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Vrijheid
Jong N-VA is een vrijheidslievende organisatie. Maar vrijheid heeft
duizenden definities. En de ene vrijheid is de andere niet. Voor de
ene betekent vrijheid dat de overheid zich met zo weinig mogelijk
moeit. Voor de andere bestaat vrijheid uit de mogelijkheid tot
volkomen zelfontplooiing.
Vrijheid heeft niet enkel vele gezichten, maar roept ook vele vragen

Jong N-VA in beweging
Jong N-VA HADIG!:
Gespreksavond Taboe: Jongeren
en Politiek
Het panel van jongerenpartijen wist in een mum
van tijd zelfs de grootste twijfelaars in de zaal te
overtuigen. Vooral het oratorisch talent van onze
eigen nationale voorzitter Tomas Roggeman
speelde hierbij een doorslaggevende rol!

op: hoe ver reikt vrijheid? Betekent vrijheid dat je in een auto mag
roken in het bijzijn van kinderen? Moeten mensen vrij zijn om zelf
hun verwanten te onterven en familie in hun testament in te ruilen
voor vrienden? Verdienen mensen de vrijheid om hun paasvakantie
te ruilen voor een ramadanvakantie?
Het zijn moeilijke thema’s die we in deze editie aanstippen.
Het antwoord hangt volledig af van je definitie van vrijheid. Bij
Jong N-VA hebben we daarin alvast een keuze gemaakt. Als
republikeinen beschouwen wij vrijheid als non-dominantie: de

Jong N-VA Mol-Balen
Op 22 april werd er onder vakkundige
leiding van Yoleen Van Camp duchtig
gequizd bij Jong N-VA Mol-Balen. Het
verstand van de Kempen had zich
verzameld voor een avond vol vragen
over politiek, geschiedenis, muziek en tal
van andere thema’s. Uiteindelijk kon het
winnende team als eerste aanschuiven
aan de rijkelijk gevulde prijzentafel.

structurele onafhankelijkheid van arbitraire macht. Niemand mag
beschikken over de ongecontroleerde mogelijkheid zijn wil op te
leggen aan iemand anders. Dat is onze leidraad.
In alle vrijheid wens ik u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA Wetteren
Op 16 maart 2016 ontving Jong
N-VA Wetteren gewezen NMBS-baas
Marc Descheemaeker. Hij nam de
aanwezigen mee op een boeiende
reis doorheen het Vlaamse transportlandschap en ging geen enkel
onderwerp uit de weg. Van treinen
tot vliegtuigen, alles passeerde de
revue. Na afloop was er de mogelijkheid vragen te stellen, waarna we de
gesprekken verder gezet hebben aan
de toog met een lekker glaasje cava.
Het was een eer en een genoegen!

Jong N-VA
Wommelgem opgestart
Op 13 mei startte Jong N-VA
Wommelgem op onder blij toezicht
van Valerie Van Peel, Ken Casier en
de reeds 21 aangesloten leden. Het
gemotiveerde bestuur wil politiek
dichter bij de jeugd brengen en
andersom.
Zij werken alvast verder aan de
voorbereidingen van hun volgende
activiteit.
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Ken Casier
Borsbeek
27
Schepen van Burgerzaken,
Lokale Economie,
Communicatie en PR
en van ICT

Ken Casier
Er staan vier tamelijk diverse bevoegdheden
achter jouw naam. Hoe weet je die allemaal te
combineren?
Die diversiteit in bevoegdheden maakt mijn mandaat
net zeer boeiend. Als schepen van Burgerzaken leef
ik mee met de inwoners van mijn gemeente. Mooie
momenten, zoals een huwelijk, een geboorte of een
eerste rijbewijs worden afgewisseld met droevige
momenten zoals overlijdens. Ook vreemdelingen
en integratie valt hieronder, wat mij de kans geeft
om ons rechtenen plichtenverhaal op het lokale
niveau mee vorm te geven.
Als schepen van Lokale Economie krijg ik de kans
om de ondernemers in onze gemeente te helpen
hun zaak te ontwikkelen en probeer ik drempels te
verlagen. Als zoon van twee zelfstandigen weet ik
hoe belangrijk dit is voor handelaars. Op die manier
versterk ik mee de economische ruggengraat van
onze maatschappij. Dat geeft veel voldoening.
Met Communicatie en PR willen we vooral de
burgers correct informeren en in dialoog gaan. En
met ICT maken we onze interne werking efficiënter
en moderniseren we onze communicatie van en
naar de burger.
Was je je vooraf bewust van het feit dat je wel
eens schepen zou kunnen worden?
Ik was (stichtend) voorzitter van de afdeling en
stond derde op de lijst. Dan besef je wel dat die

“

Het is maar door echt
mee te werken aan
een betere toekomst
dat je ook echt iets
kan veranderen”

kans erin zit. Al was ik als voorzitter in de aanloop
naar de verkiezingen vooral bezig met een goede
lijst samen te stellen, een sterk programma
te schrijven, enzovoort. Toen de uitslag die
zondagavond bekend werd en ik zag dat we van 0
naar 9 op 21 zetels gingen, viel ik wel helemaal uit
de lucht. Zo’n resultaat had ik nooit verwacht. Als
je dan als 23-jarige de coalitievorming mag gaan
leiden, besef je wel dat je iets ongelooflijk speciaal
meemaakt.
Als er één project is dat je nog absoluut wil
verwezenlijken deze legislatuur, wat zou dat dan
zijn?
We hebben nog vele plannen die we willen
verwezenlijken de komende jaren, maar als ik
echt moet kiezen dan is het er één die mijn eigen
bevoegdheden overstijgt. Ik wil onze gemeente
voorbereiden op de toekomst. Borsbeek is niet
groot en wordt geconfronteerd met vele externe
uitdagingen die we niet op ons eentje kunnen
oplossen, zoals verstedelijking, verarming,
vergrijzing, enzovoort. Als ik mijn steentje kan
bijdragen om over de verschillende bestuursniveaus
heen die uitdagingen aan te pakken, dan zullen de
Borsbekenaren de eersten zijn die daar mee van
profiteren.
Heb je nog een boodschap voor Jong N-VA’ers?
Steek de handen uit de mouwen! Lid worden is een
belangrijke eerste stap, maar het is maar door echt
mee te werken aan een betere toekomst dat je ook
echt iets kan veranderen. Of het nu als vrijwilliger is
in de lokale N-VA-afdeling, als mandataris of in het
bestuur van Jong N-VA, dat maakt niet uit. Maar
een actieve inzet wordt altijd beloond!
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MODERN ROOKBELEID

“Verhoging van de leeftijd
is een must.”

Renate Hufkens is Kamerlid en gemeenteraadslid in
Leuven. In de Kamer zit ze onder andere in de commissie
Volksgezondheid en volgt ze voor ons het rookbeleid op. Ze
werd onlangs 32 en is daardoor officieel ‘oud’, maar ze blijft
voor ons een echte Jong N-VA’er. Hoog tijd voor een gesprek.
Dag Renate, je diende een wetsvoorstel in rond roken. Wat is je
voorstel en wat is de stand van zaken?
Enkele weken geleden werden de voorstellen van alle partijen
ingediend. Wij pleiten vooral voor een verhoging van de leeftijd om tabaksproducten te kunnen kopen. Open VLD pleit
voor een rookverbod in de wagen, en CD&V, in haar gekende
stijl, vragen een beetje van de twee. Ondertussen is minister
De Block aan het werken aan een tabaksplan.
Waarom precies een verlaging van de leeftijd?
Het is onvoorstelbaar, maar België is een van de weinige landen in
Europa dat toelaat om sigaretten te verkopen aan jongeren van
16 jaar. In alle andere landen ligt de leeftijd op minimum 18 jaar.
Een verhoging van die leeftijd is echt een must.
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We weten dat hoe vroeger je begint met roken, hoe moeilijker het
is om te stoppen. Het is natuurlijk goed dat we mensen aanmoedigen te stoppen met roken, maar voorkomen dat ze in de eerste
plaats beginnen is nog beter.
Is Open VLD geen voorstander
van zo’n verhoging dan?
Voor de liberalen moeten 16-jarigen maar
slim en zelfstandig genoeg zijn om in te zien
dat ze best niet beginnen roken. Daarmee gaan
ze wel voorbij aan de realiteit dat jonge mensen
gevoelig zijn voor sociale druk of ‘peer pressure’. Heel wat
jongeren beginnen namelijk met roken omdat hun vrienden al
roken. Daar komt nog eens bij dat jonge mensen sneller
verslaafd raken. Daarom denken we dat we de leeftijdsdrempel
best verhogen.

Ze pleiten voor een rookverbod in de wagen als
er minderjarigen bij zijn. Dat lijkt op zich toch een
goede maatregel. Waarom geloof jij hier niet in?
Dat klopt, het lijkt een goede maatregel, toch op
het eerste zicht. Zo’n verbod is quasi onmogelijk af
te dwingen. Hoe zou de politie dat ook controleren?
Een agent kan toch moeilijk aan een rijdende wagen
zien of de inzittenden al dan niet jonger zijn dan
16 jaar? Het zou vooral een symbolisch verbod zijn.
Laten we eerlijk zijn, ouders die roken met kinderen
in de auto zouden ondertussen al mogen weten
dat dat schadelijk is.
Ik ben niet absoluut tegen zo’n verbod, maar dan
enkel als element in een breder kader. Laat ons
maar wat meer inzetten op preventie.
Doet Vlaanderen het niet goed op vlak van preventie dan?
Toch wel, Vlaanderen zet al heel wat in op preventie. Dat is ook
enorm belangrijk. We mogen nog wat meer gedurfd uit de hoek
proberen te komen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de preventiecampagnes die in Australië gebruikt worden. Daar durven ze shockeren.
Je ziet dat dat ook echt werkt.
Denk je dat er meer budget moet vrijgemaakt worden
voor preventie?
Het is niet zozeer een probleem van nieuw geld vinden, eerder van
onze middelen beter in te zetten. Sinds de zesde staatshervorming zijn o.a. de tabakologen, die rookstopsessies begeleiden, een
Vlaamse bevoegdheid. De kost daarvan is gestegen tot bijna een
miljoen euro per jaar. Zónder dat de effectiviteit ervan is aangetoond. Het kan geen kwaad dit te evalueren. Ik heb dit al samen met
collega Björn Anseeuw aangekaart.
Ik ben ervan overtuigd dat we dat geld beter inzetten op preventie,
met jongeren als specifieke doelgroep. Uit recent onderzoek van de
UGent blijkt immers dat de overgrote meerderheid van rokers begon
met roken tussen 14 en 16 jaar.
Een opkomend fenomeen is de shisha-pen. Is dit een beter alternatief voor roken?
De shisha-pen is inderdaad erg hip tegenwoordig. Hoewel er geen
nicotine gedampt wordt, is het nog niet helemaal zeker dat het gebruik niet schadelijk is voor de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft hierover nog niet tot een consensus geleid, maar wat
wel vaststaat is dat de vullingen voor de shisha-pen giftige stoffen
bevatten en als dusdanig ver uit de buurt van kleine kinderen moeten gehouden worden. Gebruikers moeten hiervan op de hoogte
worden gebracht.

Sowieso mogen we niet blind zijn voor de risico’s. De tabaksindustrie heeft namelijk een groot deel van de productie van shisha-pens en e-sigaretten in handen. In de VS zien we al effecten
dat jongeren, onder invloed van de e-sigaret, opnieuw meer beginnen roken.
We moeten de wetgeving hierrond verder uitwerken. De shisha-pen kan als rookstopmiddel worden gebruikt maar we moeten het wel reglementeren dat eventuele schadelijke gevolgen
voor de algemene gezondheid zo minimaal mogelijk zijn.
Om af te ronden een klassieker: een accijnsverhoging op tabak. Kan dat helpen?
Onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft in het
kader van de taxshift de accijnzen op onder andere tabak al opnieuw verhoogd. Voor mij, en ook voor Kom Op Tegen Kanker,
mag er daar nog een pak bij. Als we de prijzen voor de consumenten in één keer drastisch doen stijgen, kan dat echt een
gedragswijzing teweeg brengen. We hebben dan wel wat minder belastinginkomsten, maar ik ben er gerust in dat dat ruim
gecompenseerd wordt door een daling van de kosten voor de
gezondheidszorg.
Thomas Villa
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Jong N-VA re(a)geert

Vrije keuze van feestdagen brengt
enkel problemen met zich mee
Reeds geruime tijd worden er her en der ballonnetjes opgelaten om de werknemers de
vrije keuze van feestdagen te geven. Onder meer Jong Vld pleitte hiervoor in De Standaard
van 8 maart. Jong N-VA vindt dit echter geen goed idee.
Eerst en vooral is er de praktische kant, voor zowel werkgever als werknemer. Indien iedereen vrij zijn/haar
tien wettelijke feestdagen kan invullen, zal dit ongetwijfeld tot organisatorische problemen leiden voor tal van
ondernemingen.
De vrije keuze van invulling van feestdagen brengt overbodige lasten met zich mee. Nu al worden in vele
ondernemingen de minimaal 20 wettelijke vakantiedagen voor een deel collectief vastgelegd, zodat de
werkgever de organisatie kan behouden, zeker in kleinere structuren. Indien men daarbovenop de feestdagen
naar eigen goeddunken kan, zal de werkgever vaak genoodzaakt zijn om een beroep te doen op duurdere
en overbodige interimkrachten om de continuïteit te verzekeren. Dat zorgt nog voor extra administratieve
rompslomp, aangezien dit allemaal moet bijgehouden en gecontroleerd worden. In principe mogen
werknemers niet tewerkgesteld worden op de wettelijke feestdagen. Bepaalde organisaties zoals Unizo
vinden feestdagen een overbodige sluitingsdag. Dit kan men evengoed oplossen via het opheffen van het
verbod op zondagsarbeid als regel.
Ook voor de werknemer zijn er duidelijke nadelen, vooral qua gezinsorganisatie. Immers, in een onderwijscontext
kunnen leerlingen zelf niet kiezen welke feestdagen zij opnemen. Dat leidt tot situaties waarbij ouders kosten
moeten maken om opvang te kunnen regelen voor hun kinderen indien de feestdagen niet meer zouden
samenvallen met het onderwijs.
Jong N-VA vindt dat we onze christelijke traditie niet mogen verloochenen. Naast de duidelijkheid is het ook
niet slecht om het gemeenschapsvormend karakter te behouden. We moeten zeker en vast andere culturen
en feesten een plaats in onze maatschappij geven, maar niet langs deze weg.
Davy Maes

Vriendschap als contract
Binnenkort hebben we allemaal officiële en informele vrienden. Toch als het van onze collega’s van Jong
Groen afhangt. Zo zal je met je beste vrienden elke vijf jaar naar de burgerlijke stand kunnen gaan en je
vriendschap inschrijven. Mijn eerste reactie: waarom toch?
Het voordeel zou zijn dat jouw officiële vrienden automatisch aanspraak kunnen maken op een deel van je erfenis, dat ze recht
zouden hebben op vrije dagen voor huwelijken en begrafenissen gelinkt aan hun ‘officiële’ vrienden, en gebruik zouden kunnen
maken van tijdskrediet als ze mantelzorger zijn voor zo’n vriend. Jong N-VA is echter niet overtuigd.
Want dat lijkt de voornaamste reden te zijn voor dit voorstel: een hip creatief idee om jongeren mee charmeren, maar in feite
een oplossing voor een probleem dat zich niet stelt. En de last, die is voor de gemeenschap. Lees: de belastingbetaler. Er komt
niet alleen een heleboel administratie bij kijken, iedere officiële vriend krijgt er een heleboel rechten bij. Misbruik hiervan loert
om de hoek.
Bovendien vreest Jong N-VA dat dit voorstel de familiebanden zal eroderen. Het gezin is altijd een stabiliserende factor
gebleken in de gemeenschap. Vriendschap daarentegen is dat niet. Kijk maar naar hoe relatief vriendschap wordt ingevuld op
Facebook. Het kan allerminst de bedoeling zijn dat vrienden gaan concurreren met familie.
Uiteraard kunnen beste vrienden een belangrijke plaats in je leven innemen. Maar om met pennentrek vrienden op juridisch
vlak gelijk te maken aan bloedverwanten, is niet serieus. We kijken daarom beter welke delen van de wet, zoals mantelzorg, we
kunnen aanpassen zodat ook niet-bloedverwanten hiervan kunnen genieten.
Dylan Vandersnickt
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Blik op Europa

Oekraïne
referendum in
Nederland –
teken aan de
wand?

Ook nu was de reactie van het Nederlandse kabinet niet ‘we
hebben u begrepen’. De regering zei dat dat de ratificatie
‘niet zonder meer’ doorgang kan vinden. Beide kamers van
het Nederlandse parlement hadden de wet tot ratificatie
eigenlijk al goedgekeurd. De vraag is dus of dit parlementaire
besluit moet worden “gecorrigeerd” als gevolg van de uitslag
van het referendum.

Op 6 april kon Nederland
voor of tegen de ‘Wet tot
goedkeuring van het EUassociatieakkoord met
Oekraïne’ stemmen. Met
een opkomstpercentage
van 32,28 procent werd
de kiesdrempel van 30
procent gehaald. Een ruime
meerderheid van de kiezers
(61 procent) stemde tegen
Wat nu?

Professor Europees Recht aan de Universiteit van Gent
Peter Van Elsuwege geeft op zijn blog nog enkele creatieve
opties. Zo zou men bijvoorbeeld een verklaring aan het
akkoord kunnen toevoegen waarin aan de vragen van de
Nederlanders tegemoet wordt gekomen. Dat kan gaan van
een verklaring dat dit geen voorbode is voor de toetreding
van Oekraïne tot de EU – een vrees van veel Nederlanders - of
een verklaring dat het akkoord het welzijn van dierenwelzijn
niet zal schaden – zoals gevreesd door de Nederlandse
Partij voor de Dieren.

Op het eerste gezicht heeft het kabinet slechts twee opties: de
wet over de associatieovereenkomst met Oekraïne intrekken
of de raad van het referendum niet volgen. Als Nederland de
samenwerkingsovereenkomst niet zou goedkeuren, kan het
akkoord niet ingaan, met uitzondering van de onderdelen
van het akkoord die onder exclusieve bevoegdheid van de
EU vallen. Dat zijn vooral de handelsdelen.

Een tweede optie zou zijn om een protocol toe te voegen
aan de overeenkomst dat Nederland schrapt als een van
de verdragsluitende partijen. Als gevolg daarvan zouden
de politieke bepalingen niet in Nederland van toepassing
zijn. Het is niet duidelijk of deze optie juridisch mogelijk is.
Benieuwd welke richting het kabinet zal uitgaan...
Het negeren van het raadgevend referendum zal naar alle
waarschijnlijkheid een verdere afkeer van de EU in Nederland
in de hand werken.
Sander Roelandt

Formeel was dit een raadgevend referendum over een
associatieakkoord met Oekraïne gericht op handel en
politieke samenwerking met de EU op bijvoorbeeld het vlak
van justitie of qua mobiliteit van werknemers. In de feiten
speelde ook zaken zoals de vluchtelingencrisis, de eeuwige
problemen in de Eurozone of de spanningen tussen de EU
en Rusland mee. De ondertekening van dit akkoord leidde
tot een gewapend conflict in Oekrane en de aansluiting/
annexatie bij/door Rusland van de Krim.
Deze uitslag van 6 april jl. is niet de uitkomst waarop
het kabinet had ingezet. Het ‘neen’ in het Nederlandse
referendum is de zoveelste alarmbel die het Nederlandse
volk luidde tegen de EU. In veel opzichten was de roep om
dit referendum geworteld in het falen van de Nederlandse
regering en de EU om adequaat te reageren op de afwijzing
van de Europese Grondwet in 2005, doordat men dit toen
via de achterdeur in de vorm van het Verdrag van Lissabon
toch invoerde.
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Pride!
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15 jaar Jong N-VA
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Afdelingsraad 5

Jong N-VA ziet de mama’s graag!
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