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1 mei 2009: familiedag Vlaams Belang 
 
Toespraak Filip Dewinter 
 
 
Kameraden, nationalisten, 
Welkom in Antwerpen! Welkom aan de oevers van die machtige rivier: de Schelde! Even verderop 
organiseert de SP.a eveneens een familiefeest. Ik las in de krant dat kinderen op het SP.a‐familiefeest 
op een kameel kunnen rondrijden en er multi‐culturele sprookjes voorgelezen worden. Er worden bij 
de SP.a Marokkaanse gerechten geserveerd. Aan de andere kant van de Scheldekaaien organiseert 
een radicale islamitische organisatie een manifestatie waar sjeik Mohammed Al’ariefie en sjeik 
Abdelwahab bin Nassir Al‐taririe beiden uit Saoedi‐Arabië afkomstig en beiden aanhangers van Osama 
Bin Laden het woord voeren. Terwijl de socialisten halverwege de Scheldekaaien collaboreren met de 
islam en de moslim‐fundamentalisten aan de Noorderkaaien hun haat tegen het Westen verkondigen, 
verdedigen wij vanuit deze locatie die ooit het Zuiderkasteel was en Antwerpen beschermde tegen 
vreemde indringers onze Vlaamse cultuur, onze Europese identiteit en onze Westerse beschaving! 
 
Kameraden‐nationalisten, 
Dat wij uitgerekend op 1 mei deze familiedag organiseren is geen toeval maar een bewuste keuze. 1 
mei is immers het feest van alle Vlaamse arbeiders en werknemers. Het is het feest van de volkse 
solidariteit en sociale samenhorigheid. Het Vlaams Belang is bij uitstek een sociale volkspartij die zich 
kant tegen roofdierkapitalisme maar ook tegen hangmatsocialisme. Wij zijn vrijheidslievend maar niet 
liberaal; wij zijn sociaal maar niet socialistisch. Wij zijn eerst en vooral een identitaire en 
volksnationale partij die solidair is met de zwaksten van ons volk. Wij staan aan de kant van de 
werklozen, de bejaarden met een klein pensioen. Wij staan aan de kant van de arbeiders van Opel 
Antwerpen, Ford Genk en Volvo in Gent. Wij staan aan de kant van de werknemers van Daf Trucks, 
Janssen Pharmaceutica, Philips en Bosch die recent hun job verloren. Wij staan aan de kant van de 
slachtoffers van de crisis en niet zoals Dedecker, Verhofstadt en De Gucht aan de kant van diegenen 
die ervoor verantwoordelijk zijn. 
 
Kameraden – nationalisten, 
De financiële en economische crisis waaronder vele Vlamingen gebukt gaan werd onder andere 
veroorzaakt door hebzuchtige bankiers die een onverantwoord en soms ronduit crimineel beleid 
hebben gevoerd. Figuren zoals Jean‐Paul Votron en Maurice Lippens hoeven zich nooit ergens voor te 
verantwoorden. In het slechtste geval worden – zoals Votron bij Fortis ‐ ze bedankt voor bewezen 
diensten met een gouden handdruk van 6,3 miljoen euro. Terwijl een kassierster in een Duitse 
supermarkt ontslagen werd omdat ze 1,3 euro aan statiegeld voor zichzelf had geïnd, worden bankiers 
uitgebreid beloond om de kleine spaarder en aandeelhouder voor miljarden euro’s op te lichten. Een 
topbankier, ook al is hij graaf en behartigt hij hoogst persoonlijk de financiële belangen van het 
Belgische koningshuis, moet verantwoording afleggen voor de rechtbank en desnoods veroordeeld 
worden.  
 
Beste vrienden, 
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De werkloosheid in Vlaanderen neemt dag na dag toe. Vlaanderen telt ondertussen 191.563 
werklozen. Dat zijn er 29.649 meer dan 1 jaar geleden. Wat ook toeneemt in Vlaanderen is het aantal 
vreemdelingen. In 2007 vestigden zich in België 110.000 nieuwe vreemdelingen. Het hoogste aantal 
ooit. Het is dan ook een pure schande dat de traditionele partijen de immigratiekraan wagenwijd 
open draaien op een moment van economische crisis. Iedere nieuwe vreemdeling neemt niet alleen 
de job af van een Vlaamse arbeider of bediende maar kost de Vlaamse belastingsbetaler handenvol 
geld. Geld dat we niet kunnen investeren in onze Vlaamse economie. Geld dat we niet kunnen 
gebruiken om jobs voor Vlaamse werklozen te creëren. Wij eisen een waterdichte immigratiestop, de 
prioritaire tewerkstelling van Vlaamse werklozen en pas dan van vreemdelingen; wij eisen werk voor 
eigen volk eerst; wij eisen Vlaamse jobs voor Vlaamse arbeiders! 
 
 
Beste vrienden, 
Men maakt u al jaren wijs dat we vreemdelingen nodig hebben om hier het vuile werk te komen 
doen; dat het jonge allochtonen zullen zijn die het geld van uw pensioen zullen moeten verdienen. De 
Europese commissie stelde een week geleden dat Europa de volgende 20 jaar 20 miljoen nieuwe 
vreemdelingen naar hier moet halen om de vergrijzing tegen te gaan. Laat u niets wijsmaken. De 
immigratie‐invasie heeft ons de voorbije decennia alleen maar geld, veel geld gekost. Alleen al aan 
werkloosheidsvergoedingen voor vreemdelingen betalen we jaarlijks meer dan 500 miljoen euro. De 
opvang van asielzoekers kost jaarlijks 487 miljoen euro, de kinderbijslag voor vreemdelingenkinderen 
die in het buitenland wonen kost 45 miljoen euro. Het Vlaamse positieve discriminatiebeleid inzake 
tewerkstelling 22 miljoen euro. De gezondheidszorg voor illegalen kost ieder jaar 38 miljoen euro. 
Vreemdelingen die hier nooit gewerkt hebben en nooit een bijdrage hebben geleverd tot de sociale 
zekerheid, hebben wat ons betreft – net zoals in Denemarken ‐ geen recht op een 
werkloosheidsvergoeding of kinderbijslag of sociale huisvesting of ocmw‐steun. Gedaan met het 
vreemdelingenprofiteriaat. Ook hier geldt meer dan ooit Vlaams geld in Vlaamse handen! 
 
 
Beste vrienden, 
De bewering dat we opnieuw miljoenen en miljoenen jonge migranten nodig hebben om het 
uitstervende Europa van de demografische ondergang te behoeden is een fabeltje. Een zoveelste 
nieuwe immigratievloedgolf lost misschien één probleem op maar creëert er tientallen nieuwe bij. Via 
de massa‐immigratie halen we niet alleen jonge gezinnen met kinderen naar hier maar importeren we 
ook hun onverdraagzame godsdienst, hun middeleeuwse beschaving, hun onaangepast gedrag, 
overlast, criminaliteit. Wij hebben geen nood aan bootladingen nieuwe vreemdelingen die de 
achterstand bestendigen maar we hebben nood aan een Europese familiepolitiek die het gezin – een 
man, een vrouw en als het kan kinderen – centraal plaatst. We zijn niet van plan om in ruil voor 
kinderrijkdom en goedkope werkkrachten Europa uit te verkopen aan de islam. Wij moeten geen 
beroep doen op een economisch en demografisch huurlingenleger van aan de andere kant van de 
Middellandse Zee. We moeten inzetten op de werkkracht, de creativiteit en het enthousiasme van 
onze eigen Europese bevolking. Nieuwe vreemdelingen en immigranten moeten wat ons betreft dan 
ook niet rekenen op een blue card of green card maar enkel op een go card! 
 
Beste vrienden, 
Een waterdichte immigratiestop is het enige middel om de vreemdelingen buiten en de tewerkstelling 
binnen onze grenzen te houden. De delokalisatie van zoveel Europese bedrijven naar lageloonlanden 
in de derde wereld hou je niet tegen door de derde wereld‐bewoners naar hier te halen maar wel 
door Europese bedrijven hier te houden. Dat kan alleen indien we de staat ontvetten; de belastingen 
en de loonkost naar beneden halen; een Europese immigratiestop invoeren; door Europees te kopen 
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en door de import vanuit lageloonlanden waar 19e eeuwse sociale toestanden heersen te beperken 
en aan banden te leggen. Denk Europees, handel Europees en koop Europees! 
 
Beste vrienden, 
“Door Turkije binnen te halen als lid van de EU vergroten we onze markt met 100 miljoen nieuwe 
consumenten”, zeggen de voorstanders van de toetreding van Turkije tot de EU ons. Wat men er niet 
bij vertelt is dat we niet alleen 100 miljoen nieuwe consumenten maar ook 100 miljoen 
onwaarschijnlijk goedkope werkkrachten binnenhalen die onze arbeiders zullen beconcurreren; hun 
werk zullen afpakken en de lonen spectaculair zullen doen dalen. Is het dat wat de socialisten willen? 
Voor ons is het duidelijk: Turkije behoort niet tot Europa! Turkije mag en kan geen lid worden van de 
EU! Turkije aan de Turken en Europa aan de Europeanen! 
 
Kameraden, nationalisten, 
Eergisteren lanceerden we de verkiezingsslogan voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 
aanstaande. Met de “Dit is ONS land” pakt het Vlaams Belang uit met een herkenbare en assertieve 
Vlaams Belang‐campagne. Bij de slogan “Dit is ONS land” ligt de klemtoon bewust op het 
drieletterwoord ONS. ONS staat voor de natie en het volk, ONS staat voor solidariteit en 
gemeenschap. Dit is ONS land en niet van de criminelen, de drugdealers en de misdadigers, dit is ONS 
land en niet van de politieke klasse die hun politiek correcte ideeën aan de bevolking opdringen; dit is 
ONS land en niet van Waalse politiekers die ONS bestelen en vernederen; dit is ONS land en niet van 
vreemdelingen, asielzoekers en illegalen.  
 
Dit is ONS land! Blijf er af!
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Toespraak Bruno Valkeniers 
 
 
Vlaamse vrienden, nationalisten, 
Welkom op onze 1 mei viering, op ons familiefeest. Vandaag wordt, door uw massale aanwezigheid, 
opnieuw bewezen dat het Vlaams Belang een brede, volkse en democratische partij is, wat de 
superdemocraten die het “cordon sanitaire” blijven handhaven ook mogen zeggen. Het Vlaams Belang 
is en blijft de enige sociale volkspartij.  
 
Ik weet wel, het is gemakkelijk om in debatten, in de media, in het parlement ‐ en de superdemocrate 
Caroline Gennez van de Vlaamse socialisten is daarin dé specialiste ‐ het is gemakkelijk om 
pretentieus, bekakt, dwergachtig het Vlaams Belang en zijn mandatarissen uit te schelden omdat ze 
niet wegen op het beleid.  
 
Wij wegen zeer zeker op het beleid, en ook vooral op die stukken van het beleid die jarenlang 
socialistische domeinen waren. En het Vlaams Belang zou nog veel méér op het beleid kunnen wegen 
en zijn talent tonen, als het cordon sanitair in de prullenmand zou verdwijnen.  
 
Dat angsthazen, de zelfverklaarde democraten een voorbeeld nemen aan steeds meer mensen uit de 
academische en culturele middens, à la Benno Barnard en Etienne Vermeersch, die bij mijn weten 
geen lidkaart hebben van onze partij, maar die o.a. in De Standaard de onzin van het cordon bepleiten 
n.a.v. de boeken van Koen Dillen en Filip DW. 
 
Door het cordon wordt Vlaanderen het bestuur ontzegd waar het recht op heeft, nl. een republikeinse 
Vlaamse staat. Daarvoor hebben wij de stemmen, het programma, de leiders, de mandatarissen en de 
talenten. Het Vlaams Belang staat voor een democratisch Vlaanderen met de eigen Westerse, 
Christelijke, humanistische identiteit, waarden en normen, met de eigen toekomst en vroeg of laat 
zullen we hiermee het cordon doorbreken.  
 
En op dat moment zal het gedaan zijn met de warrige politiek van de belgicistische compromissen of 
de onnatuurlijke coalities, die tot gevolg hebben dat er in dit land al decennia lang geen rekening 
wordt gehouden met uw, met onze toekomst. U bent het wel degelijk waard eindelijk eens op uw 
wenken te worden bediend: u hebt als Vlamingen genoeg geslaafd, gedraafd, afgedragen voor België 
en getransfereerd naar Walloniê. Wij zijn geen koelies, wij zijn vrije en fiere Vlamingen! 
 
U kent de krachtlijnen van ons programma. U kent mijn achtergrond, en die is een illustratie van de 
breedte en de diepgang van onze partij. Voor ik van u allen het vertrouwen en de eer kreeg om onze 
mooie partij het Vlaams Belang te leiden was ik een kwart eeuw een man van de haven, van de dok, 
maar ook vooral een internationale ondernemer, die Europa, Afrika, Azië, de VSA van binnenuit leerde 
kennen en daar vele vriendschappen opbouwde.  
 
Ik ben dus én een Vlaming én een wereldburger en durf zonder hoogmoed beweren dat andere 
partijleiders en partijen minder wereldburger, minder kosmopoliet zijn. Zij praten er wel over en doen 
af en toe een door de belastingbetaler gesponsord reisje. Zij denken bovendien dat slechts een 
voorstander van de multicultuur een wereldburger kan zijn. Welnu, dat is niet mijn achtergrond. Ik 
stond midden in de globalisering en weet dus uit de eerste hand, niet van horen zeggen, niet door een 
studie van de slimme bollen van de regimepartijen dat veel Vlamingen, Vlamingen die traditioneel 
stemden voor de socialisten, de christen‐democraten, de links‐liberalen, nu voor het Vlaams Belang 
kiezen omdat zij in de steek gelaten worden, omdat zij hun geloofwaardigheid in de politici 
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kwijtgespeeld zijn en zich niet meer terugvinden, niet meer thuis zijn in Vlaanderen en bang zijn van 
de economische crisis. 
 
Zij worden al jaren in de steek gelaten worden door de superdemocraten, de trendy progressieven 
met het hart langs links en de portemonnee langs rechts. Die vanuit de betere, chique buurten van 
Antwerpen hooghartig de Vlaamse identiteit ingeruild hebben voor de multicultuur en de Vlaming 
door de illegaal en de islam.  
 
Wij Vlaams Belang daarentegen omhelzen alle Vlamingen, echter speciaal die Vlamingen die met dit 
establishment niets meer te maken willen hebben. 
 
Goede vrienden: de verkiezingen van 7 juni staan voor de deur. U weet wat dat betekent: veel 
beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. Alle traditionele partijen zullen elkaar weer 
verdringen in het u opsolferen van economische en politieke recepten die routineus zijn, uitgekauwd, 
herkauwd en vooral al zo dikwijls beloofd bij vorige verkiezingen.  
 
Zij zullen zich aan u aanbieden onder de slogans CD&V: “sterk in moeilijke tijden”, VLD: “Er zit meer in 
Vlaanderen” en sp.a: “Nu zeker”, maar de praktijk van de laatste jaren en het immobilisme van 
vandaag toont zeer duidelijk dat op gebied van staatshervorming zowel als aanpak van de sociaal‐
economische crisis de slogans beter zouden zijn: CD&V: “Stilstaan in moeilijke tijden”, VLD: 
“Vlaanderen wasda?” en SP‐.Anciaux: “Nu zeker niet”.  
 
Die partijen zijn nu al decennia aan de macht en ze hebben het nagelaten om in goede tijden de 
nodige voorzorgen te nemen en de staat zo fundamenteel te hervormen, Vlaanderen te vormen, 
opdat we nu een spaarpot zouden hebben en de institutionele middelen om ook de huidige crisis aan 
te kunnen. Ik noem dat schuldig verzuim. De klassieke partijen zijn niet de oplossing tot het probleem, 
zij zijn het probleem.  
 
En goede vrienden, ook N‐VA met de bijna slimste mens van de wereld of LDD onder leiding van 
Calimero Dedecker zullen zolang zij blijven aanschurken tegen die belgicistische establishmentpartijen 
en niet resoluut de republikeinse weg op durven gaan, ook zij zullen niet in staat zijn met al hun 
“gezond verstand” om de “afrit Vlaanderen, uitrit crisis” te vinden. Wat wij nodig hebben is de 
autostrade naar Vlaanderen! 
 
De voorbije maanden heeft het Vlaams Belang hard gewerkt aan een Vlaams verkiezingsprogramma. 
Een programma vol van kwaliteit, ook dat hebben sommige journalisten schoorvoetend moeten 
erkennen. Een programma met meer dan 540 voorstellen om de leefbaarheid, de welvaart en het 
welzijn van Vlaanderen, van uw land, van ons land, te verbeteren. Met centraal daarin onze identiteit, 
waarden en normen, veiligheid en strijd tegen de criminaliteit, mobiliteit, een echte zorg voor ons 
milieu en tenslotte het gezin als bakermat van onze toekomst. Maar ook met een oprechte 
bekommernis om de sociale verworvenheden en een bedrijfsvriendelijk klimaat in ons KMO 
Vlaanderen ook in de toekomst te waarborgen.  
 
En dat welvarend Vlaanderen kan niet gerealiseerd worden met het huidige Belgische sociale 
conflictmodel. Daarvoor is een harmonie nodig waar iedereen mee aan de kar duwt en waar 
ondernemers en werknemers allemaal een gemeenschappelijk belang hebben: welvaart en sociale 
rechtvaardigheid op korte en lange termijn. 
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Vanuit mijn achtergrond als ondernemer, als maritiem manager, als kind van Antwerpen wil ik eigen 
klemtonen leggen. In de persmap die wij daarjuist aan de aanwezige pers hebben overhandigd heb ik, 
volledig in lijn met ons programma, 3 voorstellen uitgewerkt. Die klemtonen zijn geen herhaling van 
de vrome wensen van onze concurrenten, met een extra‐sausje.  
 
Neen die voorstellen kijken verder, reiken sterker naar de toekomst. Zijn concrete voorstellen over de 
Vlamingen en hun toekomst, hun economisch denken en hun arbeids‐ en gezinsrelaties. Wij zijn 
tenslotte dé gezinspartij. 
 
Zo pleiten wij dan ook ten 1e voor het afsluiten tussen werkgever en werknemer van een 
flexibiliteitspact. Ja voor de deregulering en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, maar altijd, 
altijd dus, gecompenseerd door meer flexibiliteit voor de gezinnen. Onregelmatige werkuren waarom 
niet, maar flexibiliteit van de werkgever bij vb ziekte van een kind. 
 
Om de kloof te dichten tussen zij die met veel kansen vertrekken en zij die nooit kansen zullen hebben 
omdat hun wieg leeg was van geld, relaties en netwerken, pleit ik ten 2e voor de ‘Vlaamse 
babybonus’. Waarom niet de huidige geboortepremie van € 1.130 voor het eerste kind en € 850 voor 
de volgende vervangen door een Vlaamse bonus van € 2.000 euro per geboorte, zonder onderscheid 
van de rang. Een bonus die we echter willen koppelen aan een systeem van generatiesparen. Via een 
fiscaal gunstig stelsel van jongerensparen, naar analogie met het bestaande pensioensparen, kan dit 
ouders stimuleren om voor hun kinderen een spaarpot op te bouwen die later kan dienen voor hoger 
onderwijs, het starten van een onderneming of de aankoop van een onroerend goed. 
 
En tenslotte, ten 3e. mag een crisis allerminst betekenen dat de sociaal zwakkeren in de kou blijven 
staan. Zeker nu de werkloosheid opnieuw toeneemt. Voor ons is, en dit zeker in deze barre 
economische tijden, het belasten van miserie volstrekt onaanvaardbaar. Ontslagvergoedingen moeten 
voor het Vlaams Belang vrijgesteld worden van sociale bijdragen. Onze parlementsleden hebben 
trouwens in die zin al een wetsvoorstel ingediend. Een job verliezen is al erg genoeg, de staat moet 
daar niet aan verdienen. 
 
Vrienden nationalisten, naast deze 3 voorstellen heeft onze partij de afgelopen jaren talloze 
wetsvoorstellen en voorstellen van decreet ingediend om welvarend Vlaanderen socialer en 
ondernemender te maken.  
Sommige van die voorstellen werden door de traditionele partijen hooghartig van tafel geveegd als te 
duur of onmogelijk, om ze dan enkele maanden daarna schaamteloos met wat knip‐ en plakwerk als 
eigen voorstellen door de kamers te sluizen. Ons niet gelaten, het is het resultaat dat telt.    
 
Maar het bewijst wel dat als we, in tegenstelling met de huidige regeringen, niet op onze lauweren 
rusten de kansen kunnen en zullen keren voor Vlaanderen en we een dynamiek op gang kunnen 
brengen die wereldwijd opzien zal baren. En waarom zou het bouwen van een eigen Vlaamse auto, 
een hybride wagen van de toekomst daar niet toe horen. Of is het verboden om te dromen? 
 
Goede vrienden, wij zouden het Vlaams Belang niet zijn, als wij niet onze verantwoordelijkheid 
zouden opnemen door vlakaf, klaar en duidelijk en voor iedereen die het horen wil te stellen dat 
Vlaanderen weg moet uit de Belgische structuren. Immers alleen zo, kan de kracht gevonden worden 
om in ons land de serieuze problemen van de 21ste eeuwse economie aan te pakken. En ik citeer graag 
Gerolf Annemans tijdens zijn congrestoespraak op 26 november 2005 ‐ ten tijde van ons economisch 
congres ‘Ondernemend Vlaanderen ‐ welvaart voor iedereen’: “Vlaanderen zit dus in het verkeerde lijf, 
Vlaanderen zit in de verkeerde structuur. Welnu vandaar onze stelling. In de marketing noemen ze het 
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een USP, een unique selling proposition. Datgene waardoor ge u van al de anderen afscheidt. Welnu 
onze USP inzake economie en welvaart bestaat uit drie dingen: Vlaanderen, Vlaanderen en nog eens 
Vlaanderen.”  
 
*** 


	1 mei 2009: familiedag Vlaams Belang
	Toespraak Filip Dewinter
	Kameraden, nationalisten,
	Welkom in Antwerpen! Welkom aan de oevers van die machtige rivier: de Schelde! Even verderop organiseert de SP.a eveneens een familiefeest. Ik las in de krant dat kinderen op het SP.a-familiefeest op een kameel kunnen rondrijden en er multi-culturele sprookjes voorgelezen worden. Er worden bij de SP.a Marokkaanse gerechten geserveerd. Aan de andere kant van de Scheldekaaien organiseert een radicale islamitische organisatie een manifestatie waar sjeik Mohammed Al’ariefie en sjeik Abdelwahab bin Nassir Al-taririe beiden uit Saoedi-Arabië afkomstig en beiden aanhangers van Osama Bin Laden het woord voeren. Terwijl de socialisten halverwege de Scheldekaaien collaboreren met de islam en de moslim-fundamentalisten aan de Noorderkaaien hun haat tegen het Westen verkondigen, verdedigen wij vanuit deze locatie die ooit het Zuiderkasteel was en Antwerpen beschermde tegen vreemde indringers onze Vlaamse cultuur, onze Europese identiteit en onze Westerse beschaving!
	Kameraden-nationalisten,
	Dat wij uitgerekend op 1 mei deze familiedag organiseren is geen toeval maar een bewuste keuze. 1 mei is immers het feest van alle Vlaamse arbeiders en werknemers. Het is het feest van de volkse solidariteit en sociale samenhorigheid. Het Vlaams Belang is bij uitstek een sociale volkspartij die zich kant tegen roofdierkapitalisme maar ook tegen hangmatsocialisme. Wij zijn vrijheidslievend maar niet liberaal; wij zijn sociaal maar niet socialistisch. Wij zijn eerst en vooral een identitaire en volksnationale partij die solidair is met de zwaksten van ons volk. Wij staan aan de kant van de werklozen, de bejaarden met een klein pensioen. Wij staan aan de kant van de arbeiders van Opel Antwerpen, Ford Genk en Volvo in Gent. Wij staan aan de kant van de werknemers van Daf Trucks, Janssen Pharmaceutica, Philips en Bosch die recent hun job verloren. Wij staan aan de kant van de slachtoffers van de crisis en niet zoals Dedecker, Verhofstadt en De Gucht aan de kant van diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn.
	Kameraden – nationalisten,
	De financiële en economische crisis waaronder vele Vlamingen gebukt gaan werd onder andere veroorzaakt door hebzuchtige bankiers die een onverantwoord en soms ronduit crimineel beleid hebben gevoerd. Figuren zoals Jean-Paul Votron en Maurice Lippens hoeven zich nooit ergens voor te verantwoorden. In het slechtste geval worden – zoals Votron bij Fortis - ze bedankt voor bewezen diensten met een gouden handdruk van 6,3 miljoen euro. Terwijl een kassierster in een Duitse supermarkt ontslagen werd omdat ze 1,3 euro aan statiegeld voor zichzelf had geïnd, worden bankiers uitgebreid beloond om de kleine spaarder en aandeelhouder voor miljarden euro’s op te lichten. Een topbankier, ook al is hij graaf en behartigt hij hoogst persoonlijk de financiële belangen van het Belgische koningshuis, moet verantwoording afleggen voor de rechtbank en desnoods veroordeeld worden. 
	Beste vrienden,
	De werkloosheid in Vlaanderen neemt dag na dag toe. Vlaanderen telt ondertussen 191.563 werklozen. Dat zijn er 29.649 meer dan 1 jaar geleden. Wat ook toeneemt in Vlaanderen is het aantal vreemdelingen. In 2007 vestigden zich in België 110.000 nieuwe vreemdelingen. Het hoogste aantal ooit. Het is dan ook een pure schande dat de traditionele partijen de immigratiekraan wagenwijd open draaien op een moment van economische crisis. Iedere nieuwe vreemdeling neemt niet alleen de job af van een Vlaamse arbeider of bediende maar kost de Vlaamse belastingsbetaler handenvol geld. Geld dat we niet kunnen investeren in onze Vlaamse economie. Geld dat we niet kunnen gebruiken om jobs voor Vlaamse werklozen te creëren. Wij eisen een waterdichte immigratiestop, de prioritaire tewerkstelling van Vlaamse werklozen en pas dan van vreemdelingen; wij eisen werk voor eigen volk eerst; wij eisen Vlaamse jobs voor Vlaamse arbeiders!
	Beste vrienden,
	Men maakt u al jaren wijs dat we vreemdelingen nodig hebben om hier het vuile werk te komen doen; dat het jonge allochtonen zullen zijn die het geld van uw pensioen zullen moeten verdienen. De Europese commissie stelde een week geleden dat Europa de volgende 20 jaar 20 miljoen nieuwe vreemdelingen naar hier moet halen om de vergrijzing tegen te gaan. Laat u niets wijsmaken. De immigratie-invasie heeft ons de voorbije decennia alleen maar geld, veel geld gekost. Alleen al aan werkloosheidsvergoedingen voor vreemdelingen betalen we jaarlijks meer dan 500 miljoen euro. De opvang van asielzoekers kost jaarlijks 487 miljoen euro, de kinderbijslag voor vreemdelingenkinderen die in het buitenland wonen kost 45 miljoen euro. Het Vlaamse positieve discriminatiebeleid inzake tewerkstelling 22 miljoen euro. De gezondheidszorg voor illegalen kost ieder jaar 38 miljoen euro. Vreemdelingen die hier nooit gewerkt hebben en nooit een bijdrage hebben geleverd tot de sociale zekerheid, hebben wat ons betreft – net zoals in Denemarken - geen recht op een werkloosheidsvergoeding of kinderbijslag of sociale huisvesting of ocmw-steun. Gedaan met het vreemdelingenprofiteriaat. Ook hier geldt meer dan ooit Vlaams geld in Vlaamse handen!
	Beste vrienden,
	De bewering dat we opnieuw miljoenen en miljoenen jonge migranten nodig hebben om het uitstervende Europa van de demografische ondergang te behoeden is een fabeltje. Een zoveelste nieuwe immigratievloedgolf lost misschien één probleem op maar creëert er tientallen nieuwe bij. Via de massa-immigratie halen we niet alleen jonge gezinnen met kinderen naar hier maar importeren we ook hun onverdraagzame godsdienst, hun middeleeuwse beschaving, hun onaangepast gedrag, overlast, criminaliteit. Wij hebben geen nood aan bootladingen nieuwe vreemdelingen die de achterstand bestendigen maar we hebben nood aan een Europese familiepolitiek die het gezin – een man, een vrouw en als het kan kinderen – centraal plaatst. We zijn niet van plan om in ruil voor kinderrijkdom en goedkope werkkrachten Europa uit te verkopen aan de islam. Wij moeten geen beroep doen op een economisch en demografisch huurlingenleger van aan de andere kant van de Middellandse Zee. We moeten inzetten op de werkkracht, de creativiteit en het enthousiasme van onze eigen Europese bevolking. Nieuwe vreemdelingen en immigranten moeten wat ons betreft dan ook niet rekenen op een blue card of green card maar enkel op een go card!
	Beste vrienden,
	Een waterdichte immigratiestop is het enige middel om de vreemdelingen buiten en de tewerkstelling binnen onze grenzen te houden. De delokalisatie van zoveel Europese bedrijven naar lageloonlanden in de derde wereld hou je niet tegen door de derde wereld-bewoners naar hier te halen maar wel door Europese bedrijven hier te houden. Dat kan alleen indien we de staat ontvetten; de belastingen en de loonkost naar beneden halen; een Europese immigratiestop invoeren; door Europees te kopen en door de import vanuit lageloonlanden waar 19e eeuwse sociale toestanden heersen te beperken en aan banden te leggen. Denk Europees, handel Europees en koop Europees!
	Beste vrienden,
	“Door Turkije binnen te halen als lid van de EU vergroten we onze markt met 100 miljoen nieuwe consumenten”, zeggen de voorstanders van de toetreding van Turkije tot de EU ons. Wat men er niet bij vertelt is dat we niet alleen 100 miljoen nieuwe consumenten maar ook 100 miljoen onwaarschijnlijk goedkope werkkrachten binnenhalen die onze arbeiders zullen beconcurreren; hun werk zullen afpakken en de lonen spectaculair zullen doen dalen. Is het dat wat de socialisten willen? Voor ons is het duidelijk: Turkije behoort niet tot Europa! Turkije mag en kan geen lid worden van de EU! Turkije aan de Turken en Europa aan de Europeanen!
	Kameraden, nationalisten,
	Eergisteren lanceerden we de verkiezingsslogan voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni aanstaande. Met de “Dit is ONS land” pakt het Vlaams Belang uit met een herkenbare en assertieve Vlaams Belang-campagne. Bij de slogan “Dit is ONS land” ligt de klemtoon bewust op het drieletterwoord ONS. ONS staat voor de natie en het volk, ONS staat voor solidariteit en gemeenschap. Dit is ONS land en niet van de criminelen, de drugdealers en de misdadigers, dit is ONS land en niet van de politieke klasse die hun politiek correcte ideeën aan de bevolking opdringen; dit is ONS land en niet van Waalse politiekers die ONS bestelen en vernederen; dit is ONS land en niet van vreemdelingen, asielzoekers en illegalen. 
	Dit is ONS land! Blijf er af!Toespraak Bruno Valkeniers
	Vlaamse vrienden, nationalisten,
	Welkom op onze 1 mei viering, op ons familiefeest. Vandaag wordt, door uw massale aanwezigheid, opnieuw bewezen dat het Vlaams Belang een brede, volkse en democratische partij is, wat de superdemocraten die het “cordon sanitaire” blijven handhaven ook mogen zeggen. Het Vlaams Belang is en blijft de enige sociale volkspartij. 
	Ik weet wel, het is gemakkelijk om in debatten, in de media, in het parlement - en de superdemocrate Caroline Gennez van de Vlaamse socialisten is daarin dé specialiste - het is gemakkelijk om pretentieus, bekakt, dwergachtig het Vlaams Belang en zijn mandatarissen uit te schelden omdat ze niet wegen op het beleid. 
	Wij wegen zeer zeker op het beleid, en ook vooral op die stukken van het beleid die jarenlang socialistische domeinen waren. En het Vlaams Belang zou nog veel méér op het beleid kunnen wegen en zijn talent tonen, als het cordon sanitair in de prullenmand zou verdwijnen. 
	Dat angsthazen, de zelfverklaarde democraten een voorbeeld nemen aan steeds meer mensen uit de academische en culturele middens, à la Benno Barnard en Etienne Vermeersch, die bij mijn weten geen lidkaart hebben van onze partij, maar die o.a. in De Standaard de onzin van het cordon bepleiten n.a.v. de boeken van Koen Dillen en Filip DW.
	Door het cordon wordt Vlaanderen het bestuur ontzegd waar het recht op heeft, nl. een republikeinse Vlaamse staat. Daarvoor hebben wij de stemmen, het programma, de leiders, de mandatarissen en de talenten. Het Vlaams Belang staat voor een democratisch Vlaanderen met de eigen Westerse, Christelijke, humanistische identiteit, waarden en normen, met de eigen toekomst en vroeg of laat zullen we hiermee het cordon doorbreken. 
	En op dat moment zal het gedaan zijn met de warrige politiek van de belgicistische compromissen of de onnatuurlijke coalities, die tot gevolg hebben dat er in dit land al decennia lang geen rekening wordt gehouden met uw, met onze toekomst. U bent het wel degelijk waard eindelijk eens op uw wenken te worden bediend: u hebt als Vlamingen genoeg geslaafd, gedraafd, afgedragen voor België en getransfereerd naar Walloniê. Wij zijn geen koelies, wij zijn vrije en fiere Vlamingen!
	U kent de krachtlijnen van ons programma. U kent mijn achtergrond, en die is een illustratie van de breedte en de diepgang van onze partij. Voor ik van u allen het vertrouwen en de eer kreeg om onze mooie partij het Vlaams Belang te leiden was ik een kwart eeuw een man van de haven, van de dok, maar ook vooral een internationale ondernemer, die Europa, Afrika, Azië, de VSA van binnenuit leerde kennen en daar vele vriendschappen opbouwde. 
	Ik ben dus én een Vlaming én een wereldburger en durf zonder hoogmoed beweren dat andere partijleiders en partijen minder wereldburger, minder kosmopoliet zijn. Zij praten er wel over en doen af en toe een door de belastingbetaler gesponsord reisje. Zij denken bovendien dat slechts een voorstander van de multicultuur een wereldburger kan zijn. Welnu, dat is niet mijn achtergrond. Ik stond midden in de globalisering en weet dus uit de eerste hand, niet van horen zeggen, niet door een studie van de slimme bollen van de regimepartijen dat veel Vlamingen, Vlamingen die traditioneel stemden voor de socialisten, de christen-democraten, de links-liberalen, nu voor het Vlaams Belang kiezen omdat zij in de steek gelaten worden, omdat zij hun geloofwaardigheid in de politici kwijtgespeeld zijn en zich niet meer terugvinden, niet meer thuis zijn in Vlaanderen en bang zijn van de economische crisis.
	Zij worden al jaren in de steek gelaten worden door de superdemocraten, de trendy progressieven met het hart langs links en de portemonnee langs rechts. Die vanuit de betere, chique buurten van Antwerpen hooghartig de Vlaamse identiteit ingeruild hebben voor de multicultuur en de Vlaming door de illegaal en de islam. 
	Wij Vlaams Belang daarentegen omhelzen alle Vlamingen, echter speciaal die Vlamingen die met dit establishment niets meer te maken willen hebben.
	Goede vrienden: de verkiezingen van 7 juni staan voor de deur. U weet wat dat betekent: veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. Alle traditionele partijen zullen elkaar weer verdringen in het u opsolferen van economische en politieke recepten die routineus zijn, uitgekauwd, herkauwd en vooral al zo dikwijls beloofd bij vorige verkiezingen. 
	Zij zullen zich aan u aanbieden onder de slogans CD&V: “sterk in moeilijke tijden”, VLD: “Er zit meer in Vlaanderen” en sp.a: “Nu zeker”, maar de praktijk van de laatste jaren en het immobilisme van vandaag toont zeer duidelijk dat op gebied van staatshervorming zowel als aanpak van de sociaal-economische crisis de slogans beter zouden zijn: CD&V: “Stilstaan in moeilijke tijden”, VLD: “Vlaanderen wasda?” en SP-.Anciaux: “Nu zeker niet”. 
	Die partijen zijn nu al decennia aan de macht en ze hebben het nagelaten om in goede tijden de nodige voorzorgen te nemen en de staat zo fundamenteel te hervormen, Vlaanderen te vormen, opdat we nu een spaarpot zouden hebben en de institutionele middelen om ook de huidige crisis aan te kunnen. Ik noem dat schuldig verzuim. De klassieke partijen zijn niet de oplossing tot het probleem, zij zijn het probleem. 
	En goede vrienden, ook N-VA met de bijna slimste mens van de wereld of LDD onder leiding van Calimero Dedecker zullen zolang zij blijven aanschurken tegen die belgicistische establishmentpartijen en niet resoluut de republikeinse weg op durven gaan, ook zij zullen niet in staat zijn met al hun “gezond verstand” om de “afrit Vlaanderen, uitrit crisis” te vinden. Wat wij nodig hebben is de autostrade naar Vlaanderen!
	De voorbije maanden heeft het Vlaams Belang hard gewerkt aan een Vlaams verkiezingsprogramma. Een programma vol van kwaliteit, ook dat hebben sommige journalisten schoorvoetend moeten erkennen. Een programma met meer dan 540 voorstellen om de leefbaarheid, de welvaart en het welzijn van Vlaanderen, van uw land, van ons land, te verbeteren. Met centraal daarin onze identiteit, waarden en normen, veiligheid en strijd tegen de criminaliteit, mobiliteit, een echte zorg voor ons milieu en tenslotte het gezin als bakermat van onze toekomst. Maar ook met een oprechte bekommernis om de sociale verworvenheden en een bedrijfsvriendelijk klimaat in ons KMO Vlaanderen ook in de toekomst te waarborgen. 
	En dat welvarend Vlaanderen kan niet gerealiseerd worden met het huidige Belgische sociale conflictmodel. Daarvoor is een harmonie nodig waar iedereen mee aan de kar duwt en waar ondernemers en werknemers allemaal een gemeenschappelijk belang hebben: welvaart en sociale rechtvaardigheid op korte en lange termijn.
	Vanuit mijn achtergrond als ondernemer, als maritiem manager, als kind van Antwerpen wil ik eigen klemtonen leggen. In de persmap die wij daarjuist aan de aanwezige pers hebben overhandigd heb ik, volledig in lijn met ons programma, 3 voorstellen uitgewerkt. Die klemtonen zijn geen herhaling van de vrome wensen van onze concurrenten, met een extra-sausje. 
	Neen die voorstellen kijken verder, reiken sterker naar de toekomst. Zijn concrete voorstellen over de Vlamingen en hun toekomst, hun economisch denken en hun arbeids- en gezinsrelaties. Wij zijn tenslotte dé gezinspartij.
	Zo pleiten wij dan ook ten 1e voor het afsluiten tussen werkgever en werknemer van een flexibiliteitspact. Ja voor de deregulering en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, maar altijd, altijd dus, gecompenseerd door meer flexibiliteit voor de gezinnen. Onregelmatige werkuren waarom niet, maar flexibiliteit van de werkgever bij vb ziekte van een kind.
	Om de kloof te dichten tussen zij die met veel kansen vertrekken en zij die nooit kansen zullen hebben omdat hun wieg leeg was van geld, relaties en netwerken, pleit ik ten 2e voor de ‘Vlaamse babybonus’. Waarom niet de huidige geboortepremie van € 1.130 voor het eerste kind en € 850 voor de volgende vervangen door een Vlaamse bonus van € 2.000 euro per geboorte, zonder onderscheid van de rang. Een bonus die we echter willen koppelen aan een systeem van generatiesparen. Via een fiscaal gunstig stelsel van jongerensparen, naar analogie met het bestaande pensioensparen, kan dit ouders stimuleren om voor hun kinderen een spaarpot op te bouwen die later kan dienen voor hoger onderwijs, het starten van een onderneming of de aankoop van een onroerend goed.
	En tenslotte, ten 3e. mag een crisis allerminst betekenen dat de sociaal zwakkeren in de kou blijven staan. Zeker nu de werkloosheid opnieuw toeneemt. Voor ons is, en dit zeker in deze barre economische tijden, het belasten van miserie volstrekt onaanvaardbaar. Ontslagvergoedingen moeten voor het Vlaams Belang vrijgesteld worden van sociale bijdragen. Onze parlementsleden hebben trouwens in die zin al een wetsvoorstel ingediend. Een job verliezen is al erg genoeg, de staat moet daar niet aan verdienen.
	Vrienden nationalisten, naast deze 3 voorstellen heeft onze partij de afgelopen jaren talloze wetsvoorstellen en voorstellen van decreet ingediend om welvarend Vlaanderen socialer en ondernemender te maken. 
	Sommige van die voorstellen werden door de traditionele partijen hooghartig van tafel geveegd als te duur of onmogelijk, om ze dan enkele maanden daarna schaamteloos met wat knip- en plakwerk als eigen voorstellen door de kamers te sluizen. Ons niet gelaten, het is het resultaat dat telt.   
	Maar het bewijst wel dat als we, in tegenstelling met de huidige regeringen, niet op onze lauweren rusten de kansen kunnen en zullen keren voor Vlaanderen en we een dynamiek op gang kunnen brengen die wereldwijd opzien zal baren. En waarom zou het bouwen van een eigen Vlaamse auto, een hybride wagen van de toekomst daar niet toe horen. Of is het verboden om te dromen?
	Goede vrienden, wij zouden het Vlaams Belang niet zijn, als wij niet onze verantwoordelijkheid zouden opnemen door vlakaf, klaar en duidelijk en voor iedereen die het horen wil te stellen dat Vlaanderen weg moet uit de Belgische structuren. Immers alleen zo, kan de kracht gevonden worden om in ons land de serieuze problemen van de 21ste eeuwse economie aan te pakken. En ik citeer graag Gerolf Annemans tijdens zijn congrestoespraak op 26 november 2005 - ten tijde van ons economisch congres ‘Ondernemend Vlaanderen - welvaart voor iedereen’: “Vlaanderen zit dus in het verkeerde lijf, Vlaanderen zit in de verkeerde structuur. Welnu vandaar onze stelling. In de marketing noemen ze het een USP, een unique selling proposition. Datgene waardoor ge u van al de anderen afscheidt. Welnu onze USP inzake economie en welvaart bestaat uit drie dingen: Vlaanderen, Vlaanderen en nog eens Vlaanderen.” 
	***

