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‘Een nieuwe, stevige wind’
Jong N-VA vernieuwt bestuur

Facebook & privacy

Welpennestprijs
7 maart 2015

Naar jaarlijkse gewoonte deelde het dagelijks
bestuur en de afdelingsraad van Jong N-VA de
welpennestprijs uit. Dit jaar waren er drie laureaten.

Brasschaat
Op 28 februari kozen jullie een nieuw nationaal bestuur
dat de komende twee jaar aan het roer van Jong N-VA
zal staan. Negen ijverige en ambitieuze jongeren staan
klaar om de Motor van Verandering op volle toeren te
laten draaien.
Dat zal je merken op heel wat terreinen, want dit bestuur
bouwt bruggen. Zo brengen we lokale afdelingen en regiocoördinatoren samen op onze provinciale overlegmomenten, om tot een sterkere regionale werking te
komen. Er volgt ook een ideologisch congres waar alle leden
hun steentje kunnen bijdragen aan onze standpunten. Over
onze landsgrenzen heen voegen we ons bij de European
Young Conservatives, waar we onze Vlaamse stem binnen
Europa krachtig zullen laten weerklinken.
Je zal de verandering ook hier in Ronduit! aantreffen. Dit
magazine ondergaat de komende periode een ware transformatie. In dit nummer introduceren we al enkele nieuwe rubrieken. Vervolgens nemen we bij de volgende editie de vormgeving onder handen. Zo willen we Ronduit!
nog meer kwaliteit en uitstraling geven. We houden je via
Ronduit! maximaal op de hoogte van alles wat zich in en
rond onze jongerenpartij afspeelt. Dit via allerhande informatieve, educatieve en ontspannende bijdragen geschreven door mensen van binnen en buiten onze partij.
Verder in dit nummer stellen we onze volledige ploeg aan
je voor. Je kan ons te allen tijde vragen en suggesties sturen.
Wij kijken er alvast naar uit om samen met jou te bouwen
aan het Jong N-VA van morgen.

Tom Vanderschoot
Coördinator redactie

UGent

Studentenvereniging en Jong
N-VA-afdeling tegelijk? Het kan!
Jong N-VA UGent verenigt al
acht jaar de in Gent studerende
Jong N-VA’ers. Naast tal van
studentikoze activiteiten
brengen ze via lezingen en debatten het
(Jong) N-VA-programma dichter bij de studenten.

Izegem Snoepstad

Van 6 tot 15 september kon je in
Izegem genieten van een pop-upsnoepwinkel. Dit was echter geen
gewone tijdelijke snoepwinkel maar
een actie van Jong N-VA Izegem.
Daarmee wilden de Izegemse
N-VA-jongeren op een wel zeer
originele manier de leegstand
in de stad aankaarten. “De vele
steunbetuigingen en enthousiaste reacties gaven ons
de drijfveer om elke dag verder te doen. Vele jonge
Izegemnaren vinden het alvast zeer spijtig dat de actie niet
langer duurde”, aldus Jong N-VA Izegem.

Colofon
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Het bestuur van Jong N-VA Brasschaat
had de prijs te danken aan de nauwe
samenwerking met het nationale
bestuur en de afdelingsraad bij
het organiseren van twee grootse
evenementen: het galabal van Jong
N-VA afgelopen jaar en het recente
jongerenvoorzittersdebat.
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BLIK OP EUROPA
European Young Conservatives
De European Young Conservatives (EYC) zijn het
Europese netwerk van jonge centrumrechtse,
conservatieve, vrijheidslievende en eurorealistische
politieke jongerenpartijen. Een ideale plek voor Jong
N-VA om haar internationaal netwerk verder uit te
bouwen en over de grenzen heen met partners samen
te werken. De keuze van de afdelingsraad om bij de EYC
aan te sluiten, was unaniem.
Wie zijn deze European Young Conservatives, waarom
zijn ze interessant voor Jong N-VA, waar houden ze zich
mee bezig en waar geloven ze in?
Wat doen de European Young Conservatives?

De European Young Conservatives werden in 1993 opgericht
door de jongerenorganisaties van de Britse conservatieven, de
Deense conservatieven en de IJslandse onafhankelijkheidspartij.
Voor Jong N-VA bieden de EYC een uitgelezen kans om
internationale netwerken uit te bouwen. De EYC organiseren
geregeld activiteiten, meestal in de vorm van meerdaagse
congressen. Academische lezingen worden afgewisseld
met praktische trainingen. De diners worden ingeleid
door prominente politici die hun beste speechkwaliteiten
bovenhalen. De afgelopen jaren kwamen de EYC al samen in
onder meer Tsjechië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Turkije
en de Verenigde Staten. Wie weet hebben wij binnenkort de
eer een van de congressen te organiseren en onze partners
het mooie Vlaanderen te laten zien. De eerstkomende EYCzomeruniversiteit in Berlijn van 26 tot 28 juni 2015 staat alvast
in onze agenda.

“De kiesstrijd in Denemarken begint
binnenkort en misschien wil je mee
campagne leren voeren met de Konservativ
Ungdom?”

Tijdens dit soort evenementen kunnen we als jonge politici
leren van elkaar. Bezoekers op EYC-activiteiten gaan van
ministers tot Europese Parlementsleden, van nationale
parlementsleden tot lokale mandatarissen, en niet te vergeten
de militanten. Interessante (jonge) mensen genoeg om
ervaringen mee te delen. Want wie weet heeft Huxa uit Faeröer
net een actie rond onafhankelijkheid op poten gezet waarover
het ons tips kan geven? Of hebben de Jonge Conservatieven uit
Tsjechië een geniale mediastunt georganiseerd? Of begint de
kiesstrijd in Denemarken binnenkort en wil je mee campagne
gaan leren voeren met de Konservativ Ungdom? Van elkaar
leren is essentieel en de EYC bieden hier een platform voor.
Daarnaast is het ook gewoon leuk om te verbroederen met
politiek gelijkgestemden.

Waar staan de European Young Conservatives voor?

De invloed van de Europese Unie op onze Vlaamse
samenleving blijft maar groeien. Als eurorealisten moeten wij
ons hierbij vragen durven stellen. We willen onze Belgische
schoonmoeder niet zomaar inwisselen voor een Europees
exemplaar. Wij vullen het gat tussen eurofielen en eurosceptici.
(Jong) N-VA koos enige tijd geleden voluit voor het eurorealisme
dat de EU grondig wil hervormen. Onze bondgenoten voor dit
project vinden we bij de European Young Conservatives.

EYC-agenda
Berlijn van 26 tot 28 juni 2015
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OPEN KAART

Tomas Roggeman, voorzitter Jong N-VA

Een nieuwe wind
We zijn begonnen! De opstart van
de nieuwe bestuursploeg van Jong
N-VA is een feit. De voorbije weken
heeft het nieuwe nationale bestuur
wekelijks vergaderd: een tempo dat
dubbel zo hoog ligt als de traditionele
tweewekelijkse vergadering voorheen.
Na een maand mogen de resultaten er
zijn: de ontwerpbegroting is vastgelegd,
het beleidsplan werd voorgesteld aan de
afdelingsraad, de eerste stappen voor het
congres zijn gezet, de regionale en lokale
vormingsdagen lopen al, de organisatie
van het Zomertreffen werd opgestart,
de nieuwe Verzoeningscommissie is
samengesteld, ons subsidiedossier is
afgewerkt, de jaarkalender is grotendeels
uitgestippeld, de trefdagen krijgen een
nieuwe invulling, de interne bevraging
wordt binnenkort gelanceerd en zoals je
ziet hebben we de eerste stappen gezet
om Ronduit! in een fris jasje te steken
door de nieuwe redactieraad.
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De motivatie van deze nieuwe
bestuursploeg is overweldigend. Als
voorzitter voel ik mij vereerd om zo’n
geëngageerde ploeg te mogen leiden.

“Het zijn jullie, de meer dan 4 000 leden,
die het kloppend hart vormen van Jong N-VA.”

Maar hoe gedreven wij als nationaal
bestuur ook zijn, uiteindelijk staat
of valt Jong N-VA met jou. Niet
de capaciteiten van het nationale
platform geven de doorslag voor onze
organisatie. Het zijn jullie – de ruim
4 000 leden actief in verschillende lokale
Jong N-VA-besturen in 172 gemeenten
- die het kloppend hart van Jong N-VA
vormen. Het echte werk ligt in het veld:
daar dragen Jong N-VA’ers zoals jij onze
ideeën uit naar het publiek, borrelen de
initiatieven op en groeien mensen uit
van bestuursleden tot jonge, capabele
politici. Het is van hieruit dat we samen
andere jongeren overtuigen om zich in
te zetten voor een vrij Vlaanderen.
In het Vlaanderen waar wij voor staan,
draagt iedereen de verantwoordelijk
heid om mee te bouwen aan onze
gemeenschap. Dat klinkt als een

overweldigende opgave. Maar binnen

Jong N-VA kan elk lid naar eigen
vermogen zijn of haar steentje bijdragen
aan de goede zaak. Elk talent komt
daarbij van pas. Sommigen kunnen
onze boodschap goed verkopen. Andere

leden kunnen onze boodschap visueel
ondersteunen met de juiste digitale
vormgeving. Nog anderen zijn vooral
inhoudelijk sterk op een bepaald
kennisdomein, of denken tactisch.
Jouw talenten en jouw mening zijn van
onschatbare waarde voor een lokaal
bestuur én voor onze nationale werking.
Vandaar deze oproep: doe mee! Bouw
mee aan je lokale bestuur, kom mee naar
onze nationale vormingsdagen, draag
je steentje bij aan onze werking of denk
samen met ons mee over de toekomst
van onze Vlaamse gemeenschap!
Het nieuwe nationale bestuur hecht
bijzondere waarde aan jouw inbreng.
Daarom ontvang je binnenkort een
kort digitaal vragenlijstje. De resultaten
daarvan
zullen
een
belangrijk
oriëntatiepunt vormen voor onze
nationale organisatorische werking. Op
inhoudelijk vlak hebben we jouw inbreng
nodig op ons inhoudelijk congres, dat
een richtpunt zal vormen voor heel
wat activiteiten in de loop van 2015.
Draag je steentje bij en sluit je bij ons aan!

Tomas Roggeman
Voorzitter
Dendermonde
tomas.roggeman@jongnva.be

Sam Feys
Secretaris
Kortrijk
sam.feys@jongnva.be

Sarah Van Hassel
Coördinator afdelingsondersteuning
Sint-Pieters-Leeuw
sarah.hassel@jongnva.be

Andy Pieters
Partijbestuur
Maasmechelen
andy.pieters@jongnva.be

Martijn Rogiers
Penningmeester
Zedelgem
martijn.rogiers@jongnva.be

Thomas Villa
Coördinator vorming
Tienen
thomas.villa@jongnva.be

David Coppens
Ondervoorzitter
Coördinator lokale vorming
Aalst
david.coppens@jongnva.be

Dylan Vandersnickt
Afdelingsraadsvoorzitter
Coördinator regionale werking
Temse
dylan.vandersnickt@jongnva.be

Tom Vanderschoot
Coördinator redactie
Internationale contacten
Balen
tom.vanderschoot@jongnva.be

VERTREK
Zaterdag 4 juli om 10.30 uur aan
Gent, Sint-Pietersstation
AANKOMST
Zondag 5 juli aan de IJzertoren
in Diksmuide
We wisselen het fietsen af met
interessante activiteiten.

VREDESFIETSELING

Deelnameprijs Jong N-VA-leden:
•
•

Voor een heel weekend: 50 euro
Enkel zaterdag/zondag: 15 euro
exclusief ontbijt en avondmaal.
Enkel zaterdag met avondmaal: 25 euro

Fietsweekend van 4 & 5 juli 2015

•

VOOR VREDE, VRIJHEID EN
VERDRAAGZAAMHEID

Meer info: www.vredesfietseling.eu
Vredesfietseling

De Vredesfietseling is een organisatie van
Jong N-VA, Aan de IJzer, VOS Vlaamse
Vredesvereniging.
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Jong N-VA re(a)geert
“Jong N-VA zet het streven naar
Vlaamse onafhankelijkheid
onverminderd verder.”
Dylan Vandersnickt,
afdelingsraadsvoorzitter

Ronduit
Vlaams!
We leven in historische, maar paradoxale
tijden. Dankzij de N-VA is het Vlaamsnationalisme sterker dan ooit op het
politieke toneel vertegenwoordigd. Maar
net nu wordt het streven naar Vlaamse
onafhankelijkheid op pauze gezet. De
N-VA zwijgt vijf jaar over het eerste
artikel van onze statuten.
Jong N-VA staat volledig achter die
keuze. Langs de zijkant blijven staan en
opnieuw vijf jaar PS-beleid toelaten, was
geen optie. Nu krijgen de Vlamingen
eindelijk het socio-economisch beleid
waar ze voor stemmen. Bovendien zit
er ook een tactiek achter. We geven de
Franstaligen een koekje van eigen deeg
door ze een regering te geven die geen
meerderheid heeft in Wallonië. Volgens
Bart De Wever zou de PS hierdoor zelf
vragende partij worden voor meer
bevoegdheden. En die tactiek lijkt te
werken.

PS op confederale koers

Toen de regering-Michel aantrad,
hadden de Franstalige socialisten heel
wat moeite om hun oppositie niet te
communautariseren. Zo noemde Elio Di
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Rupo de MR landverraders, omdat zij in
de regering stapten zonder meerderheid
langs Waalse kant, wat helemaal geen
vereiste is volgens de grondwet. De
MR zou de belangen van Wallonië en
Brussel in gevaar brengen. Nu de PS naar
de oppositie verwezen is, spreekt men
minder over ‘België’ en plooit men zich
terug op de deelstaten. Veel N-VA’ers
hopen dan ook dat de PS het geloof in
België verliest en een confederale koers
vaart.
Voor onze moederpartij zou dat een
welgekomen situatie zijn. Als de N-VA
zich loyaal opstelt in de federale regering,
en daarom geen communautaire eisen op
tafel legt, dan levert dit twee mogelijke
problemen op. Ten eerste zou de N-VA
aantonen dat België wél werkt en het
confederalisme overbodig is. Maar dit
is niet houdbaar. Een systeem waarbij
een van beide democratieën aan de kant
geschoven wordt, kan nooit werkbaar
zijn. Ten tweede dreigen we in een
situatie terecht te komen waar voor de
N-VA het momentum voorbij is. Een
communautair discours van de PS zou
dat voorkomen.

Durven spreken

Maar Jong N-VA wil daar niet op
wachten. In 2019 moeten we opnieuw
met ons confederalisme naar de kiezer
trekken. Jong N-VA heeft de plicht om
het communautaire vuur brandend te
houden. Als de N-VA zwijgt omwille
van loyaliteit met de regering, moeten wij
durven spreken. We moeten een rebelse
houding durven blijven aannemen tegen
het Belgische systeem. Jong N-VA zet het
streven naar Vlaamse onafhankelijkheid
onverminderd verder. In aanloop van
ons congres moet dit het centrale thema
zijn waarbij we een scherp inhoudelijk
profiel niet zullen schuwen.
We moeten ook nauwer samenwerken
met de Vlaamse beweging. Jong N-VA is
dé grootste jongerenpartij van Vlaanderen
en heeft de verantwoordelijkheid om
ook op niet-partijpolitieke wijze een
draagvlak te creëren voor een vrij
Vlaanderen. Daarom zal Jong N-VA zich
inzetten als vernieuwende kracht binnen
de Vlaamse beweging. Meer dan ooit zijn
en blijven wij Ronduit Vlaams!

Dixit
Facebook en privacy:

ook hier de kracht
van verandering
Op 1 februari voerde Facebook nieuwe verregaande
gebruiksvoorwaarden in. Facebook is een uitstekend
‘gratis’ sociaal netwerk. Je vindt dan ook nauwelijks
nog jongeren zonder een Facebookprofiel. Maar
gratis bestaat niet. “Voor het gebruik van Facebook
betaal je met je privacy. Voor Facebook ben jij het
product, niet de website. En dat product verkopen ze
graag aan adverteerders”, weet N-VA-Kamerlid Peter
Dedecker.
Zo sta je al je rechten op jouw berichten
en foto’s af aan Facebook en kunnen die
gebruikt worden in advertenties. Facebook
verzamelt niet alleen de informatie die je
zelf publiek maakt, maar ook je surfgedrag
op veel websites buiten Facebook,
met wie je wanneer communiceert, je
volledige whereabouts als je de app op je
smartphone geïnstalleerd hebt, welke apps
je hebt en met wie je belt en sms’t en zoveel
meer. Veel te verregaand volgens velen,
en zelfs in strijd met een aantal Europese
en nationale regels. Het lijkt alsof we er
weinig aan kunnen doen. Maar niets is
minder waar.

Coalition of the willing

Niet in Duitsland

Een echte Europese privacywaakhond
die toeziet op het gedrag van de grote
multinationale spelers is ook in aanbouw.
Dat is een goede aanpak op langere
termijn, maar ook vandaag zijn de acties
van de nationale privacycommissies
nodig. Die gezamenlijke aanpak met
een ‘coalition of the willing’ werkt. In
het verleden werd Google aangepakt,
waarna ze hun gebruiksvoorwaarden
herzien hebben. Dat succes moeten we
herhalen met Facebook.

De nieuwe voorwaarden zijn niet
van toepassing in Duitsland. Duitse
consumentenorganisaties dienden immers
klacht in tegen de nieuwe voorwaarden
omdat ze in strijd zijn met Europese en
Duitse regels inzake consumentenrecht
en privacy. Onder druk van juridische
procedures liet Facebook de nieuwe
voorwaarden vallen in Duitsland, als enige
land van de Europese Unie.
België is Duitsland niet, noch economisch
noch op vlak van privacy. Zowel de
Belgische consumentenorganisaties als de
vorige minister van Consumentenzaken
Johan Vande Lanotte (sp.a) blonken uit in
gebrek aan initiatief, net als de Belgische
privacycommissie.

De nieuwe regering is ook hier de kracht
van verandering. Om te beginnen hebben
we een staatssecretaris van Privacy.
In het parlement voerde ik samen met
collega’s van andere partijen - binnen
en buiten de meerderheid - de druk op
de privacycommissie op. De Belgische
privacycommissie vormt nu, samen met
enkele Europese collega’s, een ‘coalition
of the willing’. Elk in eigen land voeren
ze de druk op Facebook op om de
privacywetgeving te respecteren, met in
elk land dreigende rechtszaken als stok
achter de deur.

Naast het privacy-aspect moet ook
de bescherming van de consument
gerespecteerd worden. Op mijn verzoek
heeft de bevoegde minister Kris Peeters
de economische inspectie aangespoord
hier initiatief te nemen. Wordt vervolgd.
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Du(bb)el

Wim Soons
voorzitter Jong CD&V

Tomas Roggeman
voorzitter Jong N-VA

Voor mij is een staat een middel tot een doel. Het Vlaamse
en Belgische volkslied zing ik even graag. De komende
jaren zie ik een nieuwe staatshervorming niet als een van
dé thema’s op de politieke agenda.

Sinds de invoering van het algemeen stemrecht drijven
de beide gemeenschappen van dit land uit elkaar. De
Belgische spreidstand tussen Vlaamse en Waalse belangen
is onhoudbaar geworden. De voorbije jaren kenden we
een beleid dat de Waalse belangen voorop stelde, tegen
de wil van de Vlaamse kiezer in. Vandaag zien we het
omgekeerde. Dit toont dat het onmogelijk is om een beleid
te voeren waarmee beide gemeenschappen gediend zijn.
Autonomie is hier de enige uitweg: zowel Vlamingen als
Franstaligen verdienen de vrijheid om hun eigen toekomst
te bepalen, zoals dat hoort in een democratie. Daarom
moeten we via confederalisme naar vrijheid voor onze
gemeenschappen. Niet binnen dertig jaar, maar hoe sneller
hoe liever.

Op lange termijn is veel mogelijk: het concept ‘België’ heeft
zijn voor- en nadelen. Een verdamping van het Belgische
niveau in het Europese en Vlaamse niveau - overheen
een periode van tientallen jaren- is niet onmogelijk of
noodzakelijk een ramp, maar evenmin een onafwendbare
evolutie.
De toekomst van Brussel blijft daarbij de Gordiaanse
knoop.
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