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Heffing Volgens politicoloogBart Maddens moet de N-VA zelf haar verantwoordelijk--heid nemen en nu een campagne voor Vlaamse
onafhankelijkheid voeren, in plaats van die opdracht in de schoenen van de Vlaamse Volksbeweging, een 'lilliputter', te schuiven. De
partij verschuilt zich achter 'allerlei ingewikkelde strategische overwegingen', vindt Maddens. Daarom doet hij een ...

Heffing

Volgens politicoloogBart Maddens moet de N-VA zelf haar verantwoordelijk-heid nemen en nu een campagne voor Vlaamse
onafhankelijkheid voeren, in plaats van die opdracht in de schoenen van de Vlaamse Volksbeweging, een 'lilliputter', te schuiven.

De partij verschuilt zich achter 'allerlei ingewikkelde strategische overwegingen', vindt Maddens. Daarom doet hij een voorstel: als de
N-VA 'een stukje van haar fabelachtige rijkdom', geschat op 43 miljoen euro tegen 2019, aan de Vlaamse Volksbeweging afstaat, is er
ruimte genoeg om een draagvlak voor onafhankelijkheid te zoeken.

Maddens stelt een heffing van 50 procent voor op het maandelijkse rendement van het N-VA-vermogen, een 'Vlaams-nationale
vermogenswinst-belasting' zowaar.

Kerk&Leven

Luk Vanmaercke, in een vorig leven woordvoerder van CD&V en communicatieadviseur van Europees commissaris Marianne
Thyssen, heeft een nieuwe job. Hij volgt Bert Claerhout op als hoofdredacteur vanKerk&Leven, het weekblad van de Vlaamse
katholieke kerkgemeenschap. In de Leuvense parochie Vlierbeek is de 46-jarige politicoloog al achttien jaar vormselcatechist.

Afgevoerd

Vlaams parlementslidAnn Brusseel (Open VLD) zal een andere crèche moeten zoeken voor haar dochter. Haar voorstel om in het
Vlaams Parlement kinderopvang te organiseren, is afgevoerd. Alleen de SP.A en Open VLD schaarden zich achter de suggestie, de
andere partijen vonden het te veel lijken op zelfbediening 'op een moment dat vele jonge ouders problemen hebben met het vinden
van een opvangplaats'.

Syriëstrijders

Vlaams BelangerFilip Dewinter is, samen met zijn partijgenoten Jan Penris en Anke Van dermeersch, naar de Syrische hoofdstad
Damascus getrokken om er hun steun uit te spreken aan president Bashar al-Assad. Volgens Dewinter moet het Westen Syrië
beschouwen als een bondgenoot en niet als een vijand.

Met bijdragen van

Wim Winckelmans.
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