europees Parlement met de onderhandelingen rond de hervorming van het
auteursrecht. Ik ben van plan de ontwikkelingen nauwgezet op te volgen
en breed te blijven consulteren binnen de creatieve sector. Ik heb veel interessante elementen gehoord tijdens
het event. Die zal ik zeker meenemen
tijdens de inhoudelijke discussies.”

Zelfbeschikking in Europa:
het recht om te kiezen
In het Europees Parlement trekt de N-VA
voluit de volksnationalistische kaart.
Met collega’s uit onder meer Schotland,
Catalonië, Baskenland, Wales en Corsica ijvert onze partij voor het universele recht op zelfbeschikking.

Op uitnodiging van Anneleen Van Bossuyt kwamen Ozark Henry en Miguel
Wiels hun visie toelichten in het Europees Parlement.
betalen zijn veel te laag, klinkt het bij
artiesten en auteurs. De Europese
Commissie wil die problematiek aanpakken en denkt aan het invoeren
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U slaagde erin heel wat grote
namen uit de creatieve sector op
de sprekerslijst te zetten.
“Dat klopt. Zo kwam Ozark Henry
vertellen over de waarde van muziek
en deelde Miguel Wiels zijn ervaringen als artiest en auteur. Omdat het
voor mij erg belangrijk is om uit de
Europese bubbel te treden en de stem
van alle betrokken partijen te horen,
nodigde ik ook vertegenwoordigers
uit van onder meer SABAM, de Belgi-

Op woensdag 11 januari is Mark Demesmaeker gastheer van de conferentie
‘Zelfbeschikking in de EU: het recht
om te kiezen’. Academici, middenveldorganisaties en politici buigen zich dan
over de algemene principes van het
zelfbeschikkingsrecht, de actuele gebeurtenissen in Schotland en Catalonië
en over de houding van de Europese
instellingen.
Interesse om deel te nemen? Stuur
dan vóór 27 december een e-mail met
naam, geboortedatum, nationaliteit en
nummer identiteitskaart naar
mark.demesmaeker-office2@
ep.europa.eu

VERR EKI JKER

Donald Trump, de
nieuwe president van
de Verenigde Staten
In de VS voerden zo goed als alle grote media campagne
tégen de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump
en was Hillary Clinton de favoriet van de academische en
financiële wereld. Toch vulde Trump voetbalstadia met supporters en haalde de republikeinse partij nooit eerder zo veel
geld op in kleine donaties. Vele Amerikanen lieten zich door
‘het establishment’ duidelijk de les niet spellen. Trump wordt
de volgende Amerikaanse president.
Het politieke midden staat onder
druk. Dat blijkt niet alleen uit het
opvallende verkiezingsavontuur
van Donald Trump. We zien het
ook aan deze kant van de oceaan.
Met de opkomst van Podemos en
Ciudadanos in Spanje en met het
Italiaanse MoVimento 5 Stelle, dat
het verrassend goed blijft doen.
En in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk met respectievelijk de FPÖ, de AfD, de PVV en het
FN.

Verdeelde Staten van
Amerika
En in Amerika? Voor velen ging
het niet zozeer om de vraag welke
president de Amerikaan wil,
maar wel om de vraag wie hij
níet als president wil. De Verenigde Staten zijn de Verdeelde
Staten van Amerika geworden.
Trump moet nu aan de slag. Hij
zal vooral bruggen moeten bouwen met de vele Clinton-kiezers,
én met de internationale gemeenschap.
Tijdens de campagne is twijfel
ontstaan of Donald Trump die internationale samenwerking ook
echt ter harte zal nemen. De N-VA
riep hem alvast op niet te kiezen
voor isolationisme en protectionisme. Voor Vlaanderen en voor
de ganse Europese Unie is een
goede relatie met de VS, zowel
vanuit economisch, diplomatiek
als militair oogpunt van cruciaal
belang.

It's the identity, stupid
Wat is er aan de hand? Komt de
bevolking overal ter wereld in opstand? Zien we het begin van een
populaire revolte tegen de elite die
droomt van een grenzeloze, multiculturele, globale technocratie?
Met zijn overwinning lijkt Trump
zich alvast in te schakelen in een
internationale trend. Mensen gaan
op zoek naar politici en partijen
die ingaan op wat er bij hen leeft.
Kiezers maken zich terecht zorgen
over de bescherming van hun
identiteit, soevereiniteit en vrijheid. Het gaat niet meer alleen
over it's the economy, stupid,
maar ook over it's the identity,
stupid.

len. Kiezen voor onze gemeenschap, niet voor een onthecht globalisme.

Dat is democratie
In Europa én de Verenigde Staten
gaan mensen op zoek naar politici en
partijen die ingaan op wat er leeft bij
de bevolking.

In Vlaanderen speelt de N-VA een
belangrijke rol om het debat over normen en waarden, immigratie en integratie op de politieke agenda te
plaatsen. Het blijft onze en eenieders
taak die bezorgdheden niet weg te
lachen maar serieuze maatregelen
door te voeren. Kiezen voor realisme,
niet voor wereldvreemde luchtkaste-

Het is duidelijk dat in Europa
velen op Clinton hadden gewed
en gehoopt. Maar de keuze was
niet aan hen. De keuze was aan
de Amerikanen en wij moeten die
stem respecteren. Dat is democratie.
Hij is daarom welkom in Brussel,
de nieuwe president. En we zullen hem tonen hoe onze ministers
Jambon en Vandeput terreur bestrijden, en hoe staatssecretaris
Francken migratie onder controle
brengt.
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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
Jongeren geïnteresseerd en gemotiveerd krijgen om met politiek
bezig te zijn? Niet makkelijk. Jongeren met een lidkaart van een
politieke partij? Ongebruikelijk. Want politiek is saai en het systeem
stelt teleur. Of niet?
Het is geen goede zaak dat jongeren zich
zo ver mogelijk van de politiek willen
houden. Want ook van hen wordt verwacht dat ze bij verkiezingen een goede
en bewuste keuze maken. En als men
niet gemotiveerd is om zich te informeren, krijgen populistische discours en
hapklare oneliners de bovenhand.
Nochtans vergen de vele problemen
waar we voorstaan een genuanceerd
maatschappelijk en politiek debat.

tussen 17 en 27 jaar over enkele
decreten die door de jeugdregering zijn
ingediend. Na debat en amendering
stemmen ze over de decreten.
Het eerste wat opvalt bij het bekijken
van de beelden is de hoeveelheid
drama die de jeugdparlementsleden
aan de dag leggen tijdens hun betoog.
Alsof ze allemaal rechtstreeks van de
Trump-campagne kwamen, hakken ze

Emotioneel en persoonlijk
steekspel
Ook inhoudelijk lijken het geen hoogdagen te zijn geweest voor het maatschappelijke debat. Het buikgevoel
overheerste de discussies. Typerend
was bijvoorbeeld het decreet over integratie, waar het voorstel werd ingediend om inburgering te herfederaliseren “omdat België één land is”. In
dat voorstel vind je geen enkele nuance, noch een oplossing voor een specifiek probleem.
Wanneer het de norm lijkt dat politiek
een emotioneel en persoonlijk steekspel wordt, is er een probleem. Het is
een duidelijk teken dat het politieke en
maatschappelijke debat in ons land
van een beschamend niveau is.

Verantwoordelijkheid
Onze politici en wij als jongerenpartij
hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om jongeren te inspireren om deel te nemen aan politiek.
Helaas: ons politieke systeem stoot jongeren net af. Zowel Jong N-VA als de
politieke klasse moet jongeren tonen
dat politiek oplossingen kan voortbrengen voor maatschappelijke problemen.
Dat het niet enkel een showspel is.

De Afdelingsraad van Jong N-VA toont dat politiek ook anders kan dan in het Vlaams
Jeugdparlement.

Slecht theater
Het geeft dan ook niet veel hoop als we
kijken naar de houding van de huidige
jongere politieke klasse. Een prachtige
illustratie is het Vlaams Jeugdparlement
van begin november. Op deze parlementaire simulatie debatteren jongeren
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in op de voorstellen van de ministers.
Met luide stem en weidse handgebaren
proberen ze hun tegenstanders onderuit
te halen. Dat is het beeld dat deze jonge
politici hebben van ons politieke systeem. Slecht theater met slechte acteurs.

Zelf proberen we onze leden te leren
hoe je kan debatteren op een beschaafde manier en geven we hen de
kans om ervaring op te doen in spreken voor een groep. Zo debatteren we
tijdens de Afdelingsraad over actuele
thema’s met een groep vertegenwoordigers van onze lokale afdelingen.
Jong N-VA toont dat politiek ook anders
kan. Dat constructief denken en respect
vaak een betere optie zijn om je doel
te bereiken. We hopen zo de toekomstige generatie N-VA-politici te inspireren en hen te tonen dat het
democratische proces van de politiek
een mooie zaak is.

Edwin Ysebaert: “Een menselijke
rustpauze middenin de mediastorm”
Onder de noemer ‘Mensenmaat’ interviewde de onafhankelijke
journalist Edwin Ysebaert, bekend van radio en televisie, de
negen N-VA-ministers in de Vlaamse en de federale regering.
Doel van die gesprekken, zoals de titel zelf al aangeeft: de maat
nemen van de mens achter de politicus. Maar waar is dat goed voor?
“Als je een volkspartij wilt zijn, dan
moet je je ook zo opstellen”, legt Ysebaert uit. “Onder ‘volks’ versta ik:
dicht bij de mensen, evenwaardig aan
de kiezer van wie je de stem vraagt.
Te veel politici gedragen zich nog
steeds als notabelen, alsof ze meer
zijn dan een ander. Dat zie ik in alle
partijen. En dan krijg je ‘brexits’: het
volk haakt massaal af. De interviews
die ik afnam voor Mensenmaat verkleinen die afstand tussen het volk en
hun politici. Daar ben ik absoluut van
overtuigd.”
In totaal interviewde je negen
N-VA-kopstukken. Wie heeft jou het
meest verrast?
“Geert Bourgeois sprak zijn diepmenselijke bezorgdheid uit over het grote
aantal zelfdodingen in Vlaanderen. In
ons land stappen drie mensen per dag
uit het leven. Daarmee zijn we de
drieste koploper binnen het Europa
van de regio’s. Dat Geert dit taboeonderwerp wil aansnijden, vond ik
moedig. Het toont aan dat onze minister-president in de eerste plaats een
mens is en dan pas een politicus. Het
interview met Elke Sleurs vond ik ook
groots. Zonder schaamte vertelt ze
over de liefde voor haar bejaarde
ouders en de angst dat ze hen ooit zal
moeten afgeven. Dat waren twee
absolute kippenvelmomenten. Maar

ik bewaar zoveel mooie herinneringen aan dit project, te veel om op te
noemen.”
Als interviewer heb je je sporen al
ruimschoots verdiend. Waarin
schuilt voor jou dan de uitdaging
van dit project?
“Daarvoor verwijs ik graag naar wat
ik daarnet al aangaf. Politici die denken dat ze enkel met de resultaten
van hun beleid de gunst van de kiezer
zullen winnen, die zijn eraan voor de
moeite. De informatiestroom die de
bevolking over zich heen krijgt, is zo
ingewikkeld en verwarrend
geworden dat mensen om
rustpauzes smeken. Dat was
Mensenmaat: een menselijke rustpauze middenin de
storm die media heet. Zoiets
realiseren met politici was
inderdaad een grote uitdaging, want het zijn mensen
die zich niet zo gauw blootgeven en niet graag hun
diepste
zielenroerselen
blootleggen.”

betekent: een verhaal op indringende
wijze aan de man brengen. Het internet heeft die boot totaal gemist. Daarvoor hoef je slechts te kijken naar de
meeste websites van nu: enige opsmuk niet te na gesproken, zijn ze de
jongste tien jaar eigenlijk niet van
look-and-feel veranderd. Terwijl het
internet over zoveel technische mogelijkheden beschikt, veel meer dan
kranten, films, radio of televisie. Professor Carl Devos noemde Mensenmaat alvast vernieuwend. Daar ben
ik heel trots op. De komende jaren wil
ik ook banken, bedrijfsleiders en hun
firma’s op een menselijke manier in
de markt zetten. Taken die de traditionele media hebben laten liggen.”

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

Bekijk en beluister de N-VA-interviews van Edwin Ysebaert op
www.mensenmaat.be

Voor dit project maakte je
gebruik van ‘immersive
storytelling’. Waarom? En
wat houdt die techniek
precies in?
“’Immersive storytelling’

Edwin Ysebaert: “Te veel politici gedragen zich
nog steeds als notabelen.”
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show
Burgemeester van Arendonk steelt de
op de catwalk
© Gazet van Antwerpen, 17/10/2016

Dat burgemeesters van alle markten
thuis moeten zijn, is een understatement. Zo maakte burgemeester van
Arendonk Kristof Hendrickx (links
op de foto) zijn debuut als mannequin op de catwalk. Samen met
enkele professionele modellen
showde hij de nieuwe collecties van
enkele lokale handelaars.

Schaap graast het
onkruid van de straat
In Lennik zette N-VA-Lennik Kwadraat een schaap in om
het onkruid van de straten af te grazen. Met die ludieke
actie kaartten de oppositieleden het gebrekkige onderhoud aan van de straten en pleinen in hun gemeente.

© Gazet van Antwerpen, 24/10/2016

© Het Nieuwsblad, 7/10/201
6
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Antwerpen verzamelt vijf keer meer zwerfvuil
dan Brussel
ster en
Antwerps burgemee
fafval op
schepenen ruimen zwer

In Brussel wordt per inwoner drie kilo
zwerfvuil verzameld. In Antwerpen … 16 kg,
dus vijf keer meer.

Omdat het Brusselse Gewest en de meeste Brusselse gemeenten blijkbaar niet wakker liggen van
de vuile en onverzorgde straten, steegjes en pleinen, lanceerde de Brusselse N-VA een twintigpuntenplan, onder het motto ‘Samen houden wij
onze buurt net’.
Blikvangers zijn onder meer slimme camera’s,
sorteerstraten, gerichte acties tegen sluikstorten en
sluikstorters op basis van daderprofielen, het betrekken van scholen, verenigingen en handelszaken, en een netheidsbarometer. Maar ook een andere verdeling van de bevoegdheden op het vlak van netheid wordt aangekaart.

N-VA Ledegem opent
uniek vogelkijkpunt
Op zaterdag 22 oktober
opende Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele in
Ledegem het vogelkijkpunt ‘De Ledegemse
Meersen’. Dat kwam
er op initiatief van de
lokale N-VA-afdeling.
Buurtbewoners vroegen al langer een oplossing omdat de vele kijklustigen die de talrijke watervogels komen gadeslaan vaak onveilig op de
weg parkeren. Afdelingssecretaris Marc
Vandamme nam met
de plaatselijke N-VAafdeling het initiatief
om een kijkpunt in te
richten en te bewegwijzeren.

Hendrik
Verbrugge wordt
vice-voorzitter
Universiteit
Hasselt
Met Hendrik
Verbrugge (58)
krijgt Universiteit Hasselt
voor het
eerst een
N-VA’er aan de
top. Verbrugge,
die sinds 2013
voor de N-VA
zetelt in de Limburgse provincieraad, is vereerd.
“Dit is een opening
tot een goede
samenwerking, over
de partijgrenzen
heen. Zoals we een traditie in Limburg
hebben”, liet Verbrugge optekenen.
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N-VA steunt ook dit jaar Music for Life
Samen met alle N-VA-afdelingen maken we van de week
voor Kerstmis opnieuw ‘De
Warmste Week’. Want net als
de vorige jaren steunt de N-VA
ook in 2016 Music for Life, de
solidariteitsactie van Studio
Brussel.
Dit jaar bundelen de provincies
de krachten en steunen we niet
één maar wel drie goede doelen: drie vzw’s waarvan ‘Vlaamse
Madam’ Marieke Vervoort meter is:
• Pinocchio, een vzw die de belangen
en het welzijn van kinderen en jon-

willigers assistentiehonden
opleidt die personen met een
beperking bijstaan in het dagelijkse leven.
Onze lokale N-VA-afdelingen
zetten een pak acties op het
getouw en verkopen ook dit
jaar weer een sfeervol gadget:
een windlichtje met kaarsjes
en openhaardlucifers.
geren met brandwonden behartigt;
• Villa Clementina, een centrum voor
inclusieve kinderopvang voor kinderen met en zonder beperking; en
• Vzw Canisha, dat gratis en met vrij-

Inspiratie voor mandatarissen
en bestuursleden

Meer informatie en een overzicht
van de lokale acties waar u windlichtjes kan kopen, vindt u op
www.n-va.be/mfl2016

Zolang
de leeuw
kan klauwen

Eind oktober bespraken de N-VA-burgemeesters samen de invulling van
hun verschillende rollen. Een burgemeester is immers manager van het
gemeentehuis, eerste
burger van de gemeente,
politieke kapitein én
ambassadeur van de
partij. Ze kwamen hiervoor samen in Londerzeel, waar Nadia
Sminate al deze rollen
met verve invult.
Enkele doelgerichte inspiratieavonden voor lokale mandatarissen en
bestuursleden boden op hun beurt de gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen en inspiratie op te doen over tal van lokale thema’s: armoedebestrijding, duurzame
openbare verlichting,
afvalbeleid, dierenwelzijn, en kernversterking. Het doet ons
plezier te zien dat de
verandering ook in
heel wat steden en gemeenten werkt!
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Nu de inrichtingswerken op de
zevende en achtste verdieping bijna
voltooid zijn, tooide de N-VA haar
partijsecretariaat met een grote,
nieuwe Vlaamseleeuwenvlag. Die
wappert trots boven de Koningsstraat,
in hartje Brussel. En na zonsondergang zelfs verlicht.

O P D E BARR IC ADEN

U komt toch ook naar het N-VAnieuwjaarsfeest op zaterdag 14
januari 2017? Alle N-VA-leden zijn
vanaf 19.30 uur van harte welkom
in de Nekkerhal in Mechelen.
Wie er de voorbije jaren bij was, weet
dat het een niet te missen feest is met
een pak feestelijke ingrediënten.
• We ontvangen u met het traditionele glaasje bubbels en de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart
De Wever.
• Vorig jaar opende staatssecretaris
Theo Francken als verrassings-DJ

de dansvloer. Benieuwd naar
wie er dit jaar zijn of haar favoriete nummers mag uitkiezen?
• De uren swingen voorbij met DJ
Tom. Houdt u het liever bij een
hapje, een drankje en een
praatje? In de gezellige lounge
is het rustig vertoeven. Net als
vorig jaar voorzien we een grote
cocktailbar en eetstandjes.
• Tikt u graag een blijvend aandenken op de kop? Dan kan u op de
foto met de N-VA-kopstukken. Of
neem uw eigen N-VA-foto aan een
van de flitspalen.

© N-VA

Aftellen naar het grote N-VA-nieuwjaarsfeest!

Meer info over bereikbaarheid en
overnachtingsmogelijkheden in
Mechelen:
www.n-va.be/agenda/
n-va-nieuwjaarsfeest

Steun de verandering en blijf lid in 2017
Binnenkort vindt u in uw brievenbus - zoals elk jaar in
december - een brief van voorzitter Bart De Wever met
de vraag om uw lidmaatschap ook in 2017 te
verlengen.
Alle leden krijgen een pakketje in de bus met alle
informatie over het lidmaatschap van de N-VA, een
overschrijvingsformulier, en … een handig geschenkje voor 2017. Wat dat precies is, verklappen
we nog even niet.

Hoofdleden betalen 12,50 euro en bijleden slechts 2,50 euro. Voor wie 30
jaar of jonger is, bedraagt het lidgeld 5
euro.

Het lidgeld voor 2017 blijft alvast ongewijzigd.

Vernieuw snel
uw lidmaatschap.
Zo mist u ook vanaf
1 januari niets van
de N-VA!

Negen N-VA-ministers op Mensenmaat
Oud-VRT-journalist Edwin Ysebaert interviewde de negen N-VA-ministers in de Vlaamse en de federale regering. Het resultaat
van deze warme en beklijvende gesprekken kan u bekijken en beluisteren op www.mensenmaat.be.

Immersive storytelling
Voor Mensenmaat stortte Edwin zich op de techniek van de ‘immersive storytelling’. Dat is een online formaat voor interviews waarbij klank en beeld met doorklikmogelijkheden worden
aangevuld. Voor een optimale weergave bekijkt u Mensenmaat best
in een recente versie van uw browser. Op uw mobiel toestel kan u genieten van het verhaal, maar niet van het interactieve luik.

NIEUW Ook als podcast
U kunt de interviews nu ook als podcast downloaden en beluisteren
waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts op in
uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes
Store en mis geen enkel interview.
Lees het interview met Edwin Ysebaert op bladzijde 21.
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Van Cultuurraad tot Vlaams Parlement:
45 jaar Vlaamse democratie

Hoewel: de macht van die verre voorloper
moet fel worden genuanceerd. De bevoegdheden waren bijzonder beperkt, het
recht om een eigen Vlaamse Regering te
benoemen ontbrak, en alle leden combineerden hun mandaat met dat van Kamerlid of senator. En toch was de installatievergadering zonder meer een historisch
feit. De door de Volksunie-fractie ingezette
Vlaamse Leeuw kon dat enkel extra onderstrepen.
Die eerste staatshervorming in 1970 gaf de regionale (cultuur)parlementen maar een zeer beperkte vorm van autonomie. Toch
waren de afbouw en het verval van de Belgische eenheidsstaat
definitief ingezet. Nauwelijks tien jaar later, met de tweede
staatshervorming in 1980, werd een belangrijke nieuwe stap

gezet. De cultuurgemeenschappen werden omgevormd tot kortweg gemeenschappen en de gewestraden werden geïnstalleerd.

Vlaamse Raad
Die hervormingen luidden de bestuursperiode in van de
Vlaamse Raad, de onmiddellijke voorloper van het Vlaams Parlement. Vlaanderen kreeg extra bevoegdheden en middelen, en
ook een eigen Vlaamse Regering. Snel opeenvolgende staatshervormingen deden die bevoegdheden en middelen systematisch
toenemen. De handicap van het
dubbelmandaat viel pas weg in
1995, toen Vlaanderen voor het
eerst 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers rechtstreeks kon verkiezen.
© Belga/ADVN

Terugblikken helpt vooruitzien. Die gedachte biedt
het Vlaams Parlement op 7 december meteen een
extra argument bij de geplande feestvreugde. Die dag
is het immers exact 45 jaar geleden dat de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap zijn eerste
vergadering hield. Daarmee was het eerste Vlaams Parlement een feit.

Op 7 december 1971 had VUsenator Leo Elaut de eer om de
installatievergadering van het Vlaamse cultuurparlement voor
te zitten. Dit jaar mag N-VA’er Jan Peumans als parlementsvoorzitter de feestrede houden in het kloppende hart van onze
Vlaamse democratie. Hij zal er enthousiast het glas heffen op
45 jaar eigenbestuur. En minstens even enthousiast klinken op
het Vlaanderen van morgen.

ME ER WA ARD E

Onsterfelijk in uw steen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vatten enkele Vlaamse soldaten het
plan op om een gepaste zerk te
plaatsen op het graf van gesneuvelde kameraden. Want vaak belandden die in een voorlopig of een
anoniem graf. Tijdens en kort na de
oorlog werden honderden heldenhuldezerken opgericht, ontworpen
naar een tekening van Joe English.
De (leger)overheid zag dit als een anti-Belgisch initiatief. Verschillende graven werden beschadigd, heldenhuldezerken werden verwijderd of vernietigd. Vandaag zijn er nog slechts enkele
tientallen zerken over. Onsterfelijk in uw steen vertelt de

geschiedenis van deze heldenhulde, het begraven van gesneuvelde soldaten en het ontstaan en de ontwikkeling van de
Vlaamse Beweging aan en achter het front.
Frank Seberechts (red.), Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven,
heldenhulde en de Groote Oorlog, Uitgeverij Vrijdag, 29,95 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Onsterfelijk in uw steen. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Hoe heet het archiefen onderzoekscentrum dat het erfgoed over de
Vlaamse Beweging verzamelt en beheert?” Stuur uw
antwoord voor 9 december naar magazine@n-va.be of
naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars De terugkeer van de sultan: De Rooy-Baeyens (Wichelen), M.-T. Niesten (Riemst), H. Van Ackerbroeck (Merksplas), F. Van de Wiel
(Merksem) en N. Van Hoorickx (Oedelem).
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V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

27

UIT S MI JTER

“

Alles wat ik doe,
doe ik voor mijn kinderen.
Zij zijn de drijfveer
voor wat ik doe in de politiek.
Steven Vandeput (49), minister van Defensie
en verwoed zeiler & duiker, over het vaderschap.
www.mensenmaat.be
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