
 

"Het Vlaams Belang moet een beleidspartij worden die mee oplossingen aandraagt 
voor de problemen van de mensen. We moeten ons programma verbreden tot alle 
sociaaleconomische thema's. We moeten radicaal blijven, maar hoffelijk 
communiceren. Mét een nieuwe generatie. Dat proces kan eventueel ook leiden tot een 
naamsverandering na een gronding intern debat", zegt Genkenaar Chris Janssens 
over zijn partij. 

 Na de voor het VB dramatische verkiezingen van 25 mei kreeg Chris Janssens (36), het 
enige resterendeLimburgse parlementslid, de opdracht om een analyse te maken van wat er 
misloopten daaruit aanbevelingen te puren voor een nieuwe start onder leiding van een 
nieuwe jonge voorzitter die op 19 oktober wordt verkozen.Vorige zaterdag presenteerde 

Chris Janssens zijn werkstuk aan de partijraad, na het congres het hoogste orgaan binnen 
het VlaamsBelang. Nu er met Tom Van Grieken een kandidaat-voorzitter is, wil hij zijn 
persoonlijke mening geven.Sinds de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 zit 
het VlaamsBelang in een neerwaartse spiraal. Hoe komt dat?"De externe verklaring is de 
polarisatie rond de N-VA, de partij die het nauwst bij ons aansluit. Bij deze verkiezingen was 
er zelfs een dubbele tweestrijd: N-VA versus PS en Bart De Wever versus Kris Peeters. De 
pers focust graag op duels, waardoor andere partijen het moeilijk hebben om hun thema's op 
de agenda te zetten. En het Vlaams Belang al helemaal omdat we niet zo goed liggen bij de 
pers. 

"Maar we moeten de hand ook in eigen boezem durven steken. Er waren de interne 
spanningen rond Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel. We zijn ons rebels imago 
kwijtgespeeld. We profileren ons te sterk als oppositiepartij, terwijl in tijden van crisis de 
mensen naar zekerheden zoeken en stemmen voor partijen die zeggen dat ze de oplossing 
hebben. En als we al eens in de media kwamen, dan hebben we dat zelf verknoeid met te 



forse uitspraken en acties. Provocatie kan nuttig zijn, maar we moeten er altijd voor zorgen 
dat de aandacht gaat naar de inhoud en niet naar de vorm, anders schieten we ons doel 
voorbij." U heeft het niet over het programma van het Vlaams Belang. "Ten gronde is er 
weinig mis met dat programma. Gelijkaardige partijen in de buurlanden, het FN in Frankrijk 
en de PVV in Nederland, 

doen het wel goed. We moeten het wel actualiseren en verbreden. We moeten rebels blijven 
en de zaken durven benoemen, maar we moeten dat voortaan op een hoffelijke en 
opbouwende wijze doen. Die nieuwe stijl kan geloofwaardig gemaakt worden door nieuwe 
gezichten. "Laten we beginnen met het programma dat moet verbreed worden. "We blijven 
een Vlaams-nationale partij. Ook migratie en veiligheid blijven belangrijk voor ons. Maar 
daarnaast moeten we meer focussen op welzijn en mobiliteit en uiteraard ook op de 
sociaaleconomische thema's. Mensen willenoplossingen voor hun problemen, wij moeten die 
aandragen. Voorts willen we ons opwerpen als dé verdedigers van het traditioneel onderwijs 
en zullen we een eurosceptische partij blijven. Europa is te veel boven onze hoofden, heeft 
te weinig democratischelegitimiteit."Er moeten nieuwe gezichten komen."Enkel nieuwe 
mensen kunnen dit nieuwe project op een geloofwaardige wijze uitdragen. Beschouw dit niet 
als kritiek op Filip Dewinter en Gerolf Annemans. Zij hebben heel grote verdiensten voor 
onze partij. Ons probleem is dat er te weinig doorstroming is geweest. Ook daarom zijn 
nieuwe gezichten nodig."Gaat de nieuwe generatie Filip Dewinter onder controle 
kunnenhouden?"Hij heeft al controversiële keuzes gemaakt maar Filip heeft grote 
verdiensten. Het verleden kunnen we niet veranderen, dus laat ons aan de toekomst werken. 
Filip Dewinter is zich ervan bewustdat we een schokeffect nodig hebben om de bakens te 
verzetten."Waarom bent u geen kandidaat-voorzitter?"We zijn al begonnen met de 
verjonging. 

Barbara Pas (33) is de nieuwe fractieleider in de Kamer. Ik ga onze fractie in het Vlaams 
Parlement leiden. Tom Van Grieken (28) is als kandidaat-voorzitter het voorlopige sluitstuk 
van deze verjonging die we na zijn eventuele verkiezing willen doorzetten."Is Tom Van 
Grieken de geknipte figuur? Ook hij was niet altijd vies van een straffe uitspraak en 
stunt."Absoluut. Tom is niet in één hokje te plaatsen. Hij heeft de radicaliteit in zich die we als 
partij nodig hebben en tegelijk de charme van de perfecte schoonzoon. Dat maakt hem 
uniek."Is de partij nog sterk genoeg om het tij te keren? Jullie zijn veel parlementsleden, 
medewerkers en geld kwijt."Het is niet het aantal zwaarden dat telt, wel de kwaliteit van het 
staal waaruit ze gesmeed zijn. We zullen nog harder moeten werken in de parlementen en 
tegelijk nog meer aanwezig moeten zijn op het terrein. De volgende verkiezingen zijn die van 
2018 voor de gemeenten en provincies. Dat geeft ons tijd om te herorganiseren, ideologisch 
te verbreden en nog meer jonge mensen naar voren te schuiven. Je moet het zo zien. Het 
Vlaams Belang is een oude sterke boom in rijke grond. Daar heeft de oudere generatie voor 
gezorgd. De jonge generatie moet ervoor zorgen dat die sterke boom nieuwe scheuten krijgt, 
opnieuw gaat bloeien en vruchten draagt."Oppositie voeren wordt wel moeilijk tegen 
regeringen die een goed stuk van jullie verkiezingsprogramma zullen uitvoeren."Dat weet ik 
nog zo niet. De N-VA heeft het Vlaamse autonomiestreven in de kast gezet. De souplesse 
vanhun ruggengraat is groter dan hun kracht van de verandering. Ze doen dat omdat er 
zogezegd geen draagvlak voor is. Terwijl wij juist vinden dat een partij er is om voor zo'n 
draagvlak te zorgen. We krijgen ook besparings- en belastingregeringen. Dat zullen de 
mensen voelen. We zullen niet nalaten om aan te geven dat het ook anders kan." Eric 
DONCKIER 


