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Congrestoespraak Vlaams Belang, sociale volkspartij  Bart Laeremans 
 
Beste vrienden,  
 
Sta mij toe om aan te vangen met een woord van dank. Dank aan u allen om hier vandaag 
aanwezig te zijn voor een, wat ik toch mag noemen, stevig en behoorlijk zwaar onderwerp. 
Maar dank natuurlijk ook aan al diegenen die hard hebben meegeholpen om dit congres voor 
te bereiden. We zijn hier enkele maanden actief mee bezig geweest. Met vier werkgroepen 
hebben we uitgebreid vergaderd en gediscussieerd om onze sociale standpunten te 
actualiseren en waar nodig te herijken. Met een sterk en duidelijk resultaat. Daarom dus mijn 
welgemeende dank aan alle militanten en kaderleden, aan de parlementaire medewerkers en 
parlementsleden die hieraan hebben meegewerkt, aan de medewerkers van ons studiecentrum, 
aan Steven Utsi, Dirk Aras en congressecretaris Koen Bultinck en in het bijzonder de vier 
werkgroepvoorzitters Barbara Pas, Chris Janssens, Kristof Slagmulder en Rita De Bont.   
 
Beste vrienden, het is niet de eerste keer dat wij een sociaal congres houden. De eerste keer 
was dit in Hasselt, in 1993, intussen dus al 20 jaar geleden. Maar we kunnen onmogelijk 
zeggen dat de situatie er sindsdien op is verbeterd. Wie vandaag aan zijn beroepsloopbaan 
begint en wie er middenin staat, wordt meedogenloos gepluimd en belast, zodanig zwaar zelfs 
dat vele jobs in Vlaanderen bedreigd zijn. En tegelijkertijd is er geen zekerheid, absoluut geen 
zekerheid dat de sociale welvaartsstaat zoals we die vandaag kennen, gehandhaafd kan 
worden, want de schuldenberg is alleen maar gigantisch veel groter geworden, we staan voor 
een indrukwekkende groei van het aantal gepensioneerden, sterk toegenomen armoede én een 
bevolkingsexplosie ten gevolge van een volkomen uit de hand gelopen immigratiebeleid.    
 
En bovenal zitten we opgescheept met een land, met een Belgisch systeem dat gekenmerkt is 
door extreem immobilisme. Een land dat meer dan ooit voordien verdeeld is in twee 
democratieën, twee publieke opinies, twee culturen, twee economische werelden, twee sociale 
realiteiten, die men desondanks, ook in de verre toekomst, in één unitair sociaal keurslijf wil 
gevangen houden.  
 
In Vlaanderen en Wallonië bestaan volkomen verschillende medische culturen, met veel meer 
nadruk in Vlaanderen op de huisarts en in Wallonië op specialisten. Wallonië geeft per hoofd 
van de bevolking pakken meer uit voor klinische biologie, medische beeldvorming, 
geneesmiddelen en ziekenhuisverpleging en kiest voor een ongebreidelde groei van het aantal 
artsen uit binnen- en buitenland. Dat is hun keuze en dat is ook hun goed recht. Maar dan 
moeten ze voor deze overconsumptie ook de financiële gevolgen willen dragen. 
 
Maar precies het tegenovergestelde gebeurt. De geldstromen naar het zuiden worden niet 
afgebouwd, maar integendeel verder versterkt. En de ziekteverzekering wordt verankerd op 
Belgisch niveau, zodat de versnippering ook morgen zal blijven voortduren, zelfs nog verder 
zal toenemen, waardoor er van een doelmatig, samenhangend en vooral ook betaalbaar 
gezondheidsbeleid in Vlaanderen nog altijd geen sprake zal zijn. Het modern, integraal en 
preventief gezondheidsbeleid dat Vlaanderen zo nodig heeft, blijft gedwarsboomd door 
achterhaalde Belgische mechanismen van verspilling, inefficiëntie en onverantwoordelijkheid. 
 

Hetzelfde immobilisme moeten we vaststellen inzake tewerkstelling en pensioenen. Waar in 
de buurlanden overal en vaak al sinds jaren een lange termijnbeleid is ingezet om de 
vergrijzing het hoofd te bieden en de uitbetaling van de pensioenen te verzekeren, hebben ze 
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in België vele jaren lang niets anders gedaan dan om de hete brij heen gedraaid. In 
tegenstelling tot zovele andere landen, waar oudere werknemers gewaardeerd en 
gerespecteerd worden, blijft er bij ons een klimaat bestaan waar oudere werknemers buiten 
gekeken worden en waar het extreem moeilijk is om als 50-plusser opnieuw aan werk te 
geraken. De al zolang beloofde grote hervorming van de pensioenen is er nog altijd niet en 
veel straffer nog: onze pensioenen zijn vandaag onaanvaardbaar laag. Voor een gemiddeld 
loon bedragen zij amper 64 procent van het laatste inkomen, terwijl het EU-gemiddelde op 
74% ligt.  
 
Zoveel inkomensderving heeft de gewone vrouw en man dus te danken aan een unitaire, 
Belgische  sociale zekerheid. En alsof dat nog niet genoeg is, moet een zeer groot deel van 
onze gepensioneerden jaar na jaar ook nog eens een fikse solidariteitsbijdrage betalen, ook al 
was die in 1994 onder Dehaene voorgesteld als een zeer tijdelijke crisismaatregel, want 
blijkbaar zijn onze gepensioneerden met hun lage uitkeringen nog niet solidair genoeg. Wij 
willen in ieder geval werk maken van het optrekken van de minimumpensioenen en van een 
stapsgewijze verhoging van de pensioenuitkeringen naar 70 procent van het laatste loon. 
 
Al even immobiel, verkrampt en verstard is dit land wanneer het gaat over de arbeidsmarkt. 
Ook hier bengelen we aan de staart van Europa. Waar nagenoeg overal elders de schandelijke 
discriminatie tussen arbeiders en bedienden al jarenlang is weggewerkt, lijkt de kloof bij ons 
alleen maar dieper geworden en blijven we zitten in een stellingenoorlog tussen vakbonden en 
bedrijfsleiders. Ondanks de snel naderende deadline van 8 juli. Ondanks een overduidelijk 
arrest van het Grondwettelijk Hof dat dit jaar 20 jaar oud is. Ook hier ligt de schuld voor het 
getalm en getreuzel bij de opeenvolgende besluiteloze Belgische regeringen, die het dossier 
altijd weer doorgeschoven hebben. Het is nochtans niet zo indrukwekkend moeilijk.  
 
Want wie profiteert er het meest, wanneer er ontslagen vallen? Wie heeft er het meeste belang 
bij sociale drama’s zoals dat van Ford Genk? Wie gaat er aan de haal met het leeuwendeel van 
de ontslagvergoedingen? Dat zijn niet de arbeiders en bedienden. Wel de schatkist, die 
tweemaal langs de kassa passeert, eerst bij de sociale lasten en nadien nog eens bij de 
belastingen. Daar ligt het kalf gebonden en daar ligt ook de sleutel voor een oplossing. In ons 
voorstel, dat Guy D’Haeseleer en Koen Bultinck al 10 jaar geleden uitwerkten wordt die 
ontslagvergoeding beschouwd als een morele schadevergoeding, zonder dat er nog lasten 
verschuldigd zijn.  
 
Op die manier kunnen de zeer hoge ontslagvergoedingen voor bedienden zakken zonder dat 
de bedienden daardoor zelf verlies lijden en kunnen de vergoedingen voor arbeiders stijgen 
zonder dat dit tot onoverkomelijke kosten leidt bij de werkgevers. Met wat gezond verstand is 
er dus wel degelijk een oplossing te vinden. Wij kunnen dan ook onmogelijk akkoord gaan 
met een nieuw uitstel of met een trage toenadering van beide stelsels, want dit zal alleen maar 
leiden tot nieuwe ontslagen, instabiliteit, juridische onzekerheid en een blijvende 
onaantrekkelijkheid voor investeerders. Dit conflict heeft ons veel te veel tijd doen verliezen. 
Wij willen de discriminatie meteen en integraal wég! 
 
Maar het echte probleem van onze arbeidsmarkt is veel ruimer dan dat. Arbeid is in dit land 
veel te duur geworden. Niet omdat werknemers te veel verdienen, wel integendeel: de mensen 
verdienen te weinig, vele werknemers houden netto amper 40 procent over  van wat ze in 
werkelijkheid aan de werkgever kosten. Het zijn de lasten op arbeid die veel te duur zijn 
geworden precies omdat de Belgische staat nu al decennia lang verzuimd heeft een 
vooruitziend sociale zekerheidsbeleid te voeren. Precies omdat het binnen een Belgische 
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context vandaag onmogelijk is geworden om nog fundamentele hervormingen door te voeren. 
De gevolgen zijn bekend. We prijzen ons uit de markt. We zijn niet langer concurrentieel met 
de onmiddellijke buurlanden, waar de arbeid stukken goedkoper is. We dingen niet meer mee 
op de investeringsmarkt, de bedrijven desinvesteren en de werkgelegenheid staat zeer, zeer 
zwaar onder druk. Met naar alle waarschijnlijkheid 50.000 nieuwe werklozen tot gevolg 
tijdens de komende jaren. Als we niet drastisch en snel bijsturen, zullen de sociale drama’s 
blijven komen en dreigen kroonjuwelen van onze Vlaamse economie, zoals Volvo Gent, net 
zoals Ford Genk, voorgoed verloren te zullen gaan.  
 
Daarom is het zo onbegrijpelijk en schandelijk dat deze regering Di Rupo niet alles in het 
werk stelt om die loonlasten te doen dalen en onze economie opnieuw concurrentieel te 
maken. Di Rupo en co maken de mensen wijs dat ze de buurlanden opnieuw willen 
inhalen tegen 2018, maar dat is lichtjaren te laat. Tegen dan, over vijf jaar, zullen de 
buurlanden hun concurrentiepositie zodanig verstevigd hebben, dat we hopeloos achter 
het net zullen vissen. Het is NU dat er maatregelen moeten getroffen worden, NU dat de 
onredelijk zware lasten op arbeid drastisch naar beneden moeten, en vermits België dat 
niet wil doen is dit een zoveelste redenen om zélf het heft in handen te nemen en om 
België op te doeken.  
 
Als we het Belgisch model opzeggen, de geldstroom naar Wallonië afdammen, dan volstaan 
alleen de transfers in de sociale zekerheid, vandaag jaarlijks meer dan vier miljard euro, om 
de sociale lasten op de lonen met een kwart te doen dalen, zodat de werkelijke kost van de  
lonen met 6 procent kan zakken en een schoktherapie kan gegeven worden aan de economie. 
En dan kan er meteen nadien ook ruimte vrijkomen om ook voor de werknemers de sociale 
lasten met een kwart te laten zakken, zodat werken in Vlaanderen opnieuw beloond wordt in 
plaats van afgestraft.    
 
Vrienden, we kunnen ons die immense jaarlijkse geldstroom richting Wallonië echt niet 
langer veroorloven. Dat is geen geld dat wij zomaar op overschot hebben. Het zijn de  
toekomstkansen van onze kinderen die wegvloeien; het zijn onze kansen op werkgelegenheid 
die uit onze handen glippen en het zijn dus tegelijk onze pensioenkassen die leeglopen. 
Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo’n grote schaal geplunderd 
wordt.  
 
En nergens anders in Europa zijn de belangenorganisaties van de werknemers, de vakbonden, 
zo blind voor de echte noden van hun leden als in Vlaanderen. Versta ons niet verkeerd. Wij 
erkennen graag dat duizenden syndicale militanten vandaag nog altijd een belangrijke rol 
spelen op de werkvloer en wij beseffen maar al te goed dat wij heel wat van onze sociale 
verworvenheden aan de syndicale strijd te danken hebben. En ook in het vrije, onafhankelijke 
Vlaanderen dat wij voor ogen hebben zullen en moeten vakorganisaties een wezenlijke rol 
blijven spelen.  
 
Maar vandaag zijn de nationale structuren van de vakbonden een deel van het probleem 
geworden. Bijvoorbeeld omdat zij zichzelf de taak hebben toegeëigend om 
werkloosheidsuitkeringen uit te betalen en daartoe een heel netwerk van kantoren hebben 
uitgebouwd. En precies om dit netwerk en personeelsbeleid in stand te houden, hebben zij er, 
hoe ge het ook draait of keert, objectief belang bij dat de werkloosheid hoog blijft. Deze 
opdracht hoort dus niet thuis in vakbondshanden, ook al omdat het niet hun taak is, zoals sp.a-
minister De Coninck nu eist, om jacht te maken op valse werklozen en bijgevolg om 
verklikker te gaan spelen van hun eigen leden. Dit is in essentie een overheidsopdracht en wij 
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willen deze uitbetaling toevertrouwen aan een echt en laagdrempelig Sociaal Huis in elke 
gemeente van Vlaanderen. 
 
De leiding van de unitaire vakbonden veegt bovendien het evidente onderscheid tussen de 
Vlaamse en de Waalse realiteit onder de mat en doet alsof de belangen van Vlaamse en 
Waalse werknemers voortdurend identiek zijn. Zij zijn geëvolueerd van vooruitstrevend naar 
extreem behoudsgezind. Ze zijn de behoeders van het status quo geworden. Zij stellen zich 
vandaag op als de reactionaire en emotionele verdedigers van alles wat Belgisch is én van de 
Vlaams-Waalse geldstromen, terwijl die de Waalse economie in slaap wiegen en dus noch 
voordelig zijn voor de Waalse werknemers noch voor de Vlaamse. Daarom doen wij hier 
een oproep tot alle Vlaamse  vakbondsleden: breek met het Belgisch immobilisme en 
verlaat uw Belgische structuren. Doe zoals alle politieke partijen al 30 en 40 jaar geleden 
deden en maak eindelijk werk van echte sociale vooruitgang in Vlaanderen.  
 
Vrienden, wie Vlaanderen zegt, zegt ook Brussel, want Brussel is onze hoofdstad en maakt 
onverbrekelijk deel uit van Vlaanderen. Maar Brussel is een regelrecht sociaal kerkhof 
geworden. Met schrijnende armoede, een werkloosheidscijfer van boven de 20 procent en een 
jeugdwerkloosheid die in bepaalde wijken boven de 40 en zelfs 50 procent zit. Dit zijn Zuid-
Europese cijfers, die even tragisch zijn als deze van Griekenland en Spanje. Het blijft 
verbazen met wat voor gelatenheid de Brusselse politieke klasse die desastreuze situatie 
ondergaat en verder laat kankeren. Blijkbaar berusten zij in het feit dat zovele jonge mensen 
opgroeien in leegheid, zich nestelen in de werkloosheid en wellicht heel hun leven lang zullen 
doorbrengen in nutteloosheid. Dit is zonder meer stuitend.  
 
Maar het is natuurlijk niemands fout. Het was namelijk hoegenaamd niet te voorspellen. Dat 
mochten we namelijk lezen in het afscheidsinterview van niemand minder dan PS’er Charles 
Picqué, die 20 jaar Minister-President is geweest van Brussel en in De Tijd van 6 april 
letterlijk verklaarde: “We zijn niet tevreden met die cijfers. Maar ik beschouw dat niet als een 
mislukking. We hadden die demografische boom nooit kunnen voorspellen. Als Brussel niet 
zo'n enorme bevolkingsgroei had gekend, zou onze werkloosheidsgraad beter zijn dan twintig 
jaar geleden (dat was toen 12 procent). Brussel is haast een recyclagemachine voor 
inkomende armoede.” 
 
Wat een onvoorstelbaar hypocriet geleuter is me dat zeg! Dit is geen politieke mislukking, dit 
is een verschrikkelijk politiek fiasco. Dit is het resultaat van 25-30 jaar waanzinnig open-
grenzen-beleid van de Parti Socialist en zijn slippendragers, waarin Picqué een kwarteeuw 
lang een hoofdrol heeft gespeeld. Een welbewust ultralaks migratiebeleid, waarvan de 
voorstanders het blijkbaar als een verrijking beschouwden om een honderdduizenden 
bijstandsmigranten binnen te laten in dit land. Met als evident gevolg dat de beter gegoede 
middenklasse gaan lopen is uit Brussel en dat grote stukken van Brussel vandaag verpauperd 
zijn en gedomineerd worden door illegale economie en criminaliteit.  
 
Maar zelfs bij zijn afzwaai heeft Picqué nog altijd niet de moed om conclusies te trekken. Het 
is nochtans niet moeilijk. Wanneer ge aan het dweilen zijt en alles stroomt over, dan moet de 
kraan toegedraaid. Dat is wat er in Brussel moet gebeuren. Een heldere, waterdichte 
immigratiewetgeving, gekoppeld aan een zeer krachtig aanpak annex terugzending van 
illegalen en criminelen, ook trouwens wanneer het gaat om EU-burgers.  
 
Want ook dat moet ten aanzien van Europa eindelijk eens gezegd worden. Het ongebreidelde 
vrije verkeer van personen in Europa, waarbij iedereen zich zomaar in een andere lidstaat kan 
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vestigen, is een formidabele vergissing geweest en uitgerekend de stad die zich zo graag de 
Europese hoofdstad noemt is het beste bewijs dat het compleet de verkeerde kant uitgaat. De 
vrije vestiging leidt tot concentratie van armoede en tot buitensporige sociale dumping en 
moet worden teruggeschroefd. Dat wil zeggen: herinvoering van de Europese binnengrenzen 
en de toekenning van het recht aan lidstaten om de inwijking te beperken of eenvoudigweg te 
stoppen. Dat zeggen niet alleen wij, dat zegt ook Groot-Brittanië, dat zegden onlangs ook 
Nederland, Oostenrijk en Duitsland, en die groep landen moeten wij dringend vervoegen. 
Groot-Brittanië heeft trouwens overschot van gelijk dat het een burgerschapstest hanteert en 
tegen de wil van de Europese commissie handhaaft, een behoorlijk moeilijke test waar velen 
op buizen, om uitkeringstoerisme tegen te gaan. Zo’n test zouden we ook hier bij ons moeten 
invoeren.  
 
Want de meeste bewindslui en opiniemakers onderschatten werkelijk wat er in dit land aan de 
hand is. Al jaren waarschuwen wij dat de immigratie en de bevolkingsgroei in en rond de 
hoofdstad zodanig proporties aanneemt dat de Vlaamse gemeenten rond Brussel in een 
ijltempo aan het verBrusselen zijn. Maar onze nota’s en publicaties hierover werden 
doodgezwegen.  
 
Totdat de socialistische burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, met de neus op de feiten 
moet vaststellen dat we gelijk hebben en krak hetzelfde zegt als wij, namelijk dat indien er 
geen koerswijziging komt, gemeenten als Vilvoorde, Machelen en Zaventem binnen de 10 à 
15 jaar compleet verBrusseld zullen zijn. Dan ineens is het wel nieuws, want het komt uit 
goede bron. En dus mag Bonte op Terzake in minder dan twee maanden tijd drie keer 
hetzelfde komen zeggen.   
 
Maar wàt hij zegt, klopt dus uiteraard wel. Net als zijn kritiek op de Vlaamse regering van 
CD&V, N-VA en van zijn eigen sp.a, die totaal geen benul heeft van wat zich in Vlaams-
Brabant afspeelt en géén oog heeft voor de grote sociale problemen in Vlaams-Brabant. In de 
verstedelijkte wijken van Ruisbroek, Zellik, Strombeek en Diegem wordt huis na huis 
opgekocht door anderstaligen of allochtonen en zijn er kleuterklassen met nauwelijks nog 
Nederlandstalige kinderen. En in de rijkere buurten kan niemand nog heen om de geruisloze, 
snel om zich heen grijpende sociale verdringing; jonge Vlaamse gezinnen trekken massaal 
weg omdat het er onbetaalbaar wordt. Dat gebeurt in die mate, dat op termijn het naakte 
voortbestaan van een reële Vlaamse gemeenschap in grote stukken van onze streek op het spel 
staat. 
 
Maar in de oplossingen blijft Bonte steken in de symptoombestrijding van taal- en 
inburgeringslessen en sociale voorzieningen allerhande. Ook dat is dweilen met de kraan 
open. Daarmee kan het tij nooit gekeerd worden. Het enige middel om onze gemeenten op 
lange termijn Vlaams te houden, is een kordaat en krachtig woonbeleid, een massief 
overheidsengagement op de woningmarkt en een heel duidelijk voorrangsbeleid voor onze 
eigen mensen. Maar op het vlak van wonen is er met deze Vlaamse regering en met N-VA’er 
Bourgeois als minister van de Rand in de verste verte geen verbetering gekomen, wel 
integendeel. Bourgeois vliegt op automatische piloot en de N-VA maakt in onze streek op 
geen enkel vlak het verschil.  
 
Met behulp van een ernstig en doordacht woonbeleid, met een goede spreiding van voldoende 
sociale woningen, met een lokale woonregie, die opkoopt en renoveert, die verloederde 
buurten weer aantrekkelijk maakt en die een slimme voorrangspolitiek voert voor wie 
Nederlandstalig is, met zo’n beleid kan er ook in onze steden, hier in Antwerpen, in Gent, in 
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Mechelen eindelijk iets gedaan worden aan de aanhoudende vlucht van de autochtone 
bevolking. Want ook hier in Antwerpen is 70 procent van de kleuters anderstalig en staan we 
dus voor een immens probleem van sociale verdringing.   
 
Daarom ben ik zo blij dat het voorstel dat  het Vlaams Belang hierover heeft uitgewerkt 
donderdag is goedgekeurd in Denderleeuw,  dank zij Kristof Slagmulder. Het gebeurde 
weliswaar met een nogal bizarre meerderheid, drie stemmen voor en 22 onthoudingen, maar 
de buit is binnen en onze woonregie kan eindelijk realiteit worden en een voorbeeld voor 
andere gemeenten en steden. Gefeliciteerd Kristof. 
 
Beste vrienden, of het nu gaat over de verBrusseling, over immigratie, waar het debat 
gekanteld is toen Antwerpse topmagistraten in nog straffere taal dan wij de ondermijning van 
ons heel sociaal systeem aanklaagden door de uitkeringsmigratie, of het nu gaat over de 
islamisering, de aanpak van de criminaliteit of het failliet van België: telkens opnieuw mogen 
we vaststellen dat ons gelijk uitkomt, dat wij het van meet af aan bij het rechte eind hebben 
gehad en dat anderen zich op een gegeven moment gedwongen zien om ons te volgen.  
 
Net zo is dat momenteel het geval in het dossier van het onderwijs. Wij stonden aanvankelijk 
helemaal alleen met onze kritiek op de ranzige eenheidsbrij die Smet van ons middelbaar 
onderwijs wil maken, op de rampzalige niveauverlaging waarmee wereldvreemde pedagogen 
onze scholen willen opzadelen. Ook hier hebben wij met onze aanhoudende en gefundeerde 
kritiek in het Vlaams Parlement, o.m. van Wim Van Dijck, een uiterst nuttige oppositierol 
gespeeld, met de gevolgen die we vandaag zien.  
 
Zij die overal verkondigen dat wij niet relevant zouden zijn op het politieke speelveld hebben 
het dus compleet verkeerd voor. Onze rol is misschien wel de belangrijkste van allemaal.  
 
Want wij zijn de voorhoede van verkenners en voortrekkers.  
 
Wij zijn de wegbereiders.  
 
Wij  zijn degenen die het pad effenen en de richting wijzen, ook op het sociale domein.  
 
Ik ben bijzonder trots dat ik tot een partij behoor die aan alle slapjanussen in het parlement en 
daarbuiten kan zeggen: waar wij treden, zult gij gaan.  
 
 
Ik dank u.  


