
De Welkomgroep is een initiatief van Vlaams-nationalisten 
met verschillende voorgeschiedenis, maar met dezelfde 
overtuiging dat de enige toekomst voor Vlaanderen een 
onafhankelijke toekomst is. Bovendien leerde de ervaring 
ons dat tenminste het Vlaams Belang consequent de essentiële 
Vlaamse belangen verdedigt. We zijn ook erg geïnteresseerd 
in uw suggesties, opmerkingen of aanmerkingen. Dus... laat 
van u horen via e-post (info@welkomgroep.org) of op 
de traditionele manier.

WelkomEcho
Ver. uitg.: Marie-Rose Morel, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel een uitgave van de Welkomgroep

WelkomEcho vroeg prominente Vlamingen 
hun mening over het B-H-V-debacle

“Met de wens van de burgemeesters om de grondwet in hun gemeenten toe 
te passen, houden de Vlaamse politici al lang geen rekening meer. En dat 
noemen de ‘democratische’ partijen democratie.”

Geert Wouters

“Het cordon sanitaire maakt CD&V/N-VA totaal machteloos. Zolang men op voorhand zegt dat 
men onder geen beding een regering met de steun van het Vlaams Belang 
wil vormen, heeft men tegen de SP.A en de VLD niets te zeggen. Ook van-
daag is het niet a priori uitsluiten van het Vlaams Belang uit een dergelijke 
meerderheid, de enige mogelijkheid voor CD&V en N-VA om niet in dezelfde 
ongeloofwaardigheid weg te zinken als VLD en SP.A.”
Prof. Dr. Matthias Storme

“Alle Vlaamse parlementsleden hebben het regeerakkoord over de splitsing 
ingeslikt, genegeerd en verraden. Het ordewoord luidt nu: met foefjes ran-
gen sluiten, amnesie en verder doen alsof er niets aan de hand was.”

Prof. Dr. Em. Erik Suy

“Opnieuw blijft Vlaanderen verweesd achter met een enorm ‘déjà vu’ gevoelen. Opnieuw 
een ‘boulevard van gebroken dromen, beloftes,’ om met de dood in het hart, niet Vlaande-

ren, maar België te redden. We leren het nooit. Anderzijds een gevoel van 
bevrediging, van zekerheid dat deze afgang extra veel Vlaamse landgenoten 
overtuigd heeft dat Vlaanderen en België niet meer samen gaan! Weer zoveel 
extra overtuigden dat er maar één oplossing is: splits België, nu! Omdat het 
moet!”
Bruno Valkeniers

“Men zal mij niet (meer) kwalijk nemen als ik toegeef dat ik niet (meer) wakker lig van ‘de’ 
politiek. Ik moet toegeven dat het dit keer wel gebeurde: toen begon uit te lekken wat men 
aan Vlaamse kant allemaal te grabbel gooide - men bood het niet eens te 
koop aan, men deelde gewoon uit - werd inderdaad mijn nachtrust door-
kruist door zure zwarte nachtmerries. Doorheen enkele decennia politieke 
verslaggeving heb ik meer dan eens Vlaamse en andere ‘zottigheden’ zien 
gebeuren, maar zover was men nog nooit durven gaan.”

Marc Platel

Woordbreuk
en verraad
Herinnert u het zich nog? Voor de ver-
kiezingen van 13 juni 2004 was het bij 
elke politieke partij Brussel-Halle-Vil-
voorde wat de klok sloeg. Partijen die 
deze onwettelijke situatie creëerden of 
jaren lieten betijen, riepen om ter hardst 
dat de splitsing van B-H-V een ‘conditio 
sine qua non’ voor regeringsdeelname 
was. Straffer nog, voor deelname aan 
regeringsonderhandelingen.

Maar daags nadien trokken de ‘occasi-
onele Vlaamse leeuwen’ snel hun klau-
wen in en klonk het allemaal al weer 
wat ‘Belgischer’. 

Wat zich in de week van 16 mei in de 
parlementen afspeelde, tartte werkelijk 
elke verbeelding. Woordbreuk en 
verraad zijn té zwakke woorden voor de 
vaudeville die zich daar voltrok. Nooit 
in de geschiedenis van dit onzalige 
België werd de onmacht van de Vlaamse 
meerderheid zo tentoongesteld. Nooit 
werden we als Vlamingen zo gerold en 
bedrogen. Het ergste van al is dat het de 
mensen zijn die verondersteld worden 
voor onze belangen op te komen, die de 
Vlamingen het mes in de rug staken.

Omdat Vlamingen zelfstandig kunnen 
denken, hebben we in deze uitgave van 
WelkomEcho gewoon de feiten op een 
rijtje gezet. Lees en oordeel zelf.

Wat mij betreft, is het genoeg geweest! 
Laat ons in alle vriendschap België be-
graven en resoluut gaan voor ons onaf-
hankelijk Vlaanderen.

Marie-Rose 
Morel

Vervolg op pag. 2



Naïviteit: een Vlaamse ziekte?
Een jaar geleden voorspelde ik voor de N-
VA hetzelfde scenario als de Volksunie mocht 
beleven na de regeringsdeelname met de 
CVP. Vandaag heeft de geschiedenis ons in-
gehaald. Ook toen dacht de Volksunie haar 
stempel op het beleid te kunnen drukken. 
De top van de Volksunie liet zich verblinden 
door de beloftes van de doorwinterde car-
rière- en standenpartij CVP.

Gebrek aan moed

De N-VA zou de verbeterde versie van de oude 
Volksunie worden, dat was ze ook tijdens het 
eerste jaar. Maar de N-VA bleek in hetzelfde 
bedje ziek als haar voorganger: alle meningen, 
alle ideologieën, alle strekkingen moesten kun-
nen uit angst om toch maar iemand ongunstig 
te stemmen. Links versus rechts, progressief 
versus conservatief, kritische stemmen werden 
tot stilzwijgen gemaand of ertoe aangezet de 
partij te verlaten. Het vereist politieke moed om 
een eigen identiteit te verdedigen, een moed 
die er niet was uit angst voor de kiezer. Na de 
eerste kartelonderhandelingen met de CD&V in 
2003 die afgebroken werden wegens het gebrek 
aan Vlaamse rechtlijnigheid van de christen-
democraten kwam er uiteindelijk toch het ver-
standskartel, het kartel van de laatste hoop. De 

N-VA-partijtop heeft steeds elk gesprek met het 
toenmalig Vlaams Blok geweigerd. Het cordon 
werd veroordeeld maar wel in echte Sovjetstijl 
toegepast door alle partijen, ook door de N-VA.

Egmont-bis

En nu is de verbazing groot: B-H-V werd Eg-
mont-bis! Hoe naïef kan men zijn... “We spelen 
op resultaat, we laten ons niet opjagen, dank-
zij ons staat B-H-V op de agenda!” Och ja, het 
stond een jaartje op de agenda en werd weer 
afgevoerd. Leedvermaak? Neen, integendeel, 
ontgoocheling voor de Vlamingen in de Rand. 
Maar tegelijkertijd realiteitszin: zonder de groot-
ste Vlaamse partij kán in dit land geen Vlaamse 
frontvorming bestaan. Toen het Vlaams Belang 
het wetsvoorstel voor de splitsing van B-H-V bij 
hoogdringendheid op de federale agenda wou 
zetten, heeft ook de 
N-VA tegengestemd. 
Alice Nahon dichtte 
“’t Is goed in ’t eigen 
hert te kijken nog 
even voor het slapen 
gaan...” Ik geef de N-
VA in overweging in 
hoever ze mede ver-
antwoordelijk zal zijn 

voor het bevriezen van de communautaire eisen 
tijdens de volgende jaren.

Het hernieuwde regeerakkoord van de Vlaamse 
regering is een duplicaat van het 
oorspronkelijke. Het stemt 
tot nadenken dat een jaar 
na het aantreden van de 
Vlaamse regering deze 
Vlaamse ‘accenten’ nog niet 
eens een begin van uitvoering 
gekregen hebben.

Naïviteit is slechts 
hartverwarmend bij 
kleuters.

Lieve
Van den Berghe

• Voorzitter VU - afd. Malle (1976-1981)
• Arrondissementeel VU-afgevaardigde (1976-1981)
• N-VA-voorzitter arrondissement Turnhout (2001-2004)
• Lid N-VA-Partijraad (2001-2004)
• N-VA-voorzitter verzoenings- en tuchtcommissie Limburg (2002-2004)
• N-VA-voorzitter kiescollege provincie Antwerpen (2003)
• Lid kiescollege Senaat (2003)
• Voorzitter kiescampagne N-VA - provincie Antwerpen (2003)
• Kandidaat VB-lijst (2004)

• Bart De Wever (N-VA): “In het Vlaamse 
regeerakkoord is ook een zeer duide-
lijke werkwijze afgesproken over dit 
dossier. We zouden uiterlijk tegen het 
begin van het federale parlementaire 
jaar, dat met rasse schreden nadert, een 
wetsvoorstel over de splitsing van het 
kiesarrondissement en het gerechtelijke 
arrondissement indienen. (…)”

(6 oktober 2004)
• Ludwig Caluwé (CD&V): “Er is geen en-

kele reden om voor de uitvoering van 
een arrest dat een juridisch recht beves-
tigt, een prijs te betalen.” 

(6 oktober 2004)
• Yves Leterme: “Het Vlaams regeerak-

koord werd tot nu toe perfect en cor-
rect uitgevoerd.” Joris Van Hauthem: 
“Dat klopt gewoonweg niet. U hebt zelf 
ooit gezegd dat er iets moest gebeuren 
voor het einde van het jaar om een ge-
loofwaardigheidsprobleem ten opzichte 
van de Vlaamse burgermeesters te ver-
mijden. Nu vertelt u dat u de federale 
regering nog wat meer tijd wilt geven. 

Hoeveel rek zit 
er nog in de term 
‘onverwijld’?”

(26 januari 
2005)

• Leterme: “Er kan geen sprake van zijn 
dat het dossier wordt vertraagd of node-
loos uitgesteld. Het moet zijn normale 
verloop kunnen krijgen”. Joris Van Hau-
them: “Het enige wat u hier komt zeg-
gen, is dat er sinds oktober in feite niets 
veranderd is. U blijft verder wegzakken 
in het moeras van de ongeloofwaar-
digheid waarvoor u zelf hebt gewaar-
schuwd.”

(23 februari 2005)
• Leterme weigerde zich uit te spreken 

over de piste van het inschrijvingsrecht: 
“De Vlaamse Regering is niet betrokken 
bij de onderhandelingen en wordt ook 
niet op de hoogte gehouden.” Joris Van 
Hauthem: “U acht het inschrijvingsrecht 
als piste dus aanvaardbaar. Dat is duide-
lijk”.

(27 april 2005)

Uit het parlement“Het is een normale evolutie dat taalgrenzen na verloop 
van tijd samenvallen met staatsgrenzen. Het is dus inzake 
B-H-V meer dan nodig dat de hele Vlaamse Beweging en de 
Vlaamse politieke partijen zich onverzettelijk tonen. Meer 
en meer blijkt dat de middelen waarover we in België be-
schikken onvoldoende zijn om onze eigenheid te verdedi-
gen. De enige oplossing: Vlaamse onafhankelijkheid.”

Paul Doevenspeck

“In zijn zogezegde ‘straffe’ verklaringen, horen we vice-
premier Johan Vande Lanotte nog onderstrepen dat men 
bereid was om de tweetaligheid van Brussel verder onder-
uit te halen. Het is nog niet erg genoeg dat wij als Brusselse 
Vlamingen moeten leven met de oneervolle stempel van 
‘beschermde minderheid.’ De ‘Vlaamse’ politici zijn goed 
beschermd met ministerposten, vaste vertegenwoordiging 
in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, schepenambten, 
een kleine monsteradministratie van 1.500 ambtenaren... 
Maar het enige waar het voor de Vlaamse bevolking echt 
op aan komt, tweetalige dienstverlening op alle niveaus, 
wil men prijsgeven. Schandalig!” 

Bernard Daelemans

Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Van Hauthem (Vlaams 
Belang) vuurde in het Vlaams Parlement week na week een bat-
terij vragen af op de leden van de meerderderheidsfracties. Een 
bloemlezing.

Bijna Bourgeois
Volgens Bart De Wever waren er “momenten dat Geert 
Bourgeois bijna uit de regering stapte”. Ontroerend. 
En dat na het niet minder kranige moment waarop 
Bourgeois bijna niet in de regering stapte. Zeg hen dat 
ik er bijna aan had gedacht om de volgende keer op de 
N-VA te stemmen.

Lezersbrief van Prof. Dr. Eric Defoort
in De Standaard van 20 mei 2005



Lees de volledige analyse op
www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de “vertrouwenwekkende maatregelen” reeds waren 
opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Van échte nieuwe maatregelen is helemaal geen sprake.

Vlaams regeerakkoord,
23 juli 2004

De “vertrouwenwekkende“
maatregelen, 18 mei 2005

1. In Vlaanderen Vlaams
‘Unaniem verwerpt de Vlaamse Re-
gering elk initiatief dat ertoe zou 
leiden dat het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt uitgebreid, dat de taalwetge-
ving in Brussel eenzijdig wordt ver-
soepeld, dat in inschrijvingsrechten 
en andere bijkomende voorrechten 
voor Franstalige inwoners in Vlaan-
deren worden voorzien of dat de 
Franse gemeenschap bevoegdheid 
in Vlaanderen krijgt.’ 

2. Vlaamse 
onderwijsinspectie

‘De Vlaamse Regering is van oor-
deel dat de pedagogische inspectie 
in het Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse faciliteitengemeenten tot 
de Vlaamse bevoegdheid behoort 
en zal daartoe de nodige initiatie-
ven nemen. Tegen eind 2005 zal 
een inventaris worden opgemaakt 
van de verplichtingen van zowel 
de Vlaamse Gemeenschap als de 
Franse Gemeenschap inzake het 
door hen in te richten onderwijs in 
de faciliteitengemeenten om na te 
gaan of ze beide aan hun verplich-
tingen voldoen.’ 

3. Burgemeesters, 
schepenen en ocmw-
voorzitters moeten 
Nederlands kennen

‘Het gebruik van het Nederlands 
in de instellingen van de lokale be-
sturen is voor de Vlaamse Regering 
essentieel. In dit kader zal zij een 
decretaal initiatief voorstellen om 
de kennis van het Nederlands te 
verzekeren bij het uitoefenen van 
een uitvoerend mandaat in de ge-
meente. De Vlaamse Regering heeft 
daarnaast beslist om middelen vrij 
te maken en initiatieven te ontwik-
kelen voor de versnelde uitvoering 
van beleidsopties in de Vlaamse 
Rand rond Brussel.’ 

4. Nederlands voor Frans-
talige werkzoekenden
‘De Vlaamse Regering zal verder 
gaan met een beleid dat enerzijds 
meer kansen biedt aan werkzoe-
kenden, ook anderstaligen, maar 
anderzijds ook consequent inspan-
ningen eist om die kansen te grij-
pen, ook wat betreft het leren van 
Nederlands.’

5. Vlabinvest
‘Op het vlak van de sociale huisves-
ting heeft de Regering beslist om 
een bedrag van 25 miljoen euro 
vrij te maken zodat Vlabinvest zijn 
werkingsgebied kan vergroten, 
subsidies kan geven en een voor-
kooprecht kan uitoefenen.’

‘Naar aanleiding van deze maatre-
gel wil de Vlaamse regering voor de 
toekenning van een sociale woning 
en voor de uitoefening van een 
woonvoorrecht voor inwoners van 
de eigen gemeente uitgaan van de 
voorwaarde dat de kandidaten een 
maatschappelijke en sociaal-cultu-
rele binding hebben met het Vla-
binvest-gebied.’

6. Vlaams zorgnetwerk 
Brussel

‘Een fi nanciële injectie in het 
Brusselfonds moet verder de ont-
wikkeling van het Vlaams beleid 
in Brussel versterken: de uitbouw 
van een zorgnetwerk is hierbij 
prioritair, opdat de Vlamingen die 
beroep doen op zorgverstrekking 
in Brussel, gezondheidszorgen 
zouden krijgen in de beste omstan-
digheden en in hun eigen taal.’

7. Ombudsdienst-Meldpunt
‘Binnenkort wordt op initiatief van 
de Vlaams minister bevoegd voor 
Brussel een ombudsfunctie geïn-
stalleerd die onder meer klachten 
van Nederlandstalige patiënten in 
Brussel zal registreren en opvol-
gen.’ 

1. In Vlaanderen Vlaams
‘En we kijken streng toe op het res-
pect voor de (taal)wetgeving, voor-
al in de faciliteitengemeenten.’(reg
eerakkoord pagina 9). ‘De Vlaamse 
regering versterkt de Vlaamse aan-
wezigheid in de Vlaamse rand en 
de faciliteitengemeenten.’ (regeer-
akkoord pagina 78).

‘We zien toe dat het Nederlandsta-
lig karakter van de Rand, conform 
de (taal)wetgeving wordt gerespec-
teerd. We nemen maatregelen met 
het oog op een vernederlandsing 
van het straatbeeld.’

(regeerakkoord pagina 78)

2. Vlaamse 
onderwijsinspectie

‘We verbinden ons ertoe om tegen 
1 januari 2006 een oplossing te vin-
den voor de problematiek van de 
pedagogische - en taalinspectie in 
het Franstalig faciliteitenonderwijs. 
Daarenboven moet de Franse ge-
meenschap voldoen aan haar wet-
telijke verplichting tot fi nanciering 
van de Vlaamse school in Komen.’

(regeerakkoord pagina 79)

3. Burgemeesters, 
schepenen en ocmw-
voorzitters moeten 
Nederlands kennen

‘We stimuleren de faciliteitenge-
meenten om zich in te schrijven in 
het beleid van de Vlaamse Gemeen-
schap en om alle Vlaamse decreten 
op een volwaardige manier toe te 
passen.‘

(regeerakkoord pagina 79)

4. Nederlands 
voor Franstalige 
werkzoekenden

‘We breiden het Vlaamse aanbod 
inzake beroepsopleiding in Brussel 
uit en maken het zichtbaarder, ook 
ten aanzien van doelgroepen zoals 
nieuwkomers die een inburgerings-
traject volgen. Ook de taalopleidin-
gen voor werknemers èn werkzoe-

kenden breiden we uit.’ 
(regeerakkoord pagina 77)

5. Vlabinvest
‘We versterken de inspanningen op 
het vlak van huisvestings- en grond-
beleid in de Vlaamse Rand, met bij-
zondere aandacht voor de facilitei-
tengemeenten, zodat de blijvende 
prijsstijgingen voor bouwgronden 
en de toenemende verfransings-
druk worden teruggeschroefd. Ten-
einde betere resultaten te bereiken 
op het vlak van betaalbaar wonen 
in de Vlaamse rand zal de werking 
van Vlabinvest worden geheroriën-
teerd. We breiden het werkingsge-
bied van Vlabinvest uit (...).’

(regeerakkoord pagina 79)

6. Vlaams zorgnetwerk 
Brussel

‘We realiseren een strategisch 
plan om het aanbod aan Vlaamse 
welzijns- en gezondheidsvoorzie-
ningen in Brussel uit te bouwen, 
in het bijzonder voor het aanbod 
aan thuiszorg en ouderenzorg. 
In overleg met verenigingen van 
Nederlandstalige medici en zorg-
verstrekkers, maken we werk van 
de uitbouw van de eerstelijnszorg, 
met prioritaire aandacht voor de 
realisatie van het Nederlandstalig 
virtueel zorgnetwerk.’

(regeerakkoord pagina 77)

7. Ombudsdienst-Meldpunt
‘Op korte termijn maken we een in-
ventaris van de bestaande klachten-
meldpunten en -procedures m.b.t. 
de naleving van de taalwetgeving. 
Op basis daarvan werken we een 
laagdrempelig en vlot mechanisme 
uit om taalklachten en mistoe-
standen i.v.m. de taalwetgeving te 
registreren èn actief op te volgen. 
Dit mechanisme zal functioneren 
als een taalombudsdienst die niet 
alleen problemen registreert maar 
ook actief helpt zoeken naar oplos-
singen.’

(regeerakkoord pagina 76)

ANALYSE VAN EEN DODE MUS



Uit de kranten...

Naam: ......................................................................................................

Straat: ......................................................................................................

Nr.: ..............................................................................................................

Gemeente: ..........................................................................................

Postcode: ..............................................................................................

Tel./GSM: ..............................................................................................

E-post: .....................................................................................................

Geboortedatum: ...........................................................................

Wenst:
 een gratis VL-zelfklever;
 een gratis infopakket van het Vlaams 

Belang;
 een exemplaar van de brochure ‘Van Bel-

gië naar Vlaanderen’ te ontvangen;
 lid te worden van het Vlaams Belang en 

stort N 12,5 �op rek.nr. 320-0808816-03. 
(Bij lidmaatschap nu GRATIS leeuwenvlag 
1,5m.x1,5m.)

INFOBON

Vlaams Belang,
Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Tel.: 02/219.60.09 • Fax: 02/218.19.58

Terugsturen naar:
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