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Elio Di Rupo vertrekt niet van een
wit blad. Ex-onderhandelaar Wouter
Beke overhandigt hem vandaag zijn
eindrapport dat als basis kan dienen
voor een communautair akkoord.
Dirk Castrel
in Gazet van Antwerpen, 17 mei 2011
Beste Wouter,
Ruim twee maanden geleden heb jij met de steun
van ieder van ons jouw onderhandelingsopdracht
aanvaard. Die opdracht was duidelijk: opnieuw
kansen creëren voor een communautair akkoord.
Het was geen evidentie om – na maandenlange
blokkeringen – de hartslag van het politiek realisme terug te brengen in een politiek landschap
dat getekend is door fatalisme en fetisjisme.
Toen je er begin maart je schouders onderzette,
waren de PS en de N-VA er na negen maanden nog niet in geslaagd om tot een akkoord
te komen. Ondanks het gebrek aan vertrouwen
tussen beiden, hield jij de focus op scherp, in je
gekende stijl van relativering en gevatte humor,
maar steeds discreet.
Het huis is aan verbouwingen toe, daarover is
nagenoeg iedereen het eens. De architect heeft
alvast zijn werk gedaan: een kader met onder- en
bovengrens en de bouwstenen voor BHV, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en financieringswet. De
aannemers moeten nu aan de slag.
De kans op succes hangt nu niet meer af van de
voorbereiding die jij op de tafel hebt gelegd. Nu
draait het om hún politieke wil, de durf om samen
over te steken, om samen de handen uit de mouwen te steken. De handen vuil maken, om tot een
mooi resultaat te komen.
Wouter, jij hebt je verantwoordelijkheid genomen.
Wat meer is: je hebt daarbij jezelf weggecijferd.
En dit in het oog van de media-aandacht. Maar je
deed het toch, voor het welzijn van de mensen.
Een hoger goed bestaat er niet voor een christendemocraat.

Wouter Beke werkte zowat dag en
nacht om de onderhandelingen over
een nieuwe staatshervorming weer op
het juiste spoor te krijgen. Het resultaat is een 8 centimeter dik eindverslag met concrete en berekende
voorstellen plus alternatieven inzake
gezondheidszorgen, arbeidsmarktbeleid, ﬁnancieringswet en Brussel-HalleVilvoorde. Kortom, zoals Wouter Beke
terecht opmerkte in een korte persverklaring, de bouwstenen voor een
nieuwe staatshervorming liggen er.
Eric Donckier,
in Het Belang Van Limburg, 13 mei 2011

Het afgelopen jaar hebben we kunnen bewijzen dat dit land wel degelijk
bestuurbaar is als de communautaire
hypotheek wordt gelicht. Er zijn enorme mogelijkheden, maar eerst zijn er
een aantal fundamentele hervormingen nodig.
Yves Leterme
in De Standaard, 27 april 2011

Het goede mag dan nog zo ver van
mij verwijderd zijn, als ik er serieus
naar streef, kan ik het wel bereiken.
Confucius,
rond 500 voor christus
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ontdek Kortrijk zoektocht

samen genieten, samen jong & oud, samen dansen,
samen ontdekken, samen tafelen, samen drinken,
samen met het gezin, samen wandelen, samen spelen,
samen lachen, samen feesten, SAMeN 10 JAAR cD&V.
www.cdenv.be/sameninkortrijk
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Vlaams Parlement wil actieplan groene voertuigen
Studentenarbeid:
Robrecht Bothuyne nam het initiatief
nieuwe duidelijke regeling

tot een resolutie waarin de Vlaamse
regering wordt gevraagd groene voertuigen te promoten en alle economische
kansen hieromtrent te grijpen: “De
klimaatveranderingen laten ons geen
andere optie. Als we ook onze industrie
nog in deze nieuwe productieketen kunnen inschakelen, is dat dubbele winst.”

Vanaf 1 januari 2012 wordt een nieuwe
regeling voor studentenarbeid van
kracht. De aanpassing komt er op
voorstel van senator Dirk Claes die
het wetsvoorstel al in 2008 indiende.
Na heel wat persoonlijke overtuigingskracht slaagde hij erin om ook de bevoegde ministers Milquet en Onkelinx
achter het voorstel te scharen.

In de resolutie vragen Robrecht en zijn
collega’s o.a. de vergroening van de
autofiscaliteit, de omschakeling van het
eigen wagenpark, het kader voor een
laadpalennetwerk, en de betrokkenheid
van de bedrijfswereld bij de uitbouw
van proeftuinen voor elektrische
wagens.

Incontinentie treft
400.000 Vlamingen

Een babybelasting? Het klinkt ondenkbaar, maar als we zo verder doen is
het onafwendbaar. Als ons land niet
dringend ingrijpt, zullen het de allerjongsten zijn die de volledige kost van
de vergrijzing zullen moeten dragen.
We mogen het niet zo ver laten komen. Daarom wil JONGCD&V mensen
wakker schudden.

De nieuwe wetgeving creëert meer
flexibiliteit en zorgt voor duidelijkheid
bij studenten én hun ouders. Wat
verandert er?
• Een uitbreiding naar 50 dagen die
de student gelijk wanneer over het
hele jaar kan opnemen;
• Eén tarief van solidariteitsbijdragen:
8,13%;
• De controle gebeurt met een gloednieuw centraal registratiesysteem.
Student en werkgever kunnen hiermee digitaal nagaan hoeveel dagen
ze al hebben gewerkt;
• Student en werkgever kunnen een
jaarcontract afsluiten. Zo kan een
student bijvoorbeeld het hele jaar
door tijdens een bepaalde weekdag
of in het weekend worden ingezet.
Elke student kan natuurlijk ook zijn
50 dagen in één keer tijdens de
zomermaanden gebruiken;
• Een duidelijke en eenvoudige
regeling voor de gezinsbijslag.
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Babybelasting

Mannen, vrouwen, kinderen … Naar
schatting 400.000 Vlamingen lijden
aan de gevolgen van incontinentie.
1 op de 4 vrouwen en 1 op de 8
mannen, krijgen er mee te maken.
Tom Dehaene stond versteld van
deze cijfers: “Veel Vlamingen krijgen ermee te maken, maar weinig
mensen durven over de aandoening
praten. De kennis over incontinentie blijkt bovendien zeer beperkt.
Ook over mogelijke preventieve
acties is weinig geweten.”
Het Vlaams parlement nam op
Tom’s initiatief een resolutie aan
die de Vlaamse Regering vraagt
om werk te maken van een betere
aanpak van deze problematiek.

36.176 EUR. Dat is het bedrag dat elke
baby bij zijn geboorte moet betalen, als
de oudere generaties vroeg op pensioen
blijven gaan en blijven weigeren om te
besparen. De baby’s die later geboren
worden hebben nog minder geluk.
Een babybelasting lijkt absurd, maar
door niet in te grijpen komt het daarop
neer. De jonge en toekomstige generaties zullen de rekening moeten betalen.
JONGCD&V wil hier tegen strijden en
wil steun verwerven voor haar voorstellen van oplossing. Via www.babybelasting.be kunnen mensen berekenen
hoeveel de bijdrage van hun baby zal
zijn. En wat we vandaag nog kunnen
doen om dit te voorkomen. Voor het
te laat is.
Steun dus de strijd tegen de babybelasting op www.babybelasting.be!

wikipedia

Het Rentlandmodel

De vrije encyclopedie

JONGCD&V is klaar. Klaar voor de toekomst en klaar met haar antwoord op
het Rijnlandmodel-boekje van de partij: maak kennis met het rentlandmodel.

Rentlandmodel

JONGCD&V is ervan overtuigd dat het Rijnlandmodel alleen in stand
gehouden en verbeterd kan worden wanneer het naar een Rentlandmodel
evolueert, d.w.z. een sociale welvaartstaat gebaseerd op de gedachte van
het rentmeesterschap.
Veel van de problemen waar we vandaag mee worstelen, zijn het gevolg
van een gebrek aan lange termijnbeleid. De toekomst werd onvoldoende
voorbereid. Rentmeesters stellen zich daarentegen als taak om wel naar de
toekomst te kijken. Christendemocraten moeten in hun standpunten het hier
en nu overstijgen. Ze moeten kijken naar morgen en zelfs naar overmorgen.
Waarom? Omdat ook de belangen van de toekomstige generaties moeten
worden meegenomen. De keuzes die wij vandaag maken, bepalen de wereld
waarin deze generaties zullen leven. Onze rentmeesterprincipes zullen dan
ook als oranje draad doorheen ons antwoord op de concrete vragen lopen.

Enkele van onze antwoorden:
•

•

•

Prioriteiten stellen: JONGCD&V pleit voor meer moedige keuzes. Domeinen die het meest bijdragen tot het voorbereiden van de toekomst, moeten
de komende jaren voorop worden geplaatst. Prioriteiten als (i) onderwijs,
(ii) onderzoek en ontwikkeling, (iii) innovatie en (iv) werkgelegenheid en
concurrentiekracht, ondermeer door loonlastenverlaging, moeten voorop
staan. Deze prioriteiten moeten dan een leidraad zijn bij ondermeer het
doorvoeren van besparingen of het verdelen van extra budgettaire marges.
Economie: Voor JONGCD&V moet de overheid zich niet beperken tot
louter reguleren, maar moet zij ook kansen creëren en investeren. Deze
investeringen moeten zowel gaan naar basisinfrastructuur – de ‘backbone’
van de economie – als naar de toekomst– nieuwe beloftevolle toepassingen die het economische weefsel kunnen vernieuwen. We moeten echter
vermijden dat de overheid de markt proberen te sturen door te dirigistisch
nieuwe sectoren, nieuwe technieken of nieuwe bedrijven voor te trekken. Decennia van ‘trial and error’ hebben aangetoond dat succesvolle
sectoren beter via selectie door de (kritische) markt, dan via selectie door
de overheid naar voren komen.
Sociaal overleg: JONGCD&V pleit er voor dat de overheid – ook in de
materies die tot het sociaal overleg behoren – zeer concrete doelstellingen
zou vastleggen en op voorhand de (budgettaire) krijtlijnen zou uittekenen.
Eens dit gebeurd is, kunnen de sociale partners ten volle hun rol spelen.
Vanuit hun expertise kunnen zij het beste aangeven hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt.

Zowel onze samenleving als onze partij staat vandaag op een kruispunt. De
vraag naar de toekomst van onze welvaartstaat neemt daarbij een centrale
plaats in. Een krachtig en inspirerend antwoord is nodig opdat onze partij
haar leidersrol binnen het politieke landschap terug zou kunnen innemen. Het
Rentlandmodel kan onze partij in staat stellen om dat te leveren.
Het JONGCD&V boekje over het Rentlandmodel kan je terugvinden via
www.jongcdenv.be of www.backtothefuture.be.

PIETER MARECHAL
Nationaal voorzitter JONGCD&V
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Uitdaging 1: Het rapport Beke

De BoUWSTeNeN
ZIJN KLAAR
Op 2 maart werd CD&V-voorzitter Wouter Beke naar het paleis geroepen. De politieke situatie zat muurvast, een
uitweg was allesbehalve evident. Maar onze voorzitter is er de man niet naar om verantwoordelijkheid uit de weg
te gaan, en dus kon de woordvoerder van de koning om 15u19 melden: “De Koning heeft hem belast met een
onderhandelingsopdracht om een akkoord over de Staatshervorming voor te bereiden.” Voor Wouter brak daarmee
één van de uitdagendste opdrachten uit zijn politieke loopbaan aan.

Dik twee maanden later – op 12 mei – trok Wouter
Beke opnieuw naar het paleis, deze keer met een stevig eindrapport onder de arm: op 140 bladzijden (plus
enkele honderden pagina’s technische nota’s en berekeningen) legde hij het kader vast voor een toekomstig
communautair akkoord over de staatshervorming, de
splitsing van BHV en een nieuwe financieringswet.

“Gedurende twee maanden heb
ik alle initiatieven genomen in
bevoorrechte samenspraak met
de voorzitters van N-VA en PS,
Bart De Wever en Elio Di Rupo.”
Wouter Beke 12 mei 2011
Bij de parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 kregen
de PS en de N-VA een duidelijke opdracht van de
kiezer. Maar op het moment dat Wouter Beke aan zijn
opdracht begon, was het al zes maanden geleden dat
ze nog samen een inhoudelijk gesprek voerden over
de communautaire uitdagingen. Dat werd Wouters
eerste opdracht en meteen zijn eerste succes: hij zette
Di Rupo en De Wever opnieuw aan één tafel en bracht
de focus weer op inhoudelijke onderhandelingen. Het
ging eindelijk opnieuw over de vraag: hoe kunnen we
dit land zo hervormen dat het mogelijk wordt om meer
mensen aan het werk te krijgen, om een efficiënter
gezondheidsbeleid te voeren, om het aanslepende probleem van BHV op te lossen, om de financiering van
onze overheden in de toekomst te verzekeren…
Wouter Beke koos daarbij voor een grondige en systematische aanpak. Voor het eerst werden alle knelpunten thema per thema en punt per punt in kaart ge-
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bracht. Vervolgens werden de knelpunten één voor één
aangepakt en zoveel mogelijk weggewerkt of beperkt.
Op die manier werd een duidelijk kader uitgewerkt,
waarbinnen een communautair akkoord mogelijk moet
zijn. Dat kader creëert nieuwe kansen: de onder- en
bovengrens liggen vast, wat zowel de Vlamingen als de
Franstaligen gerust moet stellen.

“We hebben gewerkt aan een kader
dat opnieuw kansen moet bieden
aan de onderhandelingen. BHV,
arbeidsmarkt, gezondheidszorg en
ﬁnancieringswet: de bouwstenen
liggen er. Wie vandaag een
staatshervorming wil, vindt in dit
onderhandelingskader een sterke
basis om te slagen.”
Wouter Beke 12 mei 2011
De voorbije weken werden concrete wetsvoorstellen
voor de splitsing van BHV en voor de flankerende
maatregelen uitgewerkt en afgetoetst. Deze voorstellen
verzoenen de Vlaamse meerderheid om BHV te splitsen
met een aantal Franstalige bekommernissen. Daarnaast
versterken ze de financiering van Brussel, ten bate van
al wie in Brussel woont of werkt.
Op het vlak van het arbeidsmarktbeleid ligt nu een
pakket op de tafel dat de kans geeft een doeltreffender activeringsbeleid uit te stippelen. Door belangrijke
instrumenten in één hand samen te brengen, wordt het
mogelijk om meer mensen aan de slag te krijgen.

standpunt

Ons land beschikt over een sterke gezondheidszorg,
die we nu voor de toekomst duurzaam moeten maken.
Daarom vertrekt Wouters onderhandelingskader van de
vraag hoe we de broodnodige keuzes het best kunnen
organiseren, met behoud van de interpersoonlijke solidariteit en van de vrije keuze van elke patiënt in ons
land. Op basis van deze afspraken kiezen we opnieuw
voor meer verantwoordelijkheid over meer homogene
bevoegdheden.
Het onderhandelingskader bevat ook sterke bouwstenen voor een nieuw financieringssysteem. Het
uitgangspunt is ook hier dubbel: meer autonomie én
meer verantwoordelijkheid. De effecten van dit nieuwe
systeem werden via simulaties van de Nationale Bank
grondig onderzocht.

“We zijn verplicht deze kans te

benutten. Of zoals Confucius ooit
heeft gezegd: zien wat juist is en het
niet doen, is een gebrek aan moed.”

Alle inhoudelijke puzzelstukken liggen op de tafel, nu
gaat het vooral over de politieke wil, over de durf om
samen over te steken. Een goed akkoord is er één
waarin iedereen belangrijke zaken “binnen haalt”,
maar waarbij ook iedereen zich op enkele punten moet
durven “pijn doen”. Bart De Wever en Elio Di Rupo
verklaarden aan het einde van de opdracht van Wouter
Beke dat ze opnieuw bereid waren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Elio Di Rupo heeft inmiddels
het formateurschap aanvaard. CD&V rekent erop dat de
bouwstenen van Wouter Beke goed worden benut om
echt tot een akkoord te komen.
We zijn dit niet alleen verplicht aan het buitenland dat
naar ons kijkt, we zijn het vooral verplicht aan alle inwoners van ons land. Aan de werknemers, de ondernemers, de gepensioneerden en de mensen op zoek naar
een job. Aan de jongeren die op ons rekenen voor hun
toekomst. En aan alle mensen die zich in hun beroep
of als vrijwilliger voor de samenleving inzetten en die
èlke dag hun verantwoordelijkheid nemen.
Reacties zijn zeer welkom op uwmening@cdenv.be,
met onderwerp: bouwstenen.

Wouter Beke 12 mei 2011
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uitdaging 2: Doorbreek het zorgplafond

Zij blij-dag:

doorbreek het zorgplafond
Als kinderen de baas zouden zijn, zou er geen zorgplafond zijn. Gezin, zorg en arbeid combineren
wordt dan een makkie. Met de Zij blij-dag wil CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij het zorgplafond doorbreken. En dat maakt iedereen blij, zo blijkt uit deze getuigenissen.
Filip (46 jaar), verpleger, partner van Katja (32
jaar), papa van Joris (16 jaar), Ruben (14 jaar) en
Sofie (1 jaar)

Sylvia (30 jaar), studente vroedkunde,
mama van Anaïs (bijna 6 jaar)

Bij de geboorte van Joris en Ruben kreeg ik maar 3 dagen vaderschapsverlof, bij Sofie 10 dagen. Daardoor had
ik veel meer tijd om bij Katja en mijn dochtertje te zijn
en kon ik tegelijk het huishouden draaiende houden.
De twee oudsten waren groot voor ik het goed en wel
besefte. Bij Sofie wil ik het anders aanpakken. Daarom
neem ik nu ouderschapsverlof. Elke woensdag blijf ik
thuis. Dat is ook leuk voor Katja. Als ze thuis komt van
het werk, staat het eten klaar, is het huis opgeruimd en
heeft ze tijd voor Sofie. Ik kan geen enkele goeie reden
verzinnen waarom je als vader geen ouderschapsverlof
zou opnemen. Toch zijn er nogal wat mannen in mijn
omgeving die het niet doen. Omdat ze bang zijn dat het
niets voor hen is. Maar vooral omdat ze bang zijn dat ze
geen carrière kunnen maken.

Toen mijn contract als administratief medewerkster afliep,
ging ik voltijds studeren in plaats van voltijds te werken. Nu
maak ik mijn droom waar en studeer ik voor vroedvrouw.
Ik zit in het tweede jaar van de opleiding en heb daarna
nog 1 jaar voor de boeg. Mijn studie – en eerder mijn job
– combineren met de zorg voor mijn dochtertje Anaïs is als
alleenstaande mama niet altijd gemakkelijk. Zeker tijdens
een stage in het ziekenhuis heb ik soms moeilijke werkuren.
Gelukkig sta ik er niet alleen voor en kan ik rekenen op mijn
moeder, broers en zussen. Maar het blijft puzzelen om Anaïs
elke dag tijdig naar school te brengen en op te halen. Ik
maak telkens een weekplanning om die taken te verdelen,
zo lukt het wel. Want ouderschapsverlof is dan wel een
goede oplossing voor meer tijd, financieel is het niet haalbaar. Een hogere uitkering zou een goede zaak zijn.

Daarom wil
Vrouw & Maatschappij ...
- Een sensibiliseringscampagne gericht op
werkgevers die het taboe rond mannen en
zorg doorbreekt.
- Een geleidelijke uitbreiding van het vaderschapsverlof tot het Europees gemiddelde van 15 dagen en een uitbreiding van
het ouderschapsverlof met 1 maand als ook
papa zijn deel opneemt.
- Duidelijke informatie. De regeling rond
vaderschaps- en ouderschapsverlof moet in
elk arbeidsreglement staan.
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Daarom wil
Vrouw & Maatschappij ...
- Jobs op maat van eenoudergezinnen.
Thuiswerk, telewerk en schoolbelcontracten waarbij werktijden afgestemd zijn op
schoolgaande kinderen. Bij de activering
van werklozen moet gezinstijd meespelen
om te bepalen of een job ‘passend’ is.
- De uitkering van het ouderschapsverlof
moet geleidelijk opgetrokken worden tot
80% van het laatst verdiende loon voor de
hele periode.

standpunt

Zij blij-dag

Wat? Vrouw & Maatschappij houdt jaarlijks een Zij blijdag, vlak voor Moederdag en de Internationale Dag van
het Gezin, omdat zij opkomt voor een betere combinatie van gezin, zorg en arbeid.
Meer info? Vrouw & Maatschappij, 02 238 38 55,
vrouw@cdenv.be, www.vrouwenmaatschappij.be

Ingrid (43 jaar), leerkracht, vrouw van Tom (45
jaar), mama van Thibaut (13 jaar) en Sarah (8 jaar)

We wonen met ons gezin in het huis naast mijn ouders.
Dat was heel gemakkelijk, mijn vader en moeder sprongen vaak bij voor de opvang van de kinderen. Maar vijf
jaar geleden kreeg mijn vader een zwaar herseninfarct. Hij
kan niet meer zelfstandig functioneren. Nu zijn de rollen
omgekeerd. Waar ik kan spring ik bij om mijn ouders te
helpen. Maar het is wel zwaar, ik heb nu twee gezinnen
om voor te zorgen en een fulltime job. We schakelen wel
medische hulp in, maar voor het eten, de was en de strijk
zorgen we zelf. Er moet ook steeds iemand in de buurt
zijn, want mijn vader kan niet lang alleen blijven. Enkele
maanden geleden moest mijn moeder zelf revalideren
van een operatie. Mijn vader kon toen naar een centrum
voor kortverblijf. Het was een hele kost en ik was niet
helemaal tevreden over de opvang, maar het was in elk
geval een goede oplossing voor een noodsituatie.

Nele (36 jaar), werkt mee in een aannemersbedrijf, vrouw van Koen (34 jaar), mama van Laura
(2 jaar)

Twee jaar geleden werd Laura geboren. We zijn superblij
met onze vrolijke dochter. Als meewerkende echtgenote
in ons aannemersbedrijf had ik recht op zes weken
moederschapsrust. Dat is kort, maar op zich wel goed geregeld met een uitkering en een pakket dienstencheques.
Ik vond het wel raar dat ik tijdens mijn moederschapsrust
toch nog sociale bijdragen moest betalen. Met de komst
van Laura veranderde ook mijn job. Voordien ging ik
vaak mee voor het ‘grote werk’: afbreken, metselen, ….
Maar ik zag het echt niet zitten om Laura na zes weken
naar een crèche te brengen. Nu neem ik vooral het bureauwerk op mij en probeer ik dat te combineren met de
zorg voor Laura. Gemakkelijk is dat niet altijd, en ouderschapsverlof nemen als zelfstandige kan niet. Maar mijn
dochtertje zien opgroeien betekent heel veel voor mij.

Daarom wil
Vrouw & Maatschappij ...

Daarom wil
Vrouw & Maatschappij ...

- Meer investeringen in time-out voorzieningen zoals dagverzorgingscentra, centra voor
kortverblijf en nacht- en weekendoppas. Zo
kunnen mantelzorgers een adempauze nemen.

- Vrouwelijke zelfstandigen moeten – net als
werknemers – geen bijdragen betalen om
de periode van moederschapsrust te laten
meetellen in hun pensioenberekening.

Het nationaal bureau van Vrouw & Maatschappij beslist om de drie jaar om de algemeen voorzitster te laten verkiezen.
De voorwaarden tot kandidatuurstelling zijn: sedert 3 jaar lid zijn van Vrouw & Maatschappij en het voorzitterschap is
onverenigbaar met de functie van regio- of provinciaal voorzitster Vrouw & Maatschappij. Het is een onbezoldigd mandaat.
De kandidaturen worden ingediend bij Miet Timmers en Tinneke Huyghe, coördinatoren V&M, Wetstraat 89, 1040 Brussel,
mtimmers@cdenv.be en thuyghe@cdenv.be, ten laatste op 6 juni. De kandidaten krijgen een bevestiging van ontvangst en
aanvaarding. Voor meer info: coördinatoren V&M, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02 238 38 57.
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extra inspanningen duurzaam woon-werkverkeer noodzakelijk

uitdaging 3: Erfrecht
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Meer dan 1000 Vlamingen reageerden op de oproep van Vlaams volksvertegenwoordigers Griet Smaers en Karin Brouwers, en gaven toelichting bij hun
mobiliteitsgedrag. De belangrijkste conclusies? Onze wagen is en blijft een
heilige koe. Om tegen 2020 40% van ons woon-werkverkeer duurzaam te
laten verlopen, is er dus nog werk aan de winkel.
Ondanks kilometerslange files en toenemende kosten, regeert koning auto de
Vlaamse wegen. Zelfs wanneer de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen zou wegvallen, een kilometerheffing
wordt ingevoerd of de gratis parkeerplaats
aan de werkplek verdwijnt, verdringt het
openbaar vervoer hem niet.
Gelukkig legt de enquête ook een aantal
kansen bloot:

• Ruim 50% van de deelnemers die op
minder dan 5 kilometer van hun werkplaats wonen (25%), zou omschakelen
naar de fiets indien de wagen verplicht
aan de kant moet.
• De afhankelijkheid van de wagen neemt
toe met de leeftijd. We starten dus best
vroeg, indien we een mentaliteitswijziging ten aanzien van de auto als statusen gemaksymbool willen.
• Nog potentieel zit in telewerk: 1/4de van
de bevraagden is bereid nettoloon in
te leveren om van thuis uit te kunnen
werken.
• Ook het bedrijfswagenpark laat ingrepen
toe: 30% van de bedienden die beschikken over een bedrijfswagen geeft aan
de wagen niet strikt nodig te hebben
voor de job.
• Bijna de helft van de respondenten is
bereid meer te betalen voor sneller en
efficiënter openbaar vervoer.
“Met deze bevindingen, kunnen we nu
politiek aan de slag. Ons woon-werkverkeer
moet absoluut verduurzamen. We moeten

de Vlaming zover krijgen de wagen aan de
kant te laten als hij niet echt nodig is”,
stellen Karin Brouwers en Griet Smaers.
De bereikbaarheid van bedrijventerreinen
met het openbaar vervoer of geïntegreerde
vervoersschakels is een belangrijk aandachtspunt. Gezien het potentieel van de
fiets, wil Griet Smaers alvast ook het fietsgebruik voor woon-werkverkeer sterk aanmoedigen: “De meeste mensen wonen relatief dicht bij hun werkplaats. Om de fiets te
promoten moeten we inzetten op goede en
veilige fietsinfrastructuur. Fiets-o-strades en
bijvoorbeeld een zakelijk fietsroutenetwerk
verdienen onze aandacht.”
Beide parlementsleden vinden het stimuleren en promoten van elektrisch rijden,
zeker naar bedrijven toe, een must. De
pool van bedrijfswagens biedt immers
belangrijke kansen tot vergroening van het
woon-werkverkeer. Aangezien ook heel wat
bedrijfswagens niet nodig blijken voor de
uitoefening van een bepaalde functie, kan
de invoering van een mobiliteitsbudget
worden onderzocht. Dit budget vervangt
het voordeel van de bedrijfswagen door
een vergelijkbaar budget, waarmee de
werknemer het volledige eigen verplaatsingsgedrag kan organiseren en verduurzamen.
“Veel zal afhangen van het gemak waarmee
de Vlaming zijn bestemming kan bereiken. Een geïntegreerd mobiliteitsticket
(de SMART-kaart), waarmee elke vorm van
openbaar vervoer in combinatie met andere
vervoersmodi (deelfietsen, autodelen, …)
kan worden betaald, kan hierin een belangrijke rol spelen”, besluit Karin Brouwers.

FOTO LEO DE BOCK

standpunt

KARIN BRoUWeRS

“30% van de bedrijfswagens zijn niet nodig. We
moeten de wagen aan de kant krijgen als die
niet nodig is voor woon-werkverkeer.”

GRIeT SMAeRS

“De meeste mensen wonen op ﬁetsafstand van
hun werk. Een zakelijk ﬁetsroutenetwerk kan
helpen de ﬁets te promoten.”

25%

woont op minder dan
5km van hun werkplaats

17% tussen 5 en 10km
16% tussen 11 en 20km
23% tussen 21 en 40km
9% tussen 41 en 60km
9% meer dan 60km

25%

is bereid nettoloon in te leveren
voor thuiswerk

54% niet akkoord
12% geen mening

30%

van de bedienden hebben hun
bedrijfswagen
niet nodig
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Betere bescherming tegen
bouwperikelen
Wouter Beke en Peter Van Rompuy willen dat aannemers en studiebureaus zich verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.
Wouter Beke en Peter Van Rompuy dienden een wetsvoorstel in dat de aannemers en
studiebureaus verplicht zich te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid. Peter Van
Rompuy: ,,Het grote succes van het meldpunt bouwblunders bij de FOD Economie
bewijst dat er een reële behoefte bij de consumenten bestaat voor een betere bescherming t.a.v. aannemers die hun werk niet goed doen. Wij wensen daarom een betaalbare
verzekering in te voeren waarbij bonafide aannemers niet opnieuw het slachtoffer worden van malafide collega’s die de sector een slechte reputatie bezorgen.’’ Met dit wetsvoorstel wordt meteen ook tegemoet gekomen aan het arrest van het Grondwettelijk
Hof dat stelt dat de terzake sinds 2006 geldende verplichting voor architecten discriminerend is en dat de wetgever de andere actoren in de bouwakte hiertoe eveneens moet
verplichten. Inmiddels werden in de Senaat reeds hoorzittingen met de sector gehouden
over dit wetsvoorstel.

Betere bescherming
tegen bouwperikelen
Wouter Beke en Peter Van Rompuy willen
dat aannemers en studiebureaus zich verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.
Wouter Beke en Peter Van Rompuy dienden
een wetsvoorstel in dat de aannemers en
studiebureaus verplicht zich te verzekeren
voor beroepsaansprakelijkheid. Peter Van
Rompuy: ,,Het grote succes van het meldpunt bouwblunders bij de FOD Economie
bewijst dat er een reële behoefte bij de consumenten bestaat voor een betere bescherming t.a.v. aannemers die hun werk niet
goed doen. Wij wensen daarom een betaalbare verzekering in te voeren waarbij bonafide aannemers niet opnieuw het slachtoffer worden van malafide collega’s die de
sector een slechte reputatie bezorgen.’’
Met dit wetsvoorstel wordt meteen ook
tegemoet gekomen aan het arrest van het
Grondwettelijk Hof dat stelt dat de terzake
sinds 2006 geldende verplichting voor architecten discriminerend is en dat de wetgever
de andere actoren in de bouwakte hiertoe
eveneens moet verplichten. Inmiddels werden in de Senaat reeds hoorzittingen met
de sector gehouden over dit wetsvoorstel.

YVeS LeTeRMe
“Ik denk dat de
mensen vrij gerust
mogen zijn, deze
ploeg werkt goed en
we hebben controle.
Het is erg belangrijk
dat de buitenwereld
ziet dat er in België
bestuurd wordt.”

uitdaging 4: Europa

De Europese volkspartij

CD&V trekt
de kop
Hongarije, april 2010. Zweden, september 2010. Ierland, februari 2011. Finland,
april 2011. De parlementsverkiezingen in deze landen
vertonen 1 gemeenschappelijk kenmerk. Ze werden
allemaal gewonnen door
een partij die lid is van de
Europese Volkspartij (EVP).
Waarden & principes: het kompas

Het verhaal begint in 1976 als een
federatie van de christendemocratische
partijen in Europa. De toenmalige CVP,
met Wilfried Martens en Leo Tindemans,
was één van de drijvende krachten
achter de oprichting. De statuten en
het programma weerspiegelden het
gedachtegoed van Robert Schuman,
Alcide De Gasperi en Konrad Adenauer,
de christendemocratische grondleggers
van Europa.
Ook nu blijven die ideeën een leidraad.
De EVP gelooft in een sterk Europese
Unie op basis van een federaal model.
Alleen wat we op het Unie-niveau beter
kunnen doen, kunnen de lidstaten
ook beter aan de Unie overlaten. Het
uiteindelijke doel is een democratisch,
transparant en efficiënt Europa dat dicht
bij de burger staat.
Vandaag is EVP de vlag die lidpartijen,
gelovend in dit Europese gedachtegoed samenbrengt. Zij onderschrijven
en handelen naar de principes van de
christendemocratie (personalisme, sociale markteconomie en subsidiariteit).
Wilfried Martens, voorzitter sinds 1990,
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zorgde ervoor dat bij elke uitbreiding
van de Unie ook de Europese Volkspartij groeide. Meer nog, hij bouwt de
EVP vandaag verder uit met partijen uit
kandidaat lidstaten en de lidstaten van
de Raad van Europa.

Sterke partij,
sterk verhaal

De EVP is de grootste en meest invloedrijke politieke familie in Europa, met 77
lidpartijen uit 39 landen. Christendemocratie leeft in Europa. EVP-politici nemen
op het hoogste niveau hun verantwoordelijkheid. In al de Europese instellingen
zetten de Christendemocraten de toon:
Herman Van Rompuy is voorzitter van
de Raad, de Portugees José Manuel
Barroso van de Europese Commissie en
de Pool Jerzy Buzek van het Europees
Parlement. Ongeveer de helft van de
Europese commissarissen is van EVPsignatuur (13 op 27). Maar liefst 16 van
27 regeringsleiders en staatshoofden
zijn van Christendemocratische huize.
De EVP-fractie is met zijn 265 leden
(op 736) de grootste in het Europees
Parlement. Daarnaast heeft de EVP ook
fracties in het Comité van de Regio’s,
de Parlementaire Assemblee van de
Raad van Europa en de Parlementaire
Vergadering van de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Net zoals CD&V heeft de EVP geledingen. Er is de studentenorganisatie
EDS, de jongerenorganisatie YEPP, de
EVP-vrouwen, de EVP-Senioren, de
werknemersorganisatie ECDW en de
werkgeversorganisatie SME-Union. In
de meeste structuren speelt CD&V een
actieve rol. Daarnaast heeft de EVP met
het ‘Center for European Studies’ een
denktank, waar ook CEDER lid van is.
De EVP is een succesverhaal en een
bepalende speler op Europees niveau.

In tijden van crisis worden de Europese
verworvenheden vaker in vraag gesteld.
Op aansturen van haar voorzitter werken alle EVP-verantwoordelijken samen
aan een vredevol en eengemaakt
Europa op basis van solidariteit en met
welvaart voor iedereen. Dat is de sterkte
van de Europese Unie.

Wat doet de EVP?

Belangrijke uitdagingen worden uitvoerig in werkgroepen besproken. De Europese economische en sociale politiek,
landbouw en klimaatsverandering staan
hoog op de agenda.
Minstens vier keer per jaar brengt de
EVP alle staats- en regeringsleiders en
de oppositieleiders van de lidpartijen
samen om de standpunten af te stemmen. Dit gebeurt onder het voorzitterschap van gewezen CVP-voorzitter
Wilfried Martens die sedert 20 jaar de
EVP met sterke hand leidt. Daarnaast
zijn er coördinerende vergaderingen
waar ministers met dezelfde bevoegdheid samen komen. In de vergaderingen
rond defensie en milieu speelt CD&V
een belangrijke rol met respectievelijk
Pieter De Crem en Joke Schauvliege in
de rol van Voorzitter.
De EVP speelt ook een sleutelrol bij de
democratisering van de Balkanlanden
en de voormalige Sovjetrepublieken,
net zoals het dat eerder deed bij de
vroegere Oost-Europese landen. De
partij biedt die landen een Europees
perspectief en helpt hen bij de moeilijke
weg naar de Europese Unie.
Meer informatie? EVP, Handelsstraat 10,
1000 Brussel – 02/284 41 40 –
president@epp.eu - www.epp.eu.

interview

Een dag uit het leven van Luc Vandeputte, Vice Secretaris-Generaal
van de Europese Volkspartij

Maandag 2 mei

Source: EPP

eVP

> onder het voorzitterschap van Wilfried Martens

77 lidpartijen uit 39 landen
> CD&V

16 staats- en regeringsleiders uit de eU
en 6 staatshoofden buiten de eU
> Premier Yves Leterme

13 europese commissarissen
eVP-fractie in het europees Parlement
265 europese Parlementsleden
> Europese Parlementsleden Marianne Thyssen,
Jean-Luc Dehaene en Ivo Belet

eVP-fractie in het comité van de Regio’s
> Luc Vandenbrande en Johan Sauwens

eVP-fractie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van europa
> Cindy Franssen en Stefaan Vercamer

eVP-fractie in de Parlementaire Vergadering van de organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking
> Nahima Lanjri

Het rapport van het Britse Europees Parlementslid Duff, dat ik ’s
morgens in mijn mailbox vind en dat zopas door de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement werd goedgekeurd,
zal onze rol tijdens de volgende Europese Verkiezingen grondig
wijzigen. Duff stelt immers voor om, naast de bestaande nationale
(in ons geval Vlaamse) kieskringen, ook een Europese kieskring te
creëren waarbinnen 25 leden van het Europees Parlement zullen
gekozen worden. Eindelijk zullen de Europese Politieke partijen ook
daadwerkelijk een rol van betekenis kunnen spelen tijdens de Europese verkiezingen en zullen we, samen met onze lidpartijen, een Europese campagne kunnen voeren die een echte Europese dimensie
geeft aan verkiezingen die tot dusver enkel een samenraapsel van
27 nationale campagnes waren. Het rapport staat op de agenda van
onze ‘Presidency meeting’ en van de EVP ‘Political Assembly’(PA)
die vandaag en morgen plaatsvinden. Ik werd gevraagd om de discussie in te leiden en later de Europese campagne te coördineren.
Ik leg ook de laatste hand aan mijn presentatie over de EVP Jaarrekening 2010 voor de Presidency en PA. EVP werkt grotendeels met
subsidies van het Europees Parlement. Dit zijn publieke middelen,
dus we hebben er alle belang bij om op een transparante wijze de
cijfers te presenteren.
Op het EVP Secretariaat werken 23 medewerkers van 16 verschillende nationaliteiten. Een ongelooflijk interessante mengeling van
culturen en opinies. We zijn ook permanent op zoek naar stagiairs.
Vandaag krijg ik het CV binnen van een Italiaanse master in European Studies. Interessant curriculum. Ik maak een afspraak voor
een interview.
Ofschoon we jaarlijks 5 EVP Toppen van Staatshoofden en Regeringsleiders organiseren en het team op het EVP Secretariaat ondertussen goed geolied is, blijft het telkens een stresserende uitdaging
om alles in goede banen te leiden. De volgende EVP Top is gepland
op 23 juni en vindt plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. Er
rest ons nog voldoende tijd, maar toch moeten nu al de afspraken
gemaakt worden mbt veiligheidsagenten, politiebegeleiding, tolken,
catering, technische infrastructuur... Ik doe deze job nu al bijna 7
jaar en toch slaap ik nog steeds niet de nacht vóór een EVP Top.
Je weet nooit of de veiligheidsmaatregelen voldoende zijn. Per slot
van rekening ontvangt EVP daar toch een 20-tal Staatshoofden en
Regeringsleiders. Maar... eigenlijk hou ik wel van deze positieve
stress...
Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be. Een hele
week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op
werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.

15
Source: EPP
Source: EPP

10 jaar
Welke gebeurtenis of evolutie is u beiden
het meest bijgebleven tijdens 10 jaar CD&V?
Stefaan De Clerck: Voor mij is dat het feit
dat we sinds 2001 terug op werkelijk alle
niveaus in een actief leidende positie zijn
kunnen komen. We hebben na de zware
klap van toen een echte wederopstanding
gekend. De partij is overal weer aanwezig;
van Europa tot de gemeentehuizen.
Wouter Beke: 10 jaar geleden waren we
politiek niet meer relevant, we waren een
oppositiepartij. Toen walste iedereen over
ons heen, en in allerlei sociologische analyses ging men er van uit dat CD&V zou
verdampen. Niets is echter minder waar
gebleken! Kiezers zijn gewoon een stuk
wispelturiger geworden.
Stefaan, Kortrijk staat nu 10 jaar verder,
de stadskernvernieuwing heeft intussen zijn
stempel gedrukt op de stad. Hoe kijkt u hier
tegenaan?
Stefaan De Clerck: Wel, onze Vlaamse
steden en gemeenten staan volgens mij
in Europa aan de top, kijk maar naar hoe
er zowel het sociale, culturele, sportieve
en economische wordt uitgebouwd. De
publieke ruimte in Kortrijk is een plek
geworden waar mensen elkaar meer
dan ooit ontmoeten. Allerlei activiteiten
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kunnen er plaats vinden. De steden en
gemeenten zijn de motor van een nieuwe
dynamiek geworden en in Kortrijk kan je
dat met eigen ogen zien. De zeven bruggen, een nieuw winkelcentrum, een nieuw
ziekenhuis, een nieuw stadhuis,… Allemaal
gerealiseerd de laatste 10 jaar.
Wouter, hoe is de kernboodschap van
CD&V gedurende de laatste jaren geëvolueerd?
Wouter Beke: Ik denk dat onze kernboodschap vooral geconcretiseerd en toepasbaar gemaakt is en daar zijn de lokale besturen misschien het beste voorbeeld van.
10 jaar geleden werd “verbondenheid” als
een wollig woord gezien, maar vandaag
geeft iedereen er een concrete invulling
aan. We hebben het dan bijvoorbeeld over
het activeren van publieke ruimten in de
steden en van het sociaal kapitaal in de
wijken, maar ook over de visie dat een
samenleving meer is dan de som van de
delen. Ik vind dat we die uitdrukkelijke
formulering vooral moeten voortzetten.
Welke momenten van het congres van 10
jaar geleden in Kortrijk is u het meest bijgebleven?
Wouter Beke: Wat mij vooral is bijgebleven is het enorme enthousiasme van een
jonge generatie voor de nieuwe opkomst
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“De publieke ruimte in Kortrijk is
een plek geworden waar mensen elkaar meer dan ooit ontmoeten.” Stefaan De Clerck

cD&V
van onze partij. Wat een bezieling, wat
een contrast met het gekonkelfoes van
die enkelingen die ons intussen verlaten
hebben.
Stefaan De Clerck: Ik denk vooral aan
Wouter en Nahima Lanjri die dat congres
mee gedragen hebben, en aan die grote
taart natuurlijk (lacht).
Wouter, waar staat CD&V volgens u binnen
10 jaar?
Wouter Beke: Ik ben ervan overtuigd dat
met het programma en de bestuurscapaciteiten die we hebben over de verschillende regio’s, we terug de plaats van een
echte volkspartij kunnen innemen. Ik hoop
natuurlijk wel dat we dat veel sneller kunnen doen dan binnen 10 jaar (lacht).

COPYRIGHT STAD KORTRIJK-DAVID SAMYN
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Kortrijk heeft de voorbije
10 jaar een ware metamorfose ondergaan. De
stadskernhernieuwing
is een integratie van
moderne architecturale
hoogstandjes met aandacht voor open ruimte
om elkaar te ontmoeten.
Getuige hiervan zijn
de Leienkaaien met de
Skatebowl. Ook de ‘K in
Kortrijk:’ een Winkelcentrum in het hart van de
stad op wandelafstand
van het station.

10 JAAR cD&V
SAMeN IS SUPeR IN KoRTRIJK
Ook Kortrijk Ontdekken? Kom op zaterdag 27 augustus richting Kortrijk en neem deel aan de ‘ONTDEK KORTRIJK ZOEKTOCHT’ een wandelzoektocht
vol verrassingen, activiteiten, straattheater, …
In het Begijnhofpark heten we u welkom vanaf 13u30.
Vier samen met ons 10 jaar CD&V in Kortrijk.
www.cdenv.be/sameninkortrijk

Waarom zou ik als CD&V’er zeker het
volksfeest in Kortrijk niet mogen missen?
Wouter Beke: Heel eenvoudig. Ideeën van
samenhorigheid en verbondenheid kunnen
we niet alleen in wetsvoorstellen concretiseren, of in boekjes en flyers beschrijven; maar dat zijn ook zaken die je moet
beleven… Precies dat kan je als CD&V-lid
op 27 augustus op ons grote volksfeest in
Kortrijk voor 10 jaar CD&V!
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hoofdartikel

WeTSTRIJD
Dat Hans Küng het voorwoord van ‘Welke Kerk?
Vandaag en morgen’ heeft
geschreven, was geen evidente vraag in vorige Ampersand. Maar de reacties
liepen zeer vlot binnen.
Op basis van jullie antwoorden selecteren we 5 lezers die
meer inzichten kunnen verwerven in het boek van Jürgen
Mettepenningen. Proficiat aan Hubert Fransen (Neerpelt),
Francis Beckers (Bornem), Maria Van Houtte (Melle), Carine
Cappelaere (Ieper) en Christian Vallez (Dilbeek)!
Onder het motto ‘het moet niet elke keer een boeiend
boek zijn’ verdeelt Ampersand deze maand 4 toegangstickets voor Rock Werchter op vrijdag 1 juli. Vier lezers
krijgen de kans om samen met Vlaams minister Joke
Schauvliege en senator Dirk Claes de tweede dag van het
grootste Belgische festival te beleven. Dirk is naast senator
ook burgemeester van Rotselaar en zal ons een exclusieve
rondleiding geven op de terreinen van Rock Werchter.
Surf zeker naar www.rockwerchter.be. Zo weet u welke
headliners u kan verwachten op 1 juli. Of bent u niet onder
de indruk van Arsenal, Kings of Leon, Triggerfinger en
Goose?
Wilt u dus naast een gevulde boekenkast via Ampersand
ook een bezoek aan Werchter beleven? Stuur dan vóór 10
juni het antwoord op deze vraag:
‘Hoeveel maanden (tot en met 30/6) is
Dirk Claes actief in het Federaal Parlement?’
Zend je antwoord op een gele briefkaart naar
Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel.
Of stuur een mailtje naar: ampersand@cdenv.be
De vier gelukkige deelnemers contacteren we tijdig om
goede afspraken te maken. Veel succes!
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AGeNDA
Neem samen met Vlaams minister
Crevits deel aan Ladies Run Kortrijk
Het is geen staatsgeheim dat Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare Werken Hilde Crevits een sportieve minister is.
Op donderdag wordt ze in Brussel vaak in het Warandepark
gespot, samen met Vlaams minister-president Kris Peeters en
de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Joke Schauvlieghe. Op
Pinkstermaandag 13 juni neemt Hilde Crevits voor het vierde
jaar op rij deel aan de Ladies Run in Kortrijk.
Minister Crevits roept alle sportievelingen van CD&V op om
samen met haar richting Broeltorens te joggen. Haar sportieve
campagne loopt onder het motto “Trek je stoute schoenen
aan en loop mee met minister Crevits. “ Inschrijven kan tot
29 mei 2011 via de website www.kortrijk.be/kortrijkloopt.
Afspraak om 11.30 uur in de Lange Munte te Kortrijk om 5km
of 11 km te lopen.
Minister Crevits hoopt dat heel veel partijgenoten haar vergezellen om zo tot een goede uitslag te komen! Meer info ?
Neem contact met Bercy Slegers - 0495295228.
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hoofdartikel
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Schepen Philip heylen
en Vlaams minister Joke
Schauvliege leiden het
vorstenpaar en europees
commissievoorzitter
Barroso rond in het Museum
aan de Stroom (MAS).
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Vrijwilliger van de maand

Berchem

21 jaar

Student Rechten Universiteit Antwerpen
cD&V-lid sinds 2007
Genomineerd door Vrouw & Maatschappij

Buket Karaca

Waarom ik voor CD&V koos?
Ik had altijd al de drang naar politiek.
Met mijn eindwerk in het zesde middelbaar over 50 jaar christendemocratie startte de vonk. CD&V erkent
dat niet iedereen gelijk is: sommigen
hebben het minder goed en moeten
geholpen worden. CD&V als volkspartij met goede gezinswaarden levert
het perfecte kader hiervoor. Kort
daarna heb ik dan ook een lidkaart
van CD&V gekocht.
Wat doe je binnen CD&V?

Ik geloof sterk dat jongeren moeten
beginnen op lokaal niveau en van
daaruit opklimmen. Daarom ben ik
ook lid van CDS (christendemocratische studenten) en blies ik nieuw
leven in JONGCD&V Berchem, waar
ik recent als voorzitster een quiz
voor organiseerde. Daarnaast zit ik
in de AV van de partij, zetel ik in
het nationale bestuur van Vrouw &
Maatschappij en stel ik mij voor de
eerste keer kandidaat bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt
misschien ambitieus, maar ik heb een
goede kans denk ik (lacht). Anders
zou ik ook de stap niet zetten.
Wie is je politieke voorbeeld?
Ik heb niet één bepaald persoon als
voorbeeld. Eerder een groep. Door
jezelf te omringen met mensen van
dezelfde ideologie, kan je de jouwe
kneden en aanpassen en jezelf een
eigen ideologie aanmeten. Jongeren
die elkaar hierin steunen zijn voor mij
een veel groter voorbeeld dan welk
boegbeeld dan ook.

Wat is je grootste politieke uitdaging?
Dat zijn op dit moment toch wel de
gemeenteraadsverkiezingen. Het is
voor mij de eerste keer campagne
voeren en mezelf echt bewijzen.
Totnogtoe hebben we voornamelijk
in Berchem een programma met
eigen accenten bepaald. Voorts
doe ik aan alle activiteiten mee en
organiseer ik er zelf. Het nationale
secretariaat is een grote hulp in de
voorbereiding: ze ondersteunt zonder dingen op te leggen. Zo helpt
ze jongere mensen dichter bij het
volk staan. Hopelijk kan ik daar in
2012 ook de vruchten van plukken.
Ik ga ervoor!
In ‘Vrijwilliger van de maand’
verkiezen we een CD&V-militant die
zich de afgelopen maand heeft laten
opmerken. Iemand voordragen?
Stuur je motivatie naar
ampersand@cdenv.be met
vermelding ‘Vrijwilliger van de maand’!

FOTO THOMAS VANHAUTE

Motivatie van de jury: In tegenstelling
tot de vaak klassieke vrijwilligersengagementen is Buket Karaca een
categorie apart. Ze is namelijk overal
thuis, bij studenten, jongeren en migranten, maar ook bij Vrouw & Maatschappij is ze geen vreemde. Meer
zelfs, ze is er nationaal bestuurslid.
Daarnaast is ze juriste in spe, heeft ze
veel ambitie, participeert ze in tal van
projecten en draagt ze het hart en
tong op de juiste plaats. Een levend
uithangbord voor CD&V dus.

hoofdartikel
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