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Het Algemeen Dagblad bestempelde ons 
land als “een bananenrepubliek”. Volgens 
de Nederlandse justitiespecialist Niels 
Dekker dreigt ontsnappen in België stil-
aan een ‘standaardprocedure’ te worden 

Het waren woelige maanden voor Jus-
titie. Begin dit jaar verlaten tien zware 
criminelen lachend de gevangenis na een 
‘procedurefout’. Kort daarna nemen twee 
gangsters de benen uit het Brussels Justi-
tiepaleis met behulp van een kompaan die 
gewapend de rechtszaal was binnenge-
stormd. Maar dat was nog maar een voor-
proefje. Brugge, 23 juli: drie beruchte 
gangsters ontsnappen met een gekaapte 
helikopter. Merksplas, 28 juli: op de bin-
nenkoer van de gevangenis slingert een 
schuifladder rond, zes gevangenen gaan 
er meteen van door. 4 augustus: opnieuw 
worden drie zware Noord-
Afrikaanse criminelen 
door gewapende hand-
langers bevrijd uit het 
Brusselse Justitiepaleis.

Belgenmop
“Het begint op een slechte Belgenmop te 
lijken, maar het is echt waar, er zijn wéér 
gevangenen ontsnapt in België”, schreef 
het Nederlandse dagblad Trouw schamper. 

Onbegrijpelijk
En het houdt niet op. Op 17 augustus 
overvallen twee boeven een rusthuis in 
Ukkel. Een 61-jarige klusjesman wordt 

JUSTITIE FAALT

“ In vijftien jaar tijd is er op Justitie niets 
veranderd. Ook niet wanneer de CD&V 

de verantwoordelijke minister levert. De 
Clerck moet dan ook zijn conclusies trekken en 

ontslag nemen.

Kamerfractieleider Gerolf Annemans

De Clerck kan het niet
“Als er eens 29 gevangenen tegelijk ontsnappen, zal ik ontslag nemen”, liet een 
boze Stefaan De Clerck (CD&V) weten na de ontsnappingsgolf. De Clerck - die 
na de ontsnapping van Marc Dutroux al een keer ontslag moest nemen - verwees 
daarmee naar Laurette Onkelinx. Ook deze PS-minister bleef koppig zitten na 
de ontsnapping van 28 gevangenen in Dendermonde. Volgens waarnemers ma-
ken de hervormingsplannen van De Clerck trouwens weinig kans omdat hij met 
de PS in de regering zit en die blokkeert de noodzakelijke hervormingen. Dat 
kan zijn. Maar het verklaart niet alles. De Clerck is een zachte heelmeester en 
zachte heelmeesters maken stinkende wonden, én slachtoffers. Met deze rege-
ring aan het roer blijft België een paradijs voor criminelen. 

 Bananenrepubliek België

en ‘jullie lijken dat allemaal vrij normaal 
te vinden’. In een normaal land neemt de 

minister ontslag, maar België is geen 
normaal land, en dus blijft Ste-

faan De Clerck op post.

zonder pardon doodgeschoten. Eén van de 
gangsters wordt kort nadien ingerekend… 
in de gevangenis. De man mocht overdag 
naar buiten om werk te zoeken. En om het 
bizarre lijstje af te ronden: eind augustus 
slaat een verkrachter die net was vrijgela-
ten na vijf jaar cel, opnieuw toe in Belse-
le. Op dezelfde plaats, op dezelfde wijze. 
Niemand die zich afvroeg of de man wel 

genezen was of klaar om weer op 
de maatschappij los ge-

laten te worden. 

“Hoeveel schaamtelozer moet de 
incompetentie van onze Justitie nog 
worden bewezen?” schreef journalist 
Jan Segers in Het Laatste Nieuws.
Inderdaad.

Justitie is een ramp 
Straffen zijn vaak een lachertje en worden 
niet of nauwelijks uitgevoerd. Controle 
achteraf is zeer dikwijls onbestaande. 
Procedurefouten zijn schering en inslag 
zodat criminelen ondanks een zware be-
wijslast lachend vrijuit gaan. Gewapende 
gangsters lopen zomaar het justitiepaleis 
in en uit. Minderjarige criminelen wor-
den om de haverklap vrijgelaten omdat er 
geen plaats is in een gesloten instelling. 
De Belgische staat slaagt er dus niet in om 
één van zijn fundamentele taken, de be-
scherming van zijn burgers, naar behoren 
uit te voeren.



onbekwame lui aan de top van de magi-
stratuur belanden. 

Trage De Clerck
De Tandt werd de hand boven het hoofd 
gehouden, zoveel is duidelijk. Het ge-
recht deed niets met het onderzoeksdos-
sier tegen haar. De speurders speelden 
het dossier vervolgens door aan minister 
van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), 
maar die blonk uit in besluiteloosheid. 
Het duurde nog een volle maand vooral-
eer De Clerck, onder druk van de media, 
een strafonderzoek beval. Bovendien gaf 
hij hiervoor de opdracht aan het Brus-
selse parket-generaal, terwijl diezelfde 
instantie het onderzoek naar De Tandt 
jarenlang geblokkeerd had...

Misbruiken 
blootleggen
Op vraag van het Vlaams Belang werd 
de Kamercommissie Justitie samenge-
roepen. Kamerleden Gerolf Annemans 
en Bart Laeremans hebben Stefaan De 
Clerck uitvoerig om uitleg gevraagd, 
onder meer over de rol van De Tandt in 
de Fortis-zaak en over de wantoestanden 
bij het benoemingsbeleid. De affaire-De 
Tandt vormt trouwens maar een onder-
deel van een uitgebreid onderzoek, waar-
in nog verscheidene andere personen in 
opspraak komen. Onze partij zal de ko-
mende maanden alles in het werk stellen 
om de misbruiken bloot te leggen. 

Afgelopen zomer 
werden heel wat 
pijnpunten, blun-

ders en affaires op Justitie 
blootgelegd. Het dossier-De 
Tandt was daar één voor-
beeld van.

Omkoopbaar?
De politie verdenkt Francine De Tandt, 
rechter en voorzitter van de Brusselse 
rechtbank van Koophandel, ervan von-
nissen op ‘bestelling’ te leveren, onder 
andere vanwege de torenhoge schulden-
last - 526.000 euro - die zij heeft bij een 
louche boekhouder. De rechter deinsde er 
zelfs niet voor terug die man als ‘expert’ 
aan te stellen bij de rechtbank. We willen 
niet vooruitlopen op het onderzoek naar 
corruptie, maar duidelijk is dat De Tandt 
nooit voorzitter had mogen worden van 
de Brusselse handelsrechtbank. Ondanks 
negatieve adviezen en een explosief 
tuchtonderzoek werd zij door de (politiek 
samengestelde) Hoge Raad voor Justitie 
voorgedragen en door minister Onke-
linx benoemd. In het weekblad Knack 
van 26 augustus verklapte een gewezen 
stafhouder en lid van de Hoge Raad dat 
de belangrijke functies bij de Brusselse 
rechtbanken nog steeds verdeeld worden 
volgens politieke criteria. De traditionele 
partijen zorgen er dus nog altijd voor dat 

VLAAMS BELANG wil:
• in snel tempo gevangenissen en cellen bijbouwen
• aankoop Nederlandse gevangenisboten
• meer gevangenen per cel, naar Nederlands voorbeeld
• justitiepaleizen en gevangenissen beter beveiligen
• celstraffen effectief uitvoeren, ook de kortere straffen
• betere controle na vrijlating 
• criminele vreemdelingen hun straf laten uitzitten in het land van her-

komst
• een efficiënt en dus Vlaams Justitiebeleid

JUSTITIE FAALT
 Onbekwame rechter 
politiek benoemd

44 procent
In de marge van de ontsnap-
pingsgolf van de voorbije zomer 
wees Brice De Ruyver, crimino-
loog aan de Universiteit Gent, 
er op dat 44 procent van de 
meer dan 10.000 gevangenen 
een vreemde nationaliteit heeft 
én dat een groot deel van de 
zware misdaad in die groep zit. 

70 procent
Voor alle duidelijkheid: in dat 
percentage zijn de ‘nieuwe Bel-
gen’ niet inbegrepen. Wanneer 
die mee in rekening worden 
gebracht, ligt het cijfer nog een 
flink stuk hoger. Volgens straf-
pleiter Sven Mary zou niet min-
der dan 70 procent (!) van de 
bevolking in onze gevangenissen 
bestaan uit allochtonen.

Eénentwintig
In 2004 kondigde de regering 
aan dat buitenlandse gevan-
genen voortaan aan hun land 
van herkomst zouden kunnen 
uitgeleverd worden om daar 
hun gevangenisstraf uit te zit-
ten. Ondertussen bereikte het 
aantal vreemdelingen in de 
gevangenisbevolking een abso-
luut record, maar voor de rest 
is er niets veranderd. De voor-
bije vijf jaar werden welgeteld 
21 veroordeelde vreemdelingen 
overgedragen aan hun land van 
herkomst.



Vijf jaar nadat CD&V 
en N-VA beloofden 
dat ze de commu-

nautaire problemen in vijf 
minuten zouden oplossen, is 
de staatshervorming verder 
weg dan ooit. 

Halve pagina
Nadat de Vlaamse partijen in de federale 
regering hun tanden hadden stukgebeten 
op de Franstalige onverzettelijkheid, kon-
digden Kris Peeters en zijn Vlaamse rege-
ring een nieuwe onderhandelingsstrategie 
aan. Die ‘communautaire dialoog’ werd 
echter vlug begraven. Het Vlaamse pro-
gramma van de nieuwe Vlaamse regering, 
waarin ook de N-VA zetelt, is zo mogelijk 
nog minder ambitieus. In het uitgebreide 
Vlaams regeerakkoord beslaat de staats-
hervorming… een halve pagina.

Bochtenwerk
Van een overheveling van de kinderbijslag, 
zoals dat in het Vlaams regeerakkoord van 
2004 stond, is geen sprake meer. Hoog-
stens gaat het nog over een aanvullende 
kinderbijslag. Van een overheveling van 
de gezondheidszorgen is evenmin sprake. 

 Verder weg dan ooit

ven intussen onaangeroerd. Het is hoog 
tijd dat we zelf onze toekomst in handen 
nemen.

Vlaanderen heeft nood aan ambitieuze 
politici. Echte staatsmannen moéten bui-
ten de lijntjes durven kleuren. Dat is de les 
van de vele volkeren die zich de voorbije 
jaren hebben bevrijd uit unitaire boeien: 
onder meer Tsjechië en Slowakije, Est-

vooruitgang werd geboekt, schuift men 
de staatshervorming nu zélf op de lange 
baan. Het ambitieus Vlaams programma 
van de N-VA heeft plaats gemaakt voor 
trappelen ter plaatse. 

Vlaamse
onafhankelijkheid
België valt uit elkaar. Vlamingen en Walen 

“ België werkt niet meer. Vlaanderen heeft geen mini-staatshervorming nodig, 
maar een eigen staat. Onafhankelijkheid is een stap vooruit naar meer 

welvaart en welzijn voor de Vlamingen, naar een beter bestuur in Vlaanderen.

Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers

“ Er is geen enkel uitzicht 
op een staatshervorming 
die volgens alle Vlaamse 

partijen, met N-VA voorop, zo 
onvoorstelbaar noodzakelijk 

is om de crisis aan te pakken.

Politicoloog Carl Devos
in De Standaard
van 10 juli 2009

verschillen over zowat alles van mening. 
De Belgische ruzies kosten ons handenvol 
geld en energie. De échte problemen blij-

land, Letland en Litouwen. Van de tien 
nieuwe lidstaten die in 2004 toetraden 
tot Europa zijn er zeven die minder inwo-
ners tellen dan Vlaanderen. De argumen-
ten voor Vlaamse onafhankelijkheid zijn 
ijzersterk. Waarom nog wachten? 

En het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde dient niet langer ‘onverwijld’ 
gesplitst te worden. 

Onmiddellijk na de verkiezingen 
stelde N-VA-voorzitter Bart De We-
ver dat Vlaanderen nu maar eens 
“buiten de lijntjes” van de eigen be-
voegdheden moest kleuren. Korte 
tijd later slikte hij zijn verklarin-
gen in: van buiten de Belgische 
lijntjes kleuren was helemaal 
geen sprake meer. In La Libre 
Belgique ging De Wever nog 
een stap verder. “Er zal waar-
schijnlijk niets gebeuren voor 
2011,” zo klonk het. Terwijl zijn 
partij uit de vorige Vlaamse 
regering stapte omdat er geen 
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Op 3 september ver-
scheen in de krant 
Het Nieuwsblad een 

zeer interessante analyse 
over de toenemende ver-
Brusseling in Vlaams-Bra-
bant.

De krant vergeleek het gemiddelde ge-
zinsinkomen in alle gemeenten van Halle-
Vilvoorde in 2006 met dat van 2001 en 
stelde op vijf jaar tijd een opmerkelijke 
daling vast in alle gemeenten die grenzen 
aan Brussel. De evolutie is het meest ne-
gatief in de gemeenten Asse, Zaventem, 
Vilvoorde, Machelen en vooral Dilbeek 
en Wemmel. In een aantal gemeenten die 
verderaf liggen van de hoofdstad wordt 
dan weer een stijging genoteerd van het 
gezinsinkomen. De oorzaak: sinds 2000 
heeft zich een volksverhuizing voltrok-
ken vanuit Brussel naar de Rand, waar-

door er een opschuifbeweging ontstond 
en veel Vlamingen omwille van de dure 
woonprijzen wegtrokken naar de “tweede 
Rand”. Nu blijkt dus ook dat deze uit-
tocht uit Brussel een duidelijke verarming 
van de bevolking met zich meebrengt. In 
OCMW-kringen wordt er op gewezen dat 
‘Brussel zijn armoede exporteert naar de 
Rand’. De redacteur wijst ook op de kern 
van het probleem: “Niets belet dat Brus-
selaars in de Rand de oudere huizen blij-
ven opkopen.” 

Betaalbaar wonen
Dit is dezelfde analyse die het Vlaams 
Belang reeds in 2006 maakte. We brach-
ten de snelle verBrusseling toen gedetail-
leerd in kaart en gaven meteen ook oplos-
singen om deze snelle evolutie tegen te 
gaan: er moet een beleid gevoerd worden 
dat gericht is op de aankoop en renovatie 
van oudere woonhuizen. Via een voor-
rangsbeleid moeten jonge Vlaamse gezin-

 Opmerkelijke tendens: armoede 
rond Brussel neemt snel toe

 Brussel: metropool 
van 82 gemeenten?

Het Vlaams Belang heeft krachtig ge-
reageerd op de plannen van de werk-
geversorganisaties om Brussel samen 
met Waals-Brabant en heel Halle-
Vilvoorde om te dopen tot “Brus-
sels Metropolitan Region” (BMR). 
De werkgevers willen heel dit gebied 
internationaal promoten als een eco-
nomische en zelfs culturele groot-
stad, waarvoor op tal van vlakken 
een gezamenlijk beleid moet gevoerd 
worden. Vanzelfsprekend reageerde 
de militant-francofone krant Le Soir 
wild enthousiast op deze plannen 
voor een “Grand-Bruxelles” omdat 
de zware muur rond de hoofdstad 
hiermee eindelijk zou gesloopt wor-
den.

Heel dit BMR-project dient de fran-
cofone politieke agenda. Halle-Vil-
voorde wordt door de Franstalige 
partijen beschouwd als een natuurlijk 
verlengstuk van Brussel en bijgevolg 
willen ze een nieuwe administratieve 
zone creëren die deze 35 Vlaamse 
gemeenten inpalmt bij de Brusselse 
metropool. Grote vraag is nu hoe de 
Vlaamse regering hierop zal reage-
ren. Eén van de grote wegbereiders 
van dit BMR-project is namelijk Phi-
lip Muyters. Deze voormalige top-
man van de Vlaamse werkgevers is 
vandaag minister voor de N-VA in 
de Vlaamse regering. Zal hij de moed 
hebben om afstand te nemen van zijn 
megalomane plannen uit het verle-
den? 

nen de kans krijgen in hun gemeente te 
blijven wonen. Tot nu toe heeft de Vlaam-
se overheid niet de moed gehad om een 
kentering op gang te brengen. Men heeft 
de mond vol over “betaalbaar wonen”, 
maar de initiatieven zijn tot op vandaag 
amper een druppel op een hete plaat. Ook 
de nieuwe Vlaamse regering, met daarin 
de N-VA, brengt geen ommekeer op gang. 
Wil men dan werkelijk wachten tot de 
hele Vlaamse Rand overspoeld is?

Zwak regeerakkoord
Het nieuwe regeerakkoord is trouwens 
erg zwak als het over Vlaams-Brabant 
gaat. Weliswaar wordt gezegd dat het 
Vlaams karakter van de Rand moet ver-
stevigd worden en dat daarbij “alle instru-
menten” worden ingeschakeld. Maar we 
hebben die voornemens al een keer ge-
hoord. Ook de vorige meerderheid (met 
toen al de N-VA in de regering) ging een 
fors beleid voeren. Daarvan is niet veel in 
huis gekomen. Pogingen van een aantal 
gemeentebesturen om het taalgebruik op 
bijvoorbeeld de wekelijkse markt of de 
speelpleinwerking in het Nederlands te 
laten verlopen, werden door de Vlaamse 
regering getorpedeerd. Voorstellen om het 
straatbeeld in de faciliteitengemeenten te 
versterken, verdwenen naar de prullen-
mand. De Vlaamse regering heeft zich 
verder belachelijk gemaakt in de zaak van 
de benoeming van de burgmeesters van 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en Lin-
kebeek. De heerschappen zitten intussen 
nog altijd op hun post. En over Brussel-
Halle-Vilvoorde lezen we helemaal niets. 
De straffe taal van vijf jaar geleden is 
verdwenen. CD&V, SP.A en N-VA heb-
ben zich blijkbaar neergelegd bij de ver-
tragingsmanoeuvres van de Franstaligen. 
Ze aanvaarden zelfs een “onderhandelde” 
oplossing, en zijn dus bereid een prijs 
te betalen voor iets waarvoor geen prijs 
moet en kan betaald worden.



massale regularisatie opnieuw een 
grote immigratiestroom op gang zal 
brengen. Via het uiterst lakse systeem 
van de gezinshereniging zullen vele 
geregulariseerden immers massaal 

Nog meer immigratie
Regulariseren betekent dat de ille-
gale vreemdeling een verblijfsver-
gunning krijgt en na enkele jaren 

wint bij regularisatie illegalen
NIEMAND
Vlak na de verkiezingen en in volle vakantieperiode 

besliste de regering om over te gaan tot een 
nieuwe massale regularisatieronde. Dat het 

akkoord precies in deze periode tot stand kwam, is geen 
toeval. De regering weet immers maar al te goed dat er in 
Vlaanderen geen meerderheid voor bestaat. Wanneer de 
gevolgen van dit akkoord duidelijk worden, zal in ieder 
geval blijken waarom het Vlaams Belang meer dan ooit 
nodig is. 

“ 10.000 asielzoekers een jaar lang het 
leefloon geven, kost 100 miljoen euro. De 

Vlamingen betalen opnieuw. Als enige 
partij zal het Vlaams Belang het verzet tegen 
de nieuwe regularisatie van illegalen voeren.

Filip Dewinter, fractieleider Vlaams Parlement

familieleden laten overkomen. Boven-
dien gaat van deze nieuwe regularisa-
tiecampagne de boodschap uit dat il-
legaal verblijf in dit land uiteindelijk 
beloond wordt, waardoor als vanzelf 
nieuwe illegalen vanuit alle windstre-
ken worden aangezogen.

zelfs de nationaliteit kan verwerven. 
De Franstalige partijen hebben het 
euforisch over 100.000 regularisa-
ties. CD&V en VLD houden het op 
‘slechts’ 50.000.
 
Het staat in ieder geval vast dat deze 

Druk op de ketel
Als enige partij blijft het Vlaams Be-
lang zich verzetten tegen de nieuwe 
regularisatieronde die een nieuwe im-
migratiegolf op gang zal brengen en de 
Vlaamse belastingbetaler handenvol 
geld zal kosten. Niet alleen in de par-
lementen, maar ook met straatacties 
houden wij de druk op de ketel. Het 
Vlaams Belang zal de komende weken 
het verzet tegen de nieuwe massale re-
gularisatie van illegalen nog opvoeren. 
Vlaams Belang-kamerlid Filip De Man 
kondigde aan naar de Raad van State te 
stappen om het politieke akkoord over 
de regularisaties te laten vernietigen. 



Vlamingen betalen
Een groot deel van de geregulariseer-
den zal genieten van een of andere 
uitkering (leefloon, werkloosheid) en 
een sociale woning. Op het moment 
dat de werkloosheid enorm toeneemt 
en er drastische besparingen aanko-
men, zal deze regering honderden 
miljoenen euro extra uitgeven voor 
de massale regularisatie van illega-
len. De rekening wordt betaald door 
de Vlaamse belastingbetaler. 

VLAAMS BELANG 
wil een eerlijke 
en kordate 
immigratiepolitiek:
• een waterdichte immigratie-

stop
• een drastische verstrenging 

van de regeling inzake ge-
zinshereniging

• de effectieve repatriëring van 
criminele en illegale vreem-
delingen

• de afschaffing van de ‘Snel 
Belg’-wet

• de afschaffing van het 
vreemdelingenstemrecht

• het aanmoedigen van de 
vrijwillige terugkeer

Hallucinant. Dat is de 
omschrijving die het 
best past bij de be-

grotingstoestand waarmee 
de federale regering wordt 
geconfronteerd.

Eind vorig jaar ging de regering nog uit 
van een begrotingsevenwicht, straks loopt 
het tekort op tot liefst 7 procent van het 
Bruto  Binnenlands Product (BBP) of… 
25 miljard euro. Dat is nog meer dan in 
het ergste scenario 
werd voorspeld. 
Economen waar-
schuwen voor een 
“mateloze ontspo-
ring”.

Het is juist dat ook 
andere Europese 
landen in deze cri-
sistijden kampen 
met begrotings-
tekorten, maar de 
Belgische toestand 
slaat werkelijk al-
les. Bovendien heeft 
dit land een enorme 
- en nog steeds 
stijgende - staats-
schuld. Uiteraard 
legt dergelijke situ-
atie een hypotheek 
op de toekomst. De 
komende generaties betalen de prijs. 

Belastingen 
verhogen?
Om de fenomenale schuldenput te dem-
pen, stelt staatssecretaris Clerfayt (MR/
FDF) een verhoging van de taksen op 

brandstof voor. Dat zo’n verhoging voor-
al de koopkracht van de lagere inkomens 
zal aantasten, is blijkbaar van geen tel. 
Eerder schoof ook ACV-topman Luc 
Cortebeeck een verhoging van de belas-
tingen als ‘oplossing’ voor het begro-
tingstekort naar voor. Cortebeeck wilde 
onder meer de fiscale steun voor het pen-
sioensparen afbouwen. 

Handen af
De regeringspartijen haalden de pensi-
oenkassen leeg en zadelden de komende 
generaties op met een torenhoge staats-
schuld. Het is echter de Belgische staat, 

en niet de hardwer-
kende Vlaming, 
die boven zijn 
stand leeft. Voor 
het Vlaams Belang 
kan van een zo-
veelste belasting-
verhoging absoluut 
geen sprake zijn. In 
tijden van crisis de 
belastingen verho-
gen, is te gek voor 
woorden. De belas-
tingen in dit land 
behoren trouwens 
nu al tot de hoogste 
ter wereld. 

Het Vlaams Be-
lang bepleit het 
omgekeerde van 
wat Cortebeeck en 

Clerfayt voorstellen: wij willen het pen-
sioensparen blijvend aanmoedigen en de 
taksen op brandstof verlagen. Daarnaast 
wil onze partij via structurele lastenver-
lagingen - bijvoorbeeld een algemene 
verlaging van het BTW-tarief naar 19 
procent - de koopkracht van de Vlamin-
gen veiligstellen.

 Neen aan 
belastingverhoging

Al-HijrA
iMMigratie als 

paard Van 
troje Van de 

islaM
deze maand ver-
schijnt bij Uitgeverij 
egmont een nieuw 

islamkritisch boek. Het be-
treft de vertaling van twee werken van 
sam salomon en e. al Maqdisi. in een 
eerste deel wordt uitgebreid ingegaan 
op de immigratie als bewuste islami-
tische strategie. in het tweede deel 
wordt de vraag gesteld of de moskee 
meer is dan een gebedsplaats. 
een belangrijk inzicht is dat de islam 
geen persoonlijke religie is, maar een 
alomvattend politiek systeem in een re-
ligieus kleedje dat alle aspecten van 
het leven van zijn onderdanen regelt. 
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“Ik wil niemand beledigen, 
maar de fiscale druk 

op arbeid verhogen in 
een land dat tot de top drie 

behoort van de meest belaste 
landen, is redelijk waanzinnig.

Journalist Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws
van 31 augustus 2009
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Ja, ik wil

De Gucht 
ongeschikt
Begin juli kondigde Karel De Gucht, 
tot dan VLD-minister van Buiten-
landse Zaken, zijn verwachte over-
stap naar de Europese Commissie 
aan. Het Vlaams Belang is van me-
ning dat De Gucht niet geschikt is 
om het ambt van Commissaris op te 
nemen. Europese Commissarissen 
beheren mee miljardenbudgetten en 

dienen dus financieel onbesproken 
te zijn. Karel De Gucht is dat aller-
minst. Honderdduizenden mensen 
verloren hun spaargeld bij de crash 
van Fortis, maar de echtgenote van 
De Gucht verkocht op een cruciaal 
moment een groot pakket Fortis-
aandelen. Na een klacht van het 
Vlaams Belang startte het gerecht 
begin dit jaar een onderzoek naar 
handel met voorkennis, waarbij De 
Gucht op tegenspraak werd betrapt. 
Ondanks die leugen, ging de VLD’er 
vrijuit. In het Europees Parlement 
heeft het Vlaams Belang de onge-
loofwaardigheid van Karel De Gucht 
alleszins aan de kaak gesteld. 
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Afgelopen zomer vatte het nieuw 
verkozen Europees Parlement 
zijn werkzaamheden aan. Frank 

Vanhecke en Philip Claeys zullen er de 
komende vijf jaar de kleuren van het 
Vlaams Belang verdedigen.

Geen fractie
De Europese parlementsleden van het 
Vlaams Belang zijn ook ditmaal niet 
toegetreden tot een fractie, maar zetelen 
onafhankelijk. Hierdoor missen ze een 
aantal voordelen, maar daar staat tegen-
over dat ze vrij en ongebonden hun pro-
gramma kunnen verdedigen.

Het Vlaams Belang beschikt in het Eu-
ropees Parlement alleszins over een 
stevig netwerk aan contacten met gelijk-
gezinde partijen en parlementsleden. Zo 
zal er nauw samengewerkt worden met 
onder meer de Deense Volkspartij, de 
Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega 
Nord. Samen met deze partijen werd al 
een motie ingediend om de onderhande-

lingen over de EU-toetreding van Tur-
kije stil te leggen.

Geldstroom naar 
Europa
Ook de komende jaren zullen Frank Van-
hecke en Philip Claeys de Vlaams-natio-
nalistische stem in het Europese halfrond 
laten weerklinken. Naast de traditionele 
thema’s - Vlaanderen als lidstaat van 
de EU, identiteit, immigratie en Turkse 
toetreding - zal de Vlaamse geldstroom 
naar Europa deze legislatuur een nieuw 
aandachtspunt zijn. Het Vlaams Belang 
berekende immers dat Vlaanderen, met 
een geldstroom van liefst 1.780 miljoen 
euro per jaar, de grootste nettobetaler 
van Europa is.


