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 Januari
Intifada in Vlaanderen

In enkele Vlaamse steden gaan een aan-
tal grimmige moslimbetogingen door. 
De rechtstreekse aanleiding ditmaal 

is het conflict dat in het Midden-Oosten 
wordt uitgevochten. Tijdens een van deze 
manifestaties trekken ‘jongeren’ een 
spoor van vernieling door Antwerpen en 
komt het tot ernstige rellen met de politie. 

Het feit dat sommigen het nodig vinden 
het conflict in Gaza in onze straten uit te 
vechten, maakt in ieder geval nog eens 
duidelijk dat deze ‘Nieuwe Belgen’ dit 
land misschien wel beschouwen als hun 
verblijfplaats, maar dat het vaderland nog 
altijd ergens anders ligt. Een toonbeeld 
van geslaagde integratie zijn de rellen 
geenszins te noemen. 

Het is overigens niet de eerste keer dat 
een internationaal conflict een verlengstuk 
krijgt in onze steden. Eerder waren het 
Turken en Koerden die hun verre oorlog 
op Vlaamse bodem verderzetten. 

Van Rompuy I van start

Op 2 januari debatteert de Kamer 
over de regeerverklaring van Van 
Rompuy. Die regering kwam tot 

stand nadat Leterme zich eind 2008 ge-
noodzaakt zag ontslag te nemen in de na-
sleep van het Fortis-debacle. 

De Franstaligen reageren enthousiast op 
het aantreden van Van Rompuy, wat al-
lerminst hoeft te verbazen. In de aanloop 
naar de eerste regering-Leterme had ‘ver-
kenner’ Van Rompuy immers reeds bewe-
zen dat het Belgische staatsbelang voor 
hem primeert op de Vlaamse verkiezings-
beloftes. Van meet af aan pleitte hij er 
toen voor om het communautaire dossier 
los te koppelen van de regeringsvorming – 
waardoor de Vlaamse eisen de facto wer-
den begraven. De Franstaligen hoeven er 
dan ook niet aan te twijfelen dat met een 
‘bon belge’ als Van Rompuy aan het hoofd 
van een regering – die voor het eerst sinds 
1830 is gevormd zonder een meerderheid 
aan Vlaamse zijde! – het Belgische status 
quo zal gehandhaafd blijven. Dat uitge-
rekend Van Rompuy aan het hoofd van 
zo’n regering komt te staan, is overigens 
merkwaardig te noemen. Nauwelijks twee 
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jaar geleden waarschuwde hij er namelijk 
nog voor dat zo’n constructie “met vuur 
spelen” was…

Immigratie bereikt 
record

Nog in januari raakt bekend dat de 
immigratie naar onze contreien 
onverminderd blijft voortduren. In 

2007 – het laatste jaar waarvoor volledige 
cijfers beschikbaar zijn – kwamen er wel-
geteld 75.350 vreemdelingen bij. Dat is 
een aangroei van 18,6 procent tegenover 
2006 en een absoluut record in de na-
oorlogse geschiedenis. Nog nooit was de 
immigratie zo hoog, ook niet in de jaren 
zestig, toen actief gastarbeiders werden 
geronseld. 

Volgens de linkse socioloog Jan Hertogen 
kwamen de voorbije twintig jaar – waarin 
nota bene een immigratiestop van kracht 
was – in totaal niet minder dan 715.510 
vreemdelingen het land binnen. Hij ves-
tigt er ook de aandacht op dat dit feit niet 
wordt weerspiegeld in het officiële vreem-
delingencijfer omdat in dezelfde tijds-
spanne niet minder dan 602.712 vreem-
delingen ‘Belg’ werden en dus uit de 
statistieken verdwenen. Meer dan de helft 

daarvan werd ‘Belg’ sinds in 2000 met de 
‘Snel Belg’-wet de meest lakse nationali-
teitswet ter wereld werd ingevoerd. 

 Februari
“Niets veranderd”

Nadat zware criminelen moesten 
vrijgelaten worden wegens een 
procedurefout en gangsters kon-

den wegvluchten uit een onbewaakt jus-
titiepaleis, laat het gerecht begin februari 
twee daders van een steekpartij zomaar op 
het vliegtuig naar hun land van herkomst 
stappen. De tickets worden netjes betaald 
door de Belgische staat, plus een premie 
van 250 euro per volwassene er bovenop 
omdat ze vrijwillig naar hun land terug-
keerden. Rond dezelfde periode blijkt uit 
de cijfers dat in Brussel bijna álle minder-
jarige criminelen vrijuit gaan.

Bijzonder veelzeggend is de laconieke 
reactie van justitieminister Stefaan De 
Clerck (CD&V), die doodleuk toegeeft 
dat er in tien jaar “niets veranderd” is op 
justitie. Met andere woorden: de aanpak 
van de criminaliteit is gebleven wat ze 
was – links en laks. Tot ergernis van de 
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rechters, tot frustratie van de politiemen-
sen, tot verontwaardiging van de samenle-
ving en tot groot jolijt van de criminelen. 

België verergert
alleen maar

Met de herhaalde plechtige verkla-
ringen van Van Rompuy en co. 
dat de regering zich zal bezig-

houden met ‘de problemen waar de men-
sen echt van wakker liggen’, wordt voor 
het gemak vergeten dat in dit land zowat 
elk probleem communautair is. Over zo-
wat elk denkbaar thema houden Waalse 
en Vlaamse partijen er immers verschil-
lende – en tegenstrijdige – opinies op na. 
De taalgrens is in feite ook een politieke 
grens, een sociale grens, een juridische 
grens en een culturele grens. Het gevolg 
is de steeds verder toenemende onbestuur-
baarheid van dit onzalige land, die voor 
steeds meer mensen zichtbaar wordt. Zo 
stelde zelfs Open VLD-minister Karel De 
Gucht ooit (De Morgen, 12.02.2004) dat 
België steeds meer op een diplomatieke 
conferentie lijkt. “Het is geen land meer, 
maar een permanent gepalaver”, voegde 
hij er nog aan toe.

Sinds De Gucht deze uitspraak deed, is de 
situatie er niet bepaald op verbeterd. Wel 
integendeel, en dat geeft hij in een inter-
view met De Standaard (02.02.2009) ook 
toe: “Ik heb in het verleden al gezegd dat 
België een permanente diplomatieke con-
ferentie is, en dat verergert alleen maar.” 
In één adem noemt hij het structurele 
probleem van de onbestuurbaarheid van 
België van fundamenteel belang. “Daar 
zal elke premier, en elke regering mee te 
maken krijgen, zelfs een regering met een 
andere samenstelling”, zo voegt hij er nog 
aan toe. Helaas laten De Gucht en zijn 
partij na om uit die juiste analyse ook de 
logische consequentie te trekken. 

Praatbarak gaat dicht

Midden februari wordt officieel 
wat iedereen al lang zag aan-
komen: de fameuze ‘dialoog’ 

van gemeenschap tot gemeenschap wordt 
afgeblazen, zonder dat er sprake is van 
zelfs maar een begin van staatshervor-
ming. Zelfs de schrale ‘borrelnootjes’ kan 
CD&V niet voorleggen. De Franstaligen 
halen hun slag volledig thuis: het Belgi-
sche status quo blijft gehandhaafd. 

CD&V mag deze voorspelbare misluk-
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king volledig op eigen conto schrijven. 
De afgang bevestigt nog maar eens de 
kapitale fout die de partij maakte toen ze 
– tegen alle verkiezingsbeloftes in – in de 
regering stapte zonder staatshervorming. 
Vanaf dat ogenblik verloor Vlaanderen 
het enige breekijzer om een staatshervor-
ming te forceren en werd CD&V de facto 
de gegijzelde van Reynders, Di Rupo en 
Milquet.

Waals herstel blijkt 
mythe

Een nieuw rapport, dat Wallonië 
vergelijkt met vijftien Europese 
regio’s met een gelijkaardig indu-

strieel verleden, toont zonneklaar aan dat 
van het zogenaamde Waalse economisch 
herstel hoegenaamd geen sprake is. Meer 
zelfs: in vergelijking met bedoelde regio’s 
scoort Wallonië ronduit abominabel. Het 
Waals Gewest blijft in de schaduw van 
regio’s zoals Baskenland of Nordrhein-
Westfalen. De andere regio’s hebben snel-
ler dan Wallonië de weg gevonden naar 
economische groei, jobcreatie en daling 
van de werkloosheid.

Het feit dat andere, vergelijkbare Europe-
se regio’s - die in tegenstelling tot Wallo-

nië niét konden genieten van de jaarlijkse 
Vlaamse miljardentransfers! - zich wel 
succesvol wisten te herstructureren, be-
vestigt nog eens dat de verklaring voor het 
Waalse economische verval in Wallonië 
zelf moet gezocht worden. En die verkla-
ring ligt in de eerste plaats in de PS-staat, 
een politieke realiteit die men nergens in 
Europa meer terugvindt.

 Maart
Europa & Turkije

Met het oog op de Europese 
verkiezingen organiseert het 
Vlaams Belang een congres met 

als thema ‘Europa: laat het volk beslis-
sen!’ In haar Europees programma wijst 
onze partij erop dat Vlaanderen enkel als 
volwaardige lidstaat ten volle kan functi-
oneren in de Europese Unie. De EU moet 
ook een Europees project blijven, waar 
bijgevolg geen plaats is voor Turkije. Om 
die reden werd een uitgebreid dossier op-
gesteld waarin wordt ingegaan op de ar-
gumenten die pleiten tegen een Turks EU-
lidmaatschap. Het dossier ‘Europa speelt 
Turkse roulette’ kan u nog steeds terug-
vinden op de Vlaams Belang-webstek. 
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Vlaanderen 
exportnatie

Midden maart worden op vraag 
van het Vlaams Belang de Bel-
gische exportcijfers bekendge-

maakt. De tegenstelling tussen Vlaanderen 
Wallonië is ook op dat vlak overduidelijk. 
Vlaanderen is goed voor 80% van de Bel-
gische export, en Wallonië voor 17,9%. In 
deze cijfers wordt zelfs geen rekening ge-
houden met Vlaamse ondernemingen die 
actief zijn in Brussel en dus eveneens hun 
aandeel in de Belgische export hebben. 
De bewering dat een onafhankelijk Vlaan-
deren economisch niet leefbaar zou zijn, 
slaat dus nergens op. 

Tien jaar chaos

In maart heeft minister van Financiën 
Didier Reynders (MR) reeds een niet 
te benijden brokkenparcours afgelegd. 

Een krant brengt een overzicht van al zijn 
blunders tot dusver, en in Het Nieuws-
blad wijst professor Fiscaal Recht Mi-
chel Maus erop dat door de inefficiënte 
werking van de fiscus jaarlijks 10 miljard 
verloren gaat. Overigens blijkt dat het 
aantal belastingcontroles in Wallonië heel 

wat lager ligt dan in Vlaanderen. Reyn-
ders kan dan ook niet anders dan toegeven 
dat, mochten de belastingen overal even 
efficiënt geïnd worden als door de beste 
kantoren in Vlaanderen, dit jaarlijks 800 
miljoen extra zou opleveren. 

Wonen in eigen streek

Eind maart stemt de Vlaamse rege-
ring een nieuw decreet dat voorziet 
in een – uiterst beperkte – bouw-

voorrang voor mensen die in eigen streek 
willen blijven wonen. In verschillende 
Vlaamse gemeenten is de grond dik-
wijls onbetaalbaar geworden voor jonge 
Vlaamse gezinnen. In de Vlaamse Rand 
rond Brussel gebeurt het dan ook al te 
vaak dat jonge Vlamingen uit de markt 
worden geprijsd door kapitaalkrachtige 
Franstalige inwijkelingen.

De stemming van het nieuwe decreet 
zorgt onmiddellijk voor verhitte Fransta-
lige reacties. Hoewel het slechts over een 
zeer beperkt aantal gronden gaat en er 
geen sprake is van een verplichte kennis 
van het Nederlands, spreken de Franstali-
gen reeds over ‘discriminatie’. De MR is 
inmiddels naar Europa getrokken om het 
decreet ongedaan te maken. 
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Boekverbranding

Het boek ‘François Mitterand – Een 
biografie’ krijgt uiterst lovende re-
censies in de media. Auteur van de 

vuistdikke biografie is Vincent Gounod. 
Wat op dat moment niet geweten is, is dat 
Vincent Gounod niemand minder is dan 
ons Europees Parlementslid Koen Dillen.

Vlaams Belangers die een boek op de 
markt brengen, zien zich noodgedwongen 
verplicht een pseudoniem te gebruiken. 
Indien niet, dan is het vinden van een uit-
gever en het bekomen van enige media-
aandacht ijdele hoop. Het Vlaamse poli-
tiekcorrecte wereldje spreekt vol afschuw 
over de boekverbrandingen in nationaal-
socialistisch Duitsland, maar in de prak-
tijk blijkt het een goede leerling te zijn 
van dat systeem. 

Moskee in Kortrijk

Op 31 maart protesteren ruim 350 
Vlaams-nationalisten in Kortrijk 
tegen de erkenning van een mos-

kee die plaats biedt aan 1.500 moslims 
en met een imam aan het hoofd die enkel 
het Arabisch machtig is. De vreedzame 

optocht wordt verstoord door allochtone 
herrieschoppers die de Vlaams Belang-
manifestanten bekogelen met stenen en 
stokken, hierin gesteund door parlements-
leden Philippe De Coene (SP.A) en Bart 
Caron (ex-Spirit, nu Groen!).

 April
Bedankt, Luk!

Zondag 5 april: Luk Van Nieuwen-
huysen, afscheidnemend Vlaams 
parlementslid en tot dan voorzitter 

van de Partijraad, krijgt in zijn gemeente 
Bornem een minutenlange staande ovatie. 
Gedurende jaren was Van Nieuwenhuysen 
niet enkel een idealistische militant, maar 
tevens een van de hardst werkende man-
datarissen in het Vlaams Parlement. Zich 
voltijds te hebben mogen inzetten voor 
zijn idealen noemt Luk een heel groot 
voorrecht. Bij diegenen die met Luk de 
afgelopen jaren mochten samenwerken, 
zowel binnen de partij als in de brede 
Vlaamse Beweging, is dat gevoel onge-
twijfeld wederzijds. 
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Ons kent ons

De regering benoemt een aantal zo-
genaamde ‘arrondissementscom-
missarissen’: wie de (volstrekt 

nutteloze) post krijgt, ontvangt maande-
lijks zo’n 3.000 euro netto en een dito 
pensioen. Volgens de regering verloopt 
zo’n benoeming volstrekt objectief, maar 
in de praktijk blijken de uitverkorenen net-
jes verdeeld tussen de drie oude politieke 
families: CD&V, SP.A en Open VLD. De 
twee laatstgenoemde partijen benoemen 
elk een voormalige kabinetsmedewerker, 
bij de christendemocraten gaat de post 
- geheel toevallig - naar de dochter van 
Wilfried Martens. In België blijven poli-
tieke benoemingen en vriendjespolitiek 
nog steeds schering en inslag. 

400 tegen 2

Een webstek (www.parlorama.eu) 
klasseert de Europarlementsleden 
van het Vlaams Belang in de top 

vijf van de meest hardwerkende Europe-
se parlementsleden die dit land telt. Het 
fraaie resultaat staat in schril contrast met 
de score die andere parlementsleden be-
halen. Zo bijvoorbeeld behoren Marianne 

Thyssen (CD&V) en Dirk Sterckx (Open 
VLD) tot de slechtst scorende Vlaamse 
Europarlementsleden. Het absolute diep-
terecord wordt gevestigd door Jean-Luc 
Dehaene, die er in slaagde om in vijf jaar 
tijd welgeteld 2 (!) vragen te stellen. Ter 
vergelijking: Frank Vanhecke stelde er in 
dezelfde periode bijna vierhonderd... 

Programma…  

Op 25 april stelt het Vlaams Belang 
in het Vlaams Parlement het ver-
kiezingsprogramma voor waar-

mee het naar de Vlaamse verkiezingen 
van 7 juni trekt. Leidraad van het pro-
gramma is ‘Vlaanderen eerst’. Het betreft 
een duidelijk en rechtlijnig programma, 
dat bovendien financieel haalbaar is. 

… en campagne

Enkele dagen later onthullen de par-
tijkopstukken de eigenlijke ver-
kiezingscampagne. Met de ‘Dit 

is ONS land’-slogan maakt het Vlaams 
Belang duidelijk dat Vlaanderen het land 
is van de GV, de gewone Vlaamse man 
en vrouw. Ons volk heeft recht op een 
Vlaams, veilig en welvarend Vlaanderen: 
slogan en beeld vatten perfect het pro-
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gramma van het Vlaams Belang samen. 
Tijdens de persvoorstelling geeft Vlaams 
Belang-voorzitter Bruno Valkeniers aan 
dat onze partij met deze slogan naar de es-
sentie gaat: “Als Vlaams-nationale partij 
voert het Vlaams Belang doelbewust een 
identitaire campagne,” aldus Valkeniers. 
“Vlaanderen mag niet worden overgele-
verd aan besluitloze en ruggengraatloze 
politici, aan (Europese) regelneverij, aan 
de francofone arrogantie, aan de nog 
steeds toenemende immigratie en islami-
sering, aan de stijgende criminaliteit of 
aan algemene verarming.” 

Vlaams Belang pakt 
misbruiken aan

Uit speurwerk van de vakbonds-
cel van Marie-Rose Morel blijkt 
dat vijf vertegenwoordigers van 

de Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW) het ‘World Water Congress’ in 
Peking hebben bijgewoond, maar daar 
onmiddellijk een uitgebreide toeristische 
rondreis aan koppelden. Die privérondreis 
werd niet uit eigen zak, maar met belas-
tinggeld betaald. Totale kostprijs: 43.400 
euro. Morel dient bij het Brussels parket 
en bij de cel corruptie van de federale 

overheid prompt klacht in. Met resultaat, 
zo zal een half jaar later blijken: de be-
voegde minister tikte de VMW op de vin-
gers én maakt werk van een gedragscode 
voor alle Vlaamse ambtenaren. Het graaf-
werk van het Vlaams Belang werpt dus 
duidelijk vruchten af.

 Mei
Familiedag

Op 1 mei verzamelen op de Ant-
werpse Scheldekaaien zo’n 5.000 
Vlaams-nationalisten voor de 

familiedag van het Vlaams Belang. Het 
feestdorp biedt voor elk wat wils: politie-
ke toespraken naar aanleiding van de Dag 
van de Arbeid, maar ook vertier voor jong 
en oud. In totaal staan, naast een immens 
kinderdorp, niet minder dan 33 tenten op-
gesteld op het terrein. Uit de 35 geïnstal-
leerde dranktaps vloeit niet minder dan 
3.500 liter bier, 2.000 liter cola, 1.500 li-
ter limonade en 2.000 liter water. Aan de 
speciale attracties zoals de boottocht over 
de Schelde en de ‘skywatch’ over Antwer-
pen, nemen 1.000, respectievelijk 1.700 
aanwezigen deel. 
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Voor de complete opbouw van het feest-
dorp worden niet minder dan 400 man-
uren ingezet. Op de dag van het familie-
feest zelf, steken zo’n 180 personeelsle-
den, militanten en andere vrijwilligers de 
handen uit de mouwen. En dat alles tot 
grote tevredenheid van de 5.000 enthou-
siaste aanwezigen. 

Vlamingen zijn 
grootste nettobetalers

Net voor de Europese verkiezingen 
pakt het Vlaams Belang uit met 
een baanbrekende studie waar-

in voor het eerst wordt aangetoond dat 
Vlaanderen (ook) de melkkoe is van Eu-
ropa. De Europese fractie van het Vlaams 
Belang doorworstelde maandenlang be-
grotingen en budgetverslagen en kwam 
tot de onmiskenbare vaststelling dat geen 
enkel land in de EU méér betaalt dan 
Vlaanderen met 1.780 miljoen euro per 
jaar. 

Een Vlaming betaalt met 282,6 euro per 
jaar meer dan het dubbele van een Waal en 
een Duitser, bijna het drievoudige van een 
Brit, en vijfmaal meer dan een Fransman 
of een Italiaan.

Deze scheeftrekking ten nadele van 
Vlaanderen blijkt bovendien niet geba-
seerd op ‘objectieve parameters’, maar is 
het gevolg van de slechte manier waarop 
de belangen van de Vlamingen werden be-
hartigd door politici als Dehaene en Ver-
hofstadt. Zij stellen zich immers zo soepel 
mogelijk op met het uitzicht op een Euro-
pese topfunctie. Hun sollicitaties kost(t)en 
dan ook miljarden Vlaams belastinggeld. 

Immigratie kost 2 
miljard per jaar

Op 21 mei stelt het Vlaams Belang 
de nota ‘De kostprijs van de im-
migratie’ voor. Uit deze kosten-

baten-analyse blijkt dat de immigratie van 
niet-Europese vreemdelingen de Vlaamse 
belastingbetaler jaarlijks niet minder dan 
twee miljard euro kost. 

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om 
een minimalistische inschatting, want in 
dit cijfer zijn de ‘Nouveaux Belges’ niet 
inbegrepen, evenmin als de maatschap-
pelijke kostprijs van onder meer de ver-
hoogde criminaliteit, de toename van de 
bevolkingsdichtheid en de geldtransfers 
naar de landen van herkomst. 

Dit was 2009
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In de nota wordt ook verwezen naar eer-
dere  buitenlandse studies waarin de the-
orieën van de immigratielobby werden 
weerlegd. Zo bleek uit het Nederlandse 
rapport ‘Immigration and the Dutch eco-
nomy’ dat massale arbeidsimmigratie 
helemaal geen bijdrage levert aan het ver-
lichten van de financiële lasten van de ver-
grijzing. Integendeel zelfs, want per saldo 
zouden de kosten voor zorg, onderwijs, 
pensioenen en dergelijke groter zijn dan 
de (mogelijke) extra inkomsten. Recenter 
nog was er de studie van het Britse Hoger-
huis, waarin gesteld werd dat immigratie 
als ‘snelle oplossing’ om openstaande va-
catures op te vullen misschien een goede 
zaak is voor bepaalde werkgevers, maar 
niet voor de economie in haar geheel.

Dit is ONS land!

Op 24 mei vindt het verkiezings-
congres van het Vlaams Belang 
plaats onder het motto ‘Dit is 

ONS land’. Ondanks het stralende weer 
maken zo’n tweeduizend militanten en 
mandatarissen hun opwachting in de Ant-
werpse Stadsschouwburg voor de laatste 
nationale bijeenkomst voor de verkiezin-
gen van 7 juni.

 Juni
Verkiezingen

Op 7 juni behaalt het Vlaams Belang 
15,3 procent van de stemmen voor 
het Vlaams Parlement en 15,9 pro-

cent voor het Europees Parlement. Dat het 
resultaat van 2004 (24%) niet geëvenaard 
ging worden, stond als een paal boven 
water. De partij kon toen immers rekenen 
op een gevoelige bonus (vreemdelingen-
stemrecht en nakend partijverbod), terwijl 
er nog geen sprake was van enige concur-
rentie van partijen als N-VA en LDD.

Het Vlaams Belang verliest weliswaar een 
veldslag, maar is niet uitgeteld zoals som-
migen al te voorbarig aankondigen. Het 
Vlaams Belang blijft immers nog steeds 
de op één na grootste fractie in het Vlaams 
Parlement en blijft dus een factor van be-
lang in het politieke landschap. Boven-
dien is de rol van de partij nog lang niet 
uitgespeeld. Wel integendeel. De thema’s 
die de partij op de politieke agenda heeft 
gezet, zijn niet opgelost en het programma 
heeft aan actualiteit dan ook niets inge-
boet. 
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Twee landen

De verkiezingen van 7 juni bevesti-
gen andermaal dat Vlaanderen en 
Wallonië niet alleen cultureel en 

economisch, maar ook politiek twee totaal 
verschillende landen zijn. Terwijl de lin-
kerzijde in Vlaanderen verschrompelt tot 
pakweg 20 procent, vertegenwoordigen 
de Parti Socialiste en Ecolo meer dan de 
helft van de stemmen. Als daar nog eens 
de stemmen van het – eveneens uitgespro-
ken linkse – cdH worden bijgeteld, wordt 
de immense politieke kloof met Vlaande-
ren nog groter. 

Allochtone opmars

In de hoofdstad bevestigen de verkie-
zingsresultaten van 7 juni de steile 
mars van de ‘Nouveaux Belges’ door 

de Brusselse instellingen. Van de 21 PS-
kandidaten die verkozen worden, zijn de 
‘Nouveaux Belges’ met 12 gekozenen in 
de meerderheid. Bij het cdH zijn 5 van de 
11 gekozenen van allochtone origine. In 
totaal worden 21 ‘Nouveaux Belges’ op 
Franstalige lijsten verkozen. Dat zijn er 
ondertussen méér dan er Vlamingen in het 
Brussels parlement zetelen. 
De impact van de allochtone stem is niet 

alleen zichtbaar in Brussel, maar doet zich 
ook elders in Vlaanderen gevoelen. Net 
zoals reeds bij eerdere gelegenheden het 
geval was, manifesteert het fenomeen zich 
in de eerste plaats in de (grote) steden en 
is het de SP.A die voor het volle pond ge-
niet van de allochtone stem. 

 Juli &
 Augustus
Peeters II van start

Nadat reeds bekend was dat CD&V 
de komende vijf jaar scheep gaat 
met SP.A en N-VA, stellen Kris 

Peeters (CD&V) en zijn regeringspart-
ners op 9 juli de definitieve versie van het 
Vlaams regeerakkoord voor. 

Een eerste analyse leert reeds dat van vele 
verkiezingsbeloftes - alleen al omwille 
van de budgettaire situatie - niet veel te-
recht zal komen. Het communautaire luik 
van het regeerakkoord is ronduit ontgoo-
chelend. Van het aangekondigde ‘asser-
tieve beleid’ tegenover het federale niveau 
blijkt geen sprake. 

Dit was 2009



13

Belgische stoelendans

Na het vertrek van Karel De Gucht 
(Open VLD) naar de Europese 
Commissie, komt midden juli in 

de Belgische regering een nieuwe stoe-
lendans op gang. Annemie Turtelboom 
(Open VLD) wordt weggehaald op Asiel 
en Migratie en benoemd tot minister van 
Binnenlandse Zaken. Ze neemt de plaats 
in van haar partijgenoot Guido De Padt 
die het na zes maanden ministerschap 
moet stellen met de speciaal gecreëerde 
functie ‘Koninklijk Commissaris voor 
de Interne Audit’. Guy Vanhengel (Open 
VLD) krijgt Begroting onder zijn hoede.

‘Asiel en Migratie’ wordt toegewezen aan 
Melchior Wathelet (cdH), waarmee de 
Franstalige partijen heel het asiel- en im-
migratiebeleid in handen krijgen. De op-
merkelijkste benoeming is echter die van 
het notoire PS-drankorgel Michel Daer-
den tot minister van Pensioenen. 

Illegalen vieren 
nationale feestdag

Na de herschikkingen in de fede-
rale regering, waardoor het asiel- 
en immigratiebeleid volledig in 

Franstalige handen is terechtgekomen, is 
reeds duidelijk dat de illegale vreemdelin-
gen in dit land ter gelegenheid van de Bel-
gische nationale feestdag massaal aan de 
feestdis zullen zitten. Ook de illegalen zelf 
hebben er ondertussen alle vertrouwen in. 
Voorafgaand aan de Belgische nationale 
feestdag, hangen zij de Belgische vlag uit 
aan enkele bezette Brusselse panden. 

Tijdens het weekend van 18 op 19 juni be-
sliste de federale regering op een speciaal 
belegd conclaaf effectief tot de organisatie 
een nieuwe collectieve regularisatieronde, 
ook al mag die niet zo genoemd worden. 
De regering weigert te communiceren 
over het geschatte aantal illegalen dat 
voor regularisatie in aanmerking zal ko-
men, evenmin als over de geraamde kost-
prijs van de immigratie.
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Ontsnappingsgolf

Scenarioschrijvers kunnen in de zo-
mer van 2009 alvast niet klagen 
over een gebrek aan inspiratie voor 

ontsnappingsverhalen. Op 23 juli ontsnap-
pen drie gevaarlijke criminelen met een 
helikopter uit de gevangenis van Brugge. 

Zes dagen later kruipen in Merksplas zes 
gevangenen doodgewoon via een ladder 
over het muurtje. Enkele dagen na deze 
ontsnapping die normaal enkel in strip-
verhalen voorkomt, is het alweer prijs. Op 
4 augustus vormt het Brusselse justitiepa-
leis het decor van een levensecht misdaad-
verhaal. Drie gangsters kunnen nog maar 
eens de benen nemen nadat hun kompa-
nen er zonder problemen in slagen gewa-
pend de zittingzaal binnen te wandelen. 

De spectaculaire ontsnappingsgolf zorgt 
voor grote verontwaardiging bij de pu-
blieke opinie. Internationaal herbevestigt 
België zijn reputatie van bananenrepu-
bliek. 

 September
Opnieuw rellen

Nadat het in de zomer reeds tot in-
cidenten kwam in Anderlecht en 
Molenbeek, komt het midden sep-

tember in deze laatste gemeente opnieuw 
tot zware rellen tussen allochtone jongeren 
en de politie. Agenten bevestigen bij deze 
gelegenheid eerdere verklaringen over het 
bestaan van Brusselse ‘no go-zones’: wij-
ken waar allochtone jongerenbendes de 
plak zwaaien en de politiediensten zich 
niet meer (mogen) vertonen. Zij wijzen 
ook met een beschuldigende vinger naar 
de politieke overheid die de politie in de 
uitoefening van haar taak ronduit tegen-
werkt en er alles aan doet om haar nieuwe 
kiespubliek toch maar niet voor het hoofd 
te stoten. 

Heibel om de 
hoofddoek

De beslissing van twee Antwerp-
se athenea om een verbod in te 
voeren op het dragen van religi-

euze symbolen, waaronder dus ook de 
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hoofddoek, deed eind juni heel wat stof 
opwaaien. Stof dat bij het begin van het 
nieuwe schooljaar nog niet is gaan liggen. 
Dat de hoofddoek meer is dan een on-
schuldig lapje stof, wordt bewezen door 
de doldrieste manier waarop op de beslis-
sing van de schooldirecties gereageerd 
wordt. Islamitische manifestanten vatten 
dagelijks post aan de schoolpoorten en 
scanderen slogans als ‘Alle Vlamingen 
buiten’. Schoolgaande leerlingen en hun 
ouders worden geïntimideerd, het regent 
doodsbedreigingen aan het adres van het 
lerarenkorps, terwijl ook vandalisme niet 
geschuwd wordt.

Bijzonder opmerkelijk is het oorverdo-
vende stilzwijgen van de gevestigde po-
litieke klasse, die op deze manier de fel 
belaagde schooldirecties in de steek laat. 
Het Vlaams Belang van zijn kant dient op-
nieuw zijn voorstel in voor een algemeen 
hoofddoekverbod in het Vlaams gemeen-
schapsonderwijs. Na een oordeel van de 
Auditeur van de Raad van State, ziet de 
overkoepelende Raad voor het Gemeen-
schapsonderwijs zich uiteindelijk ver-
plicht het dragen van hoofddoeken in àlle 
zevenhonderd instellingen van het Vlaams 
gemeenschapsonderwijs te verbieden.

Exit KINT

Op 29 september legt het ‘Konink-
lijk Instituut voor het duurzame 
beheer van de Natuurlijke rijk-

dommen en de bevordering van schone 
Technologie’ (KINT) de  boeken neer. Het 
instituut, dat door de drie gewesten gefi-
nancierd werd, diende van in den beginne 
slechts als vehikel om een ontspoorde 
prins Laurent aan een functie te helpen 
waarmee hij op ‘een verantwoorde ma-
nier’ zijn dagen kon vullen en op de kap 
van de belastingbetaler geld kon verdie-
nen. Na een doorlichting van wat al snel 
het ‘Koninklijk Instituut voor Nutteloos 
Tijdverdrijf’ was gaan heten, bleek dat 
de instelling compleet overbodig was. Er 
kwam trouwens ook kritiek van binnen de 
instelling zelf op de complete desinteresse 
van de prins. Die had, sinds hij een jaar-
lijkse dotatie ontving, ‘zijn’ instituut im-
mers niet meer nodig om in zijn inkomen 
te voorzien.

VRT leert het niet

De ‘kanseliersdebatten’ waren een 
in 2007 door de openbare om-
roep gebruikte drogreden om het 

Vlaams Belang uit de grote verkiezings-
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debatten te weren. Na een klacht kreeg 
onze partij gelijk van de Vlaamse Re-
gulator voor de Media (VRM), maar de 
VRT weigerde zich bij de uitspraak neer 
te leggen en ging in beroep bij de Raad 
van State. Ook daar luidde het oordeel dat 
de openbare omroep haar verplichting tot 
onpartijdigheid niet was nagekomen en 
de kiezer heeft misleid. In een interview 
(Knack, 23.09.2009) geeft zelfs Kris Hof-
lack, hoofdredacteur duiding van de VRT, 
toe dat “we het Vlaams Belang duidelijk 
niet [hebben] behandeld als een andere 
partij”. Een bekentenis die kan tellen, 
maar de VRT trekt geen lessen uit het ver-
leden. “We gaan onze houding ten gronde 
niet aanpassen,” zo luidt het aan de Rey-
erslaan. 

 Oktober
Nieuwe start voor VBJ

Op 11 oktober houden de Vlaams 
Belang Jongeren in Mechelen hun 
tweejaarlijkse congres. Naast het 

traditionele politieke luik is er ook een 
muzikaal intermezzo met optredens van 
verschillende populaire jongerengroepen. 
Tijdens het congres worden meteen ook 

een nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe 
jongerenvoorzitter gekozen. Dat is vanaf 
nu het achtentwintigjarige Kamerlid Bar-
bara Pas uit Dendermonde. In haar eerste 
toespraak als VBJ-voorzitter licht Pas de 
visietekst van de Vlaams Belang Jongeren 
toe. Die bevat drie belangrijke pijlers: een 
onafhankelijk Vlaanderen, een sociaal en 
veilig Vlaanderen en het behoud van onze 
identiteit. In aanwezigheid van partijvoor-
zitter Bruno Valkeniers wordt tevens het 
nieuwe VBJ-logo onthuld. 

BHV-carrousel draait 
nieuwe ronde

Op 26 oktober roept de Duitstalige 
Gemeenschap – die in de verste 
verte niets te maken heeft met 

de problematiek van de Vlaamse Rand – 
een nieuw belangenconflict in tegen het 
wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde. 

De traditionele Vlaamse partijen dragen 
een verpletterende verantwoordelijkheid, 
en dat geldt in het bijzonder voor CD&V. 
Het is namelijk diezelfde partij die vijf 
jaar eerder van de daken schreeuwde dat 
BHV onverwijld moest gesplitst worden, 

Dit was 2009
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die sinds geruime tijd zélf vraagt om be-
langenconflicten te blijven indienen en zo 
actief meewerkt aan de vertragingsma-
noeuvres. 

Cellen vol, 
enkelbanden op

Decennialang reeds kampt dit land 
met een nijpend tekort aan gevan-
geniscellen. In plaats van er bij te 

bouwen, kozen de opeenvolgende rege-
ringen ervoor de straffeloosheid steeds 
verder op te drijven. Straffen van minder 
dan zes maanden blijven sowieso zonder 
gevolg. Maar ook straffen tot drie jaar - 
straffen dus waarvoor men echt al iets 
ernstigs moet hebben misdaan - hoeven 
niet langer meer te worden uitgezeten. 
De veroordeelden maken dan kans op een 
alternatieve straf of vallen onder het sys-
teem van elektronisch toezicht. Nog een 
andere maatregel om de overbevolking in 
de gevangenissen te bestrijden, is de ver-
vroegde invrijheidstelling die eigenlijk 
een recht is geworden in plaats van een 
gunst.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de crimi-

nelen die gewoon vrij rondlopen omdat de 
cellen vol zitten en er onvoldoende enkel-
banden ter beschikking zijn. Eind oktober 
staat de teller op 1.680. 

 November
Van Rompuy wordt 
Europees protocolchef

Na een ondoorzichtige en nauwe-
lijks democratisch te noemen 
koehandel wordt Herman Van 

Rompuy aangeduid als eerste Europese 
president. Het Vlaams Belang feliciteert 
de CD&V’er, maar spoort hem tegelijker-
tijd aan zijn standpunt tegen de toetreding 
van Turkije tot de Europese Unie niet te 
verloochenen. Het feit dat Van Rompuy 
zijn postje voornamelijk te danken heeft 
aan Nicolas Sarkozy en Angela Merkel, 
beiden voorstander van een Turkse toetre-
ding, is alvast niet hoopgevend te noemen.

Leterme komt (terug)

Na een vernederende verkennings-
ronde van Wilfried Martens komt 
Yves Leterme opnieuw aan het 
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hoofd van een regering zonder Vlaamse 
meerderheid. Op 27 november debatteert 
de Kamer – voor de vierde keer in nauwe-
lijks twee jaar tijd – over de start van een 
nieuwe regering. Gemeten aan de magere 
opkomst is het enthousiasme voor Leter-
me II niet echt laaiend te noemen. Bij de 
aanvang van de zitting is het halfrond im-
mers slechts voor de helft gevuld. 

Een en ander belet natuurlijk niet dat Le-
terme en zijn partij heel wat bloemetjes 
krijgen toegeworpen. Vanuit het Frans-
talige landsgedeelte welteverstaan. Niet 
verbazend, want zij krijgen wat ze willen: 
de communautaire status quo. Dat is ook 
de reden waarom heel het communautaire 
dossier aan de premier werd onttrokken 
en doorverwezen naar Belgisch loodgie-
ter par exellence, Jean-Luc Dehaene. In 
zijn repliek op de tussenkomsten van de 
oppositie rept Leterme dan ook met geen 
woord over de staatshervorming en BHV. 
Hij is premier bij de gratie van de Frans-
taligen en die zullen hem daar op tijd en 
stond ook aan herinneren. Reeds vanaf 
dag één van Leterme II is duidelijk dat 
veel meer dan uitvoeren wat Di Rupo en 
Milquet elders hebben beslist, er niet bij 
zal zijn. 

Recordaantal 
asielzoekers

De ervaringen onder Verhofstadt I 
leerden dat een collectieve regula-
risatie een onmiskenbaar aanzuig-

effect heeft. De cijfers tonen aan dat dit 
vandaag niet anders is. In november loopt 
het aantal nieuwe asielaanvragen reeds op 
tot 1.866, het hoogste aantal in jaren. 

Dezelfde maand vorig jaar waren er dat 
1.116, terwijl dat aantal in 2007 nog op 
990 lag. In totaal vroegen in 2007 wel-
geteld 11.115 mensen asiel aan. In 2008 
was dat aantal gestegen tot 12.252. Met 
nog een volle maand te gaan, zitten we in 
2009 al aan 15.163 aanvragen. De stijging 
zette in toen de regering in maart 2008 een 
nieuwe regularisatieronde in het vooruit-
zicht stelde. Sinds de regering deze zomer 
effectief een nieuwe regularisatie afkon-
digde, steeg het aantal met liefst 40 pro-
cent. 

Nieuw partijbestuur

Eind november keurt de Partijraad 
– het hoogste orgaan binnen het 
Vlaams Belang – het nieuwe par-

tijbestuur goed, samen met de visietekst 
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waarin een strategie voor de toekomst 
wordt uitgetekend. Enkele andere hervor-
mingen, zoals het oprichten van een Se-
niorenforum, worden ook doorgevoerd. 
Met de visietekst en de hervormingen 
neemt het Vlaams Belang duidelijk de po-
sitie in van een radicale, nationalistische 
en republikeinse volkspartij, die op een 
doordachte en overtuigende manier de 
Gewone Vlaming wil aanspreken. 

Minarettenverbod

Eind november spreekt een meerder-
heid van de Zwitsers zich in een 
referendum uit voor een verbod op 

de verdere bouw van minaretten. In Zwit-
serland is de regering verplicht de uitslag 
van een volksraadpleging te respecteren, 
waardoor het verbod op de bouw van mi-
naretten in de grondwet moet worden op-
genomen.

In het Vlaams Parlement heeft Filip De-
winter een voorstel van decreet ingediend 
opdat de overheid een bouwvergunning 
kan weigeren aan ‘gebouwen die de cul-
turele eigenheid van de woonomgeving 
schaden’, zoals moskeeën en minaretten. 

 December
Asielzwendel

Sinds de regering in juli de nieuwe 
regularisatieprocedure afkondigde, 
is het aantal nieuwe asielaanvra-

gen met 40 procent gestegen. Wanneer 
deze trend aanhoudt, betekent dit dat elke 
twee jaar een middelgrote stad als Turn-
hout moet worden bijgebouwd om de toe-
stroom te herbergen. 

De Franstaligen - die de grote pleitbezor-
gers zijn van een lakse immigratiepolitiek 
- zorgen er ondertussen wel voor dat die 
stad zich in Vlaanderen bevindt. Begin 
december blijkt uit het spreidingsplan van 
PS-staatssecretaris Courard dat Vlaande-
ren moet instaan voor liefst 88 procent 
van de asielzoekers die naar de OCMW’s 
worden doorverwezen, tegenover 11 pro-
cent voor Wallonië en 1 procent voor 
Brussel. Andermaal mogen de Vlamingen 
de factuur betalen voor een beleid dat zij 
hoegenaamd niet willen.
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Raad van State 
vernietigt regularisatie

Door met de afkondiging van een 
nieuwe regularisatieronde te 
wachten tot de volle vakantiepe-

riode hoopte de regering de kwestie zo 
weinig mogelijk onder de aandacht van de 
publieke opinie te brengen. Om dezelfde 
reden zette de regering het parlement bui-
tenspel en veranderde zij op eigen houtje 
de vreemdelingenwet. Dat was echter bui-
ten het Vlaams Belang gerekend, dat naar 
de Raad van State stapte met de vraag om 
de regularisatie-instructie van de regering 
te schorsen en te vernietigen. Met die in-
structie – die bovendien in strijd is met de 
vreemdelingenwet – gaat de regering haar 
bevoegdheid immers ver te buiten. 

Op 11 december stelt de Raad van State 
het Vlaams Belang in het gelijk en wordt 
de regularisatie-instructie vernietigd. 
Daarmee krijgt de regering een lesje in 
democratie dat kan tellen. Het Vlaams Be-
lang haalt zijn slag thuis en bevestigt zich 
als enige Vlaamse partij die zich op een 
consequente en geloofwaardige manier 
tegen de regularisatiepolitiek van deze re-
gering verzet. 

Ecolo vervuilt 
Vlaanderen

Begin december raakt bekend dat 
het waterzuiveringstation in Brus-
sel-Noord al weken stilligt. Daar-

door wordt het afvalwater van één mil-
joen Brusselaars ongezuiverd geloosd in 
de Zenne, waarna het in de Rupel en de 
Schelde vloeit. Het resultaat is een milieu-
ramp van eerste orde.

De trieste hoofdrol in de milieuramp 
wordt gespeeld door – uitgerekend – een 
groene minister. De Franstalige Brusselse 
minister van Leefmilieu Evelyne Huy-
tebrock (Ecolo) was reeds langer op de 
hoogte van de problemen in het waterzui-
veringstation, maar zweeg en liet na ook 
maar enige maatregel te nemen. Wellicht 
achtte ze haar vrijblijvende aanwezigheid 
op de milieutop in Kopenhagen belangrij-
ker dan het leefmilieu in Vlaanderen. 

Ondanks het feit dat de Ecolo-minister 
alle geloofwaardigheid en krediet kwijt is, 
blijft ze ongegeneerd op haar post zitten. 
De Vlaamse ministers in de Brusselse re-
gering staan erbij en kijken ernaar. 
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