
	  
	  

Tussenkomst bij het Europees Stabiliteitsmechanisme 

Wij stemmen hier vandaag over een aanpassing van het Werkingsverdrag van de 
Europese Unie (WvEU), meer bepaald de wijziging van artikel 136. En waarom doen 
we dat, omdat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het zogenaamde 
‘permanente noodfonds’ dat het tijdelijke noodfonds EFSF (European Financial 
Stability Facility) moet vervangen, in strijd is met artikel 125 van het Werkingsverdrag 
van de Europese Unie.  

In mensentaal: er zijn twijfels of het ESM wel wettelijk is binnen het kader van de 
bestaande Europese regelgeving. Daarom moeten wij zo nodig goedkeuring geven 
aan dit voorstel om artikel 136 van het Europees Werkingsverdrag aan te passen. 
Het is altijd al twijfelachtig geweest of alle noodleningen die tot nu toe zijn verleend 
wel zijn toegestaan. Artikel 125 van het Werkingsverdrag van de Europese Unie 
bepaalt dat elk land verantwoordelijk is voor zijn eigen schulden. Het is de fameuze 
“no bailout”-clausule waarbij de toetredende lidstaten tot de Europese Unie werden 
gegarandeerd dat zij nooit voor de schulden van andere lidstaten zouden moeten 
instaan. Daarom gebeurden de noodleningen tot nu toe via een tijdelijk noodfonds, 
het EFSM. Via een wijziging van artikel 136 van het EU-verdrag willen de Europese 
regeringen de situatie voor een permanent fonds regulariseren door er een bepaling 
in op te nemen dat zo een schuldenfonds expliciet toelaat. Daarvoor moeten niet 
alleen de eurolanden maar alle 27 lidstaten de verdragswijziging doorvoeren. Het is 
maar de vraag of zij dat alle zullen doen voor begin juli wanneer men wil dat het ESM 
van kracht wordt om de failliete Spaanse banken van geld te voorzien. 
 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, waarde collega’s,  
 
Wij bespreken hier dus een wijziging van een artikel van het werkingsverdrag van de 
Europese Unie, maar in feite stemmen we voor het instellen van een Europees 
stabiliteitsmechanisme en dit tegen de achtergrond van een eurozone die diep in de 
problemen zit.  
 
Collega’s, laten we ons bij het begin eens afvragen waarom een dergelijk verregaand 
‘stabiliteitsmechanisme’ in het leven wordt geroepen. Het antwoord luidt: “De crisis, 
natuurlijk! De éurocrisis, stupid”. Dat weet ondertussen iedereen wel.  
 
Maar waarom is die eurocrisis er?  Dàt is de hamvraag. En wanneer die vraag wordt 
beantwoord, hetzij door de mainstream media, hetzij door de vele eurofiele politici, 
draait men de Europese volkeren een rad voor de ogen. Men jaagt de Europese 
volkeren zelfs op platte populistische en leugenachtige wijze angst aan. (zonder Eu = 
oorlog, jaren dertig…) 
Omdat men goed genoeg wéét dat de euro zélf de hoofdoorzaak is van de 
economische crisis.  
Omdat men te trots is om toe te geven dat de invoering van de euro een schromelijke 
vergissing was.  
 
Ik ben geen econoom maar wat volgt is elementaire economie die iedereen kan 
begrijpen. Als vroeger de economie van een land zwak presteerde, daalde de 
waarde van zijn munt. Daardoor werden de producten van het land in kwestie 
internationaal goedkoper, zodat het buitenland meer van deze producten ging kopen 
en de economie weer aantrok.  



	  
	  

Als de economie van een land sterk presteerde, steeg de waarde van de munt zodat 
de burgers meer koopkracht hadden en meer binnen- en vooral buitenlandse 
goederen konden kopen. Op deze wijze konden de economische en de financiële 
problemen van een land geregeld worden via de munt van de landen zelf. 
  
De invoering van de euro heeft heel dit zelfregulerend systeem tenietgedaan.  
Zwakke landen in het zuiden van de eurozone hadden met de euro een veel te 
sterke munt, zodat hun producten te duur werden.  
Sterke landen in het noorden hadden in verhouding een te zwakke munt, zodat de 
groei van de consumentenkoopkracht de groei van de economie niet volgde.  
De economieën in het zuiden werden bij gebrek aan de mogelijkheid om zelf 
muntcorrecties in te voeren in de voorbije tien jaar, alsmaar zwakker. Het zuiden 
bouwde gigantische schulden op die het nooit meer kan terugbetalen. Om de euro te 
redden, moet het noorden waar de burgers dus reeds koopkrachtverlies 
ondervonden, nu ook de schulden van het zuiden betalen of kwijtschelden. De 
eurozone is één gigantisch België geworden, een België in het groot waar enorme 
fiscale transfers van noord naar zuid vloeien. 
  
Samen met het EFSM, bilaterale leningen allerhande, het meedragen van risico als 
aandeelhouder van het IMF en ons aandeel in de Europese Centrale Bank, had de 
Belgische staat vorig jaar al voor 70 miljard leningen en garanties uitstaan ten 
behoeve van allerhande hulpprogramma’s voor eurolanden in nood. En wat is het 
resultaat? Het gaat in de eurozone alleen maar slechter. Daarbovenop zijn er nog de 
risico’s die België loopt door de acties van de Europese Centrale Bank die voor 
1 000 miljard leningen geeft aan zwakke banken en voor bijna 300 
miljard rommelobligaties opkoopt die niemand anders nog wil. 
  
De problemen zijn groter dan ooit. Griekenland zakt steeds verder weg. Spanje 
betaalt recordrentes die, ondanks de recente injectie die Spanje heeft gehad, niet 
verlagen. Zij zijn enkele uurtjes verlaagd, maar meer niet. De werkloosheid loopt met 
de dag op. Grieken en Spanjaarden halen massaal geld van hun spaarrekeningen. 
Hun banken wankelen en de economieën krimpen. 
Het vertrouwen dat het nog goed komt, is weg.  
Het vertrouwen in de aanpak die tot nu toe werd gevoerd, is weg.  
Het consumentenvertrouwen is weg. 
De politieke verantwoordelijken vallen bij deze opeenvolgende mislukkingen uit de 
lucht. Hoe is dit toch kunnen gebeuren? 
 
Collega’s, de euro was van bij de aanvang gedoemd om te mislukken. Tijdens de 
besprekingen over de invoering van de Europese muntunie, zestien jaar geleden, en 
over de invoering van de euro, veertien jaar geleden, wezen alle economisten erop 
dat de euro een politiek en geen economisch project was. Het was een gevaarlijk 
experiment, met het geld en met de welvaart van de burgers. Met goed bedoeling 
wellicht, maar de weg naar de hel is – zoals u weet – geplaveid met goede 
bedoelingen. 
  
Onze fractie heeft daar destijds als enige op gewezen. In de archieven van het 
Vlaams Belang bevindt zich nog steeds het pamflet van wijlen Karel Dillen “Europa 
JA, Maastricht NEE”. Wij zijn dus zeker niet tegen Europa, maar wel tegen dit 
Europa, tegen deze Europese Unie. 



	  
	  

 
Kom mij dus dadelijk niet zeggen dat wij het zijn die Europa laten failliet gaan door 
onze voortdurende kritiek erop. Niet zij die hierop altijd hebben gewezen, laten 
Europa failliet gaan. Wel degenen die dit experiment tegen beter weten in hebben 
opgezet en doorgevoerd en het nog altijd halsstarrig willen voortzetten, zijn daarvoor 
verantwoordelijk. 
 
Collega’s, 
 
Het meest recente antwoord van Europa op de eurocrisis van vandaag is het ESM of 
Europees Stabiliteitsmechanisme, waarvoor wij hier vandaag geacht worden een 
artikel te wijzigen. De Europese bestuurders hopen dat een voldoende gespijsd, 
permanent mechanisme voor financiering een effect zal hebben dat bij de financiële 
markten vertrouwen wekt. 
  
Het nieuw verdrag zal België – dus ook Vlaanderen dat 70% van de Belgische 
middelen genereert -  verplichten landen in financiële problemen bij te springen. Ook 
noodlijdende banken zullen echter aanspraak kunnen maken op het fonds. Samen 
staan de eurolanden borg voor een bedrag van 700 miljard euro, waarvan 
500 miljard kan worden uitgeleend. Dat zijn cijfers die geen enkel zinnig mens zich 
nog kan voorstellen.  
  
Net zoals het EFSF zal ook het ESM grotendeels worden gefinancierd, door leningen 
te sluiten, waarbij lidstaten garanties verstrekken. Nieuw is echter dat het ESM ook 
rechtstreeks kapitaal van de lidstaten zal krijgen, waarvoor de meeste lidstaten 
opnieuw meer schulden zullen moeten maken. In totaal gaat het over 80 miljard euro, 
dat door de lidstaten cash wordt overgemaakt. Er worden ook voor 620 miljard euro 
garanties gegeven. 
  
Het Belgisch aandeel aan het Europees Stabiliteitsmechanisme bedraagt meer dan 
24 miljard euro. Cash zullen wij bijna 3 miljard euro – 2,8 miljard euro, om precies te 
zijn — moeten overmaken. 
  
In het verdrag wordt bepaald dat het kapitaal via stortingen in schijven, gespreid over 
vijf jaar, geleidelijk wordt opgebouwd. Door de opflakkering van de crisis tijdens de 
voorbije maanden, vooral omdat Spanje in zware moeilijkheden lijkt te geraken, heeft 
de eurogroep echter besloten de stortingen te versnellen en over drie in plaats van 
over vijf jaar te spreiden. Er zullen dus twee schijven worden betaald in 2012, twee 
schijven in 2013 en nog een laatste schijf in 2014. We kunnen er alleen maar naar 
raden wat de gevolgen zullen zijn voor Vlaanderen? 
  
In totaal, de kapitaalstortingen en de garanties inbegrepen, zal België ongeveer 
2 500 euro per Belg moeten ophoesten om het Europese stabiliteitsmechanisme in 
eerste instantie te spekken. Los van die kapitaalstortingen zullen wij voor de rest van 
die 24 miljard garant moeten staan. Hoe zal dat werken? Het Europese 
stabiliteitsmechanisme zal zomaar, zonder dat ons Parlement daarover nog iets te 
zeggen heeft, dat geld kunnen opeisen. 
  
Artikel 41.2 van het ESM-Verdrag stelt dat er steeds een minimum van 15 % aan 
kapitaal van lidstaten in het ESM aanwezig moet zijn. Als de voorraden onder die 



	  
	  

15 % zakken, wordt er van de lidstaten versneld een nieuwe cashbetaling gevraagd, 
die zij verplicht zijn te betalen. Volgens het ESM-Verdrag moeten wij dat geld, zodra 
het ESM erom vraagt, “onherroepelijk en onvoorwaardelijk betalen, binnen de zeven 
dagen”. 
  
Het ESM-Verdrag zet niet alleen het parlement maar ook de burgers van dit land, 
volledig buitenspel. In noodgevallen kunnen immers bijkomende miljarden worden 
overgemaakt, zonder dat ons land dat kan tegenhouden, want een gekwalificeerde 
meerderheid van 85 % van de uitgebrachte stemmen is voldoende. België heeft er 
maar 3,5 %. Het begrip noodgevallen is in heel het Verdrag niet gedefinieerd. Er zijn 
geen specifieke definities, beschrijvingen of condities waaronder men van een 
noodgeval spreekt. Met dit wetsontwerp verliezen wij dus de zeggenschap en ons 
veto over de besteding van miljarden euro’s, die van ons gevraagd zullen worden in 
die noodsituaties. De bestuurders van het ESM zullen daarover beslissen. Zeer 
democratisch allemaal. 
 
Heel kort even iets over die bestuurders. Artikel 32 van de verdragstekst geeft aan 
alle ESM-bezittingen en ESM-documenten juridische immuniteit. De bezittingen en 
de documenten van het ESM, evenals hun bestuurders en medewerkers, krijgen 
juridische immuniteit. Met andere woorden, het ESM kan landen en rechtspersonen 
voor de rechtbank dagen, maar kan zelf niet voor de rechtbank worden gedaagd. Het 
is onschendbaar en jegens niemand verantwoording verschuldigd.  
 
Ons belastinggeld komt aldus in handen van een instantie die niet verkozen is, die 
boven alle parlementen en boven alle rechtbanken staat. De burgers – in ons land 
vooral de Vlamingen – mogen enkel zwoegen en betalen.  
 
Het Verdrag tot instelling van het ESM heeft dus verstrekkende gevolgen. Het 
betekent het doorsluizen van miljarden euro’s van de noordelijke naar de zuidelijke 
EU-landen en het installeert een ondemocratische transferunie op Europees niveau 
waar de Europese burgers nooit om hebben gevraagd. Het betekent ook het einde 
van een groot deel van de financiële, economische en politieke soevereiniteit van 
België en is daardoor ook een gevaar voor de toekomst van Vlaanderen. 
  
Net zoals de meeste Europese burgers nooit de kans hebben gekregen om zich uit 
te spreken over de Europese Unie, de invoering van de euro en de toetreding van 
nieuwe lidstaten, wordt nu ook dit ESM-Verdrag aan hen opgedrongen. 
 
We weten ondertussen wel hoe het precies in zijn werk gaat, dat pseudo-
democratische clubje dat zich Europeaan noemt. 
 
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Eurogroep, een subtiel Eurocraat wiens 
voorouders vermoedelijk nog tapijtbommenwerpers hebben verkocht aan nazi-
Duitsland heeft in één citaat treffend de werking van de Europese Unie beschreven. 
Ik citeer: “Wij beslissen iets. We brengen dat dan in het midden en wachten enige tijd 
om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – want 
de meesten begrijpen toch niet wat er werd beslist – dan gaan we weer wat verder. 
Stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” Einde citaat. Uit de afgrond is 
natuurlijk ook geen terugkeer meer mogelijk. 
 



	  
	  

Het illustreert perfect de lichtzinnigheid waarmee hier nu ook met dit ESM-verdrag 
wordt omgesprongen. Er is een machtsgreep van historische omvang gaande, en dit 
zogenaamde ‘Europees Stabiliteitsmechanisme’ is daar op dit moment de exponent 
van. 
 
Deze machtsgreep wil het Vlaams Belang koste wat het kost tegengaan. Culturen en 
identiteiten in Europa zullen diepgaand blijven verschillen, daar is niets verkeerd mee 
en daar veranderen Europese vlag en Europese president niets aan. 
 
Nog een bijkomend akkefietje: ons land kan geen veto stellen tegen ESM-leningen 
die in spoedsituaties of in noodsituaties worden verleend, in tegenstelling tot 
Duitsland en zelfs Frankrijk en Italië, omdat België niet beschikt over een 
vetorecht. Wel is er een voorwaarde voor activering van het ESM, namelijk dat zowel 
de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank stellen dat anders – en ik 
citeer - “de economische en financiële duurzaamheid van de eurozone in gevaar 
komt.”  
 
Wanneer de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank dat stellen, dan 
volstaat dat om het ESM in werking te laten treden. Die omschrijving is echter van 
toepassing op zo ongeveer elke crisis binnen de eurozone. Enkel Duitsland, Frankrijk 
en Italië beschikken over minstens 15 % van het ESM-kapitaal en dus over, in 
verhouding, evenveel stemmen. Die landen hebben wel een veto. 
  
Het Europees stabiliteitsmechanisme is eigenlijk niet meer en niet minder dan een 
staatsgreep met de munt als instrument, een monetaire staatsgreep. 
  
Wij hebben in 2009 berekend wie de hoogste nettobijdrage levert aan de werking van 
de Europese Unie. België staat officieel op de zesde plaats maar als men 
Vlaanderen daaruit afzondert, dan staat Vlaanderen veruit op de eerste plaats, nog 
voor Nederland. Dat is de realiteit.  
Men moet die Vlaamse kiezer dus maar eens uitleggen waarom men dit doet, 
waarom dit moet gebeuren. Men moet hem uitleggen waarom wij hier toch mee 
doorgaan, ondanks de waarschuwingen van talloze economen dat de Europese Unie 
zelf, niet alleen de euro maar de Europese Unie zelf, hieraan ten onder kan of zal 
gaan. 
De Vlamingen moeten niet alleen Wallonië overeind houden, maar moeten voortaan 
ook helpen om Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en eventueel Frankrijk overeind 
te houden.  
Na 182 jaar Vlaamse strijd is dat wat we bereikt hebben. 
Met dit ESM zijn we naast de slaaf van België ook de slaaf van de eurozone 
geworden. 
  
Collega’s, 
 
Terwijl dit verdrag in sommige landen heel wat emoties en debatten heeft 
losgemaakt werd hieraan in ons land bijna geen aandacht besteed. Nochtans zadelt 
het verdrag de Belgische bevolking op met een miljardenfactuur. Daarbij is het niet 
eens zeker dat het ESM de eurocrisis wel zal oplossen. Het is zelfs meer 
waarschijnlijk dat het de crisis niet zal oplossen. Dat leert de ervaring met Spanje de 
afgelopen week. Het effect van de belofte van 100 miljard euro zorgde vorige 



	  
	  

maandag slechts enkele uren voor een daling van de Spaanse financieringskosten 
voor ze weer onverbiddelijk de hoogte ingingen. 
  
Het hele zuiden van de eurozone zit met een overgewaardeerde munt die groei 
bemoeilijkt. Fiscale transfers kunnen enkel dienen om de 
werkloosheidsvergoedingen te betalen, niet om jobs te creëren. Zolang er geen groei 
is zullen we niet uit de crisis kunnen raken. Zoals ik bij het begin heb uiteengezet, is 
die landen de mogelijkheid ontnomen om door hun eigen munt aan te passen de 
groei en de economie te stimuleren. 
  
Hoe gigantisch een noodfonds van 700 miljard euro ook mag lijken, in de praktijk zal 
het niet meer dan 500 miljard euro kunnen uitgeven (in combinatie met het EFSF dat 
nog eens 200 miljard euro tot zijn beschikking heeft). 500 miljard euro is volgens alle 
deskundigen onvoldoende om grote schokken op te vangen. Zij zeggen dat er 
minstens 2 000 miljard nodig is om kalmte te brengen tot het einde van 2014. Bij 
leningen aan landen in moeilijkheden zullen het ook steeds de burgers zijn die alle 
kosten dragen. Het voorstel om financiële instellingen te dwingen om verliezen te 
nemen op hun risicovolle maar winstgevende leningen werd van de tafel geveegd. 
  
De crisis kan niet alleen niet opgelost worden maar kan bovendien nog duurder 
worden. Voortdurend worden er voorstellen gedaan om het noodfonds uit te breiden 
of om het toe te laten banken direct steun te verlenen en niet enkel indirect zoals dat 
nu het geval is. In dat geval zou het ESM over meer kapitaal moeten beschikken dan 
de huidige 700 miljard euro.  
 
Vermits het ESM belangrijk is voor de financiële situatie van de lidstaten, zal het als 
een hefboom kunnen worden gebruikt om binnen de eurozone een consensus af te 
dwingen over dossiers die via de klassieke koehandel aan mekaar worden gelinkt. 
Die consensus kan dan bij meerderheid worden opgelegd aan de rest van de 
Europese Unie. 
Het verlies van het Belgische vetorecht over het verlenen van ESM-leningen kan dus 
verstrekkende gevolgen hebben, nog veel verder dan doodgewoon het al dan niet 
toekennen van leningen aan lidstaten in moeilijkheden. 
Dat zal in de toekomst waarschijnlijk blijken en dan zullen vele mensen schrikken van 
de politieke implicaties van iets waarvan zij dachten dat het doodgewoon een 
tijdelijke oplossing was voor een tijdelijke crisis. Wij geloven niet dat dit het geval is. 
  
Collega’s, 
 
Tijdens de besprekingen van het Verdrag van Maastricht, het invoeren van de EMU 
en het invoeren van de euro heeft het Vlaams Belang altijd gewezen op de eventuele 
problemen van dit politieke experiment dat speelt met de welvaart en het geld van de 
burgers van Europa. Nogmaals, niet omdat wij tegen Europa zijn, maar juist omdat 
wij van Europa houden. 
  
Maar wij kunnen niet doen alsof de economische werkelijkheid opzijgezet kan 
worden om de politieke dromen te laten kloppen. De politieke dromen zijn evident. 
Men zou een economische unie oprichten en stap voor stap naar een politieke unie 
gaan. Nu is het echter omgekeerd geworden. Nu het verhaal naar aanleiding van de 
euro economisch niet langer klopt, draait men het om.  



	  
	  

 
Collega’s, 
 
Het gaat niet goed op het Europese economische feestje, zoveel is duidelijk. De 
hapjes zijn op, het glas is leeg, de dj speelt enkel nog treurmuziek en wat is het 
antwoord van de feestverantwoordelijken:  iedereen nog meer honger en dorst 
bezorgen. Meer honger en dorst naar meer Europese Gleichschaltung. 
 
Men ziet wel in dat dit Europa  economisch niet verantwoord meer is. Daarom maakt 
men er een politiek feestje van: de politieke droom van de Europese eenmaking. Het 
moet een staat worden, de Verenigde Staten van Europa. De Verenigde Straatarme 
Staten weliswaar, maar dat is blijkbaar niet belangrijk. 
 
Die Verenigde Straatarme Staten zijn niet onze Europese droom.  
Onze Europese droom was het bijeenbrengen van de Europese cultuur en de 
Europese solidariteit van volkeren, die onafhankelijk zijn, maar niet die Europese 
natiestaat, die namaak-Belgische natiestaat, die artificieel is en zich, wat België 
betreft, afwendt van de volkse realiteit en wat Europa en wat de euro betreft afwendt 
van de economische en financiële realiteit.  
 
Ondanks al die redenen die ik hier heb genoemd gaat men toch door. Men ziet die 
realiteit en toch gaat men door. Dat is therapeutische hardnekkigheid. In deze pleiten 
wij dan ook – voor één keer – voor actieve euthanasie. 
 
Voorzitter, collega’s 
 
De invoering van deze  Europese Unie en de invoering van de euro zijn fatale 
vergissingen. Je hoeft geen helderziende te zijn om het nakende einde van de euro 
te voorspellen. Een gemeenschappelijke munt is per definitie een crisismunt. Europa 
is toe aan een nieuwe monetaire ordening, de huidige pakketten van 
reddingsmaatregelen en het huidige ESM stellen dat moment alleen maar uit. 
 
Staat en munt laten zich immers niet zomaar scheiden. Het is de enige mogelijkheid 
om nationale welvaart (basisvoorwaarde voor democratie) te koppelen aan Europese 
of mondiale integratie. Zonder een stabiele munt waarvoor elk land individueel 
verantwoordelijk is, hoeft men geen gestage economische groei te verwachten. 
Alleen met een nieuw en verbeterd Europees Monetair Stelsel (EMS), analoog aan 
het pre-eurotijdperk, kan Europa zijn toekomst veilig stellen en zich vlot in de 
wereld(economie)van de 21ste eeuw inschrijven. 
  
Bovendien kunnen culturele identiteiten niet zomaar worden weggevaagd door 
ambtelijke decreten vanuit Brussel.  
 
Het Vlaams Belang verwerpt het idee ‘Eén Europese munt, Eén Europees Rijk en 
Eén Europese leider-principe’. Die Europese leider wordt dan – voor alle duidelijkheid 
– niet de huidige of de volgende president van Europa, maar de ondemocratische 
raad van bestuur van het ESM. 
 
 
 



	  
	  

Collega’s, 
 
Slechts 4 van de 17 landen hebben het ESM geratificeerd. Zelfs Duitsland zal het 
misschien niet ondertekenen. Er zijn zelfs sterke geruchten dat Duitsland achter de 
schermen werkt aan de invoering van een soort D-Mark, tezamen met Nederland. 
Vlaanderen zal dus zeker niet af gaan als het roet in dit onverteerbaar ESM-gerecht 
gooit. Ik doe dus een beroep op uw realiteitszin.  
 
Maar indien zelfs dat niet zou helpen doe ik een beroep op uw slecht karakter. Dat is 
wellicht van mijnentwege iets realistischer.  
U weet, u beseft dat het ESM verdrag een zeer grote invloed heeft op de financiële 
en politieke toekomst van Vlaanderen. Vandaag mogen wij over de basis voor dit 
verdrag stemmen in het Vlaams Parlement. 
Jammer maar helaas is het in feite reeds goedgekeurd in Kamer en Senaat.  
Men heeft ons – Vlaamse parlementsleden, u en ik – blijkbaar enkel nodig als 
stemmachine. Om te bekrachtigen wat de grote dames en heren van Kamer en 
Senaat daarover beslist hebben.  
Ik doe dus beroep op uw karakter – het hoeft niet eens slecht te zijn – om te laten 
zien dat wij er wel toe doen. Laat u niet onder de mat vegen.  
Stem – alleen al omwille van het feit dat men onze rechten miskent – tegen dit 
ontwerp van decreet. 
 
Ik concludeer: al wie – zoals onze fractie – een pleitbezorger is van een vreedzaam 
en welvarend maar ook divers Europa moet tegen dit ontwerp van decreet stemmen. 
 
Frank Creyelman 


