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Hoe het Vlaams Parlement 
bereiken? 

Met de trein

Van het Brusselse Centraal Station tot aan het Vlaams 
Parlement is ongeveer een kwartier wandelen.

Met de wagen

Omdat er in Brussel zowel een Hertogsstraat als 
een Hertogstraat en een Hertogenstraat is, kunt u 
het beste eens nakijken of de GPS-route inderdaad 
in hartje Brussel in de buurt van het Warandepark 
eindigt. Als dat niet zo is, stel dan uw GPS-bestemming 
in op “Leuvenseweg 86”. Er is parkeergelegenheid in 
de omliggende straten.
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Inschrijven
Het aantal deelnemers aan het colloquium is beperkt. 
Inschrijven kan door onderstaande kaart ingevuld te 
bezorgen p/a Studiedienst Vlaams Belang, Madouplein 
8/9 te 1210 Brussel. Faxen kan op 02 218 19 58 en 
e-posten t.a.v. studiedienst@vlaamsbelang.org. Laatste 
inschrijvingsdag is di. 26 januari 2010. Kruis aan voor 
welk discussieforum u zich inschrijft.

naam  .......................................................................................................................

adres  .......................................................................................................................

e-post  ....................................................................................................................

tel.  ..............................................................................................................................

fax  ..............................................................................................................................

Het Vlaams Belang heeft een oersterke repu-
tatie als waakhond van de politiek. Minstens 
even sterk is de reputatie van het Vlaams Be-
lang als boodschapper der nieuwe tijden. Het 
Engelstalige begrip ‘trendsetter’ is zeker van toe-
passing op onze partij.

Vertrekkende vanuit wat klassiek slechts “commu-
nautaire problemen” werden genoemd, kwam het 
Vlaams Belang reeds 30 jaar geleden als eerste po-
litieke partij tot de vaststelling dat België beter zou 
vervangen worden door een onafhankelijk Vlaan-
deren, een mening die ondertussen gemeengoed is 
geworden.

Met reeds een deel van de eindmeet in zicht begin-
nen klassieke politieke partijen echter wegens hun 
gehechtheid en/of verslaafdheid aan de Belgische 
machtsmechanismen koudwatervrees te krijgen. 
Zelfs Vlaamsvoelende partijen verspreiden in de-
batten de gedachte dat Vlaamse onafhankelijkheid 
wel vanzelf zal komen of zelfs dat het tot chaos zou 
kunnen leiden.

In de traditie van de belangwekkende colloquia 
van 2007 en 2009 en het congres ‘Vlaanderen op 
eigen kracht’ van 2008 organiseert het Vlaams Be-
lang in januari een derde colloquium en meteen een 
nieuwe strategie waarin een plan voor een Ordelij-
ke Opdeling van België onder het 
embleem ‘O

2
’ wordt gelanceerd, 

niet toevallig het chemisch sym-
bool van ‘zuurstof’.

Ik hoop u dan ook op 30 ja-
nuari talrijk te mogen ver-
welkomen.

Gerolf Annemans

 Colloquium

Za. 30 januari 2010
‘De Schelp’, Vlaams Parlement,

Hertogstraat 6, 1000 Brussel
08:30 Ontvangst met koffi e.

09:00 In drie fora komen de splitsingsagenda 

en -principes (wat en hoe verdelen), 

het vraagstuk van de statenopvolging 

en wat met Brussel aan bod in panel-

gesprekken waarin externe sprekers, 

partijboegbeelden en het publiek met 

elkaar in discussie treden.

09:50 Pauze

10:00 Start van de plenaire sessie: openings-

woord door colloquiumvoorzitter 

Gerolf Annemans

 Referaten

10:10  Grens en begrenzing als mogelijkheid 

en morele opdracht (Vlaams en soci-

aal activist Julien Borremans)

10:35  Staatsvorming: het relatieve belang 

van draaiboeken, blauwdrukken en 

scenario’s (ex-hoofdredacteur Trends, 

Frans Crols)

11:00 Staatkundige soevereiniteit: rol en 

werking van het institutioneel breek-

moment (fi losoof-publicist Johan 

Sanctorum)

11:30 Politieke besluiten door partijvoorzit-

ter Bruno Valkeniers

11:50 Receptie

12:30 Einde

 Forum 1: Statenopvolging

 Forum 2: Brussel

 Forum 3: Splitsingsagenda
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