
ralepolitie. IkgroeideopindeCarnots-
traat, het laatste stukje van de Turn-
houtsebaan. Voormijndeurontketen-
deAbou Jahjah rellen. Ik zagmeteigen
ogen hoe multiculturalisme allesbe-
halve een verrijking was. En op mijn
15de was ik net als elke andere tiener
op zoek naarmijn identiteit. Ik defini-
eerde me al snel als Vlaming. Ik zat in
een klasmet veel allochtonen. Ik voel-
de me anders. Hoe meer je in contact
komtmetandereculturen,hoemeer je
teruggaatnaar jeeigenidentiteit.Maar
het is geen anti-verhaal. Ik heb geen
slechteervaringenmetallochtonen.»

WaaromkoosunietvoorN-VA?
«Erzit iets tsjeverigaanN-VA. Ikvoelde
me er nooit toe aangetrokken. Alleen
het Vlaams Belang schenkt klare wijn
over migratie. En of het nu populair is
of niet: alleen het Belang gaat openlijk
voor Vlaamse onafhankelijkheid.
Bovendien ismijnpartij de enige echte
eurokritischepartij.»

Maar het is ook een partij die u
levenslang tot de oppositie
veroordeelt.
«Kijk naar Frankrijk, het Front Na-
tional is er de grootste partij. Het
kan snel keren. Bovendien zou
ik graag mee beleid voeren,
maar het cordon sanitair
wordt in standgehoudenvan
N-VA tot PvdA. Dat is erg on-
democratisch. Mijn doel?
Toch10%halenbijdevolgende
verkiezingen. Dan pas ben je
relevantenkrijg jeaandacht. Of

jemoetGroenzijn.» (lacht)

Wie Vlaams Belang zegt, zegt Filip De-
winter. OfGerolfAnnemans. Maarniet,
ofnogniet:TomVanGrieken.De29-ja-
rige Antwerpenaar erfde nochtans de
raddetongvanAnnemansendegladde
looks van Dewinter. Maar na één jaar
aanhet roer vandepartij, doet hijwei-
nigbelletjesrinkelen. VanGriekenwas
de man van de Zwan. Op een school-
barbecue met halalvlees vond hij het
nodigZwan-worstjesaandeleerlingen
uit te delen. Vandaag is hij déman van
het Belang. Even radicaal,minder pro-
vocatief. Helpt die softere aanpak de
partij? Misschien. Vooral de vluchte-
lingencrisis en de opstoot van islamo-
fobie geeft het Vlaams Belang weer
vleugels. Nadeverkiezingenhaaldede
partij de kiesdrempel met 5,8%, nu
haalt ze inonzepeiling10,5%.

Uwstokachter dedeur is niet langer
eenslaptwijgje. Ikzitvooreentevre-
denvoorzitter?
«Ik ben blij maar nog niet tevreden.
Kijk, wij hebben jaren geleden al ge-
waarschuwd dat er een massa-immi-
gratie op ons afkomt en dat het nefast
isvooronzesamenleving. Datkomtnu
uit. Dat zal onswel wat helpen in deze
tijden.Maar ik geloof datwij deenigen
zijn die een consequent verhaal bren-
gen. ZowelwatVlaamseonafhankelijk
betreft, alsdevluchtelingenproblema-
tiek:diemoet jekordaat aanpakken.»

N-VAdoetandersookzijnbest.
«De N-VA? Bart De Wever verkoopt in
de media rechtse praat om zijn linkse
beleid in tedekken:veel gekakel,maar
geen ei. Hij is de machtigste man van
het land,maar hij kan zijn invloed niet
uitoefenen op zijn eigen ministers.
Steven Vandeputstuurteenschipnaar
deMiddellandseZeeomdiemensente
redden. Ze komen aan het vasteland,
spreken hetwoord asiel uit en hebben
eenwin for lifevast.»

Ik kan nochtans heel watmaatrege-
len opsommen: de gezinshereniging
wordt strenger, het vluchtelin-

Tom Van Grieken zet Vlaams Belang op de kaart dankzij vluchtelingencrisis
12 vrijdag16oktober2015

**

Regionale spooracties
treffen ook internationaal

treinverkeer
De regionale acties die de socialistische vakbond
ACOD maandag en dinsdag plant bij het spoor
hebbenookgevolgenvoorhet internationaletrein-
verkeer. Maandag zullen er geen Thalys-treinen
rijden tussen Brussel-Zuid en Duitsland. Op de
andereverbindingen(van/naarParisNord,LilleEu-
ropeenNederland)zouhetverkeernormaalmoeten
verlopen. Op dinsdag verwacht Thalys zwaar
verstoordverkeertussenBrussel-ZuidenDuitsland,
enBrussel-ZuidenNederland.Eenaantalverbindin-
gen wordt beperkt tot het gedeelte tussen Brussel
enFrankrijk,vooral ’sochtends.TussenBrusselende
Franse stations worden geen verstoringen ver-
wacht.DeICE-verbindingBrussel-Keulen-Frankfurt
wordtopmaandagvolledigafgeschaft.

Klinisch dood leek Vlaams Belang na de
verkiezingen. Maar kijk: een vluchtelingencrisis en

de partij mag van de beademingsmachine.
Gesteund door goede peilingen, blaast voorzitter

Tom Van Grieken (29) hoog van de toren. «Wij zijn
de enige partij die migratie kordaat aanpakt. N-VA?
Rechtse praat om links beleid in te dekken.» Maar

bij andere thema’s bekent de partij weinig kleur.
• ISOLDE VAN DEN EYNDE •

genstatuuttijdelijk. N-VAlegtdebe-
perkingvanhetkindergeldoptafel.
«Ja daar zijn ze mee bezig. Maar ik zie
noggeenresultaat. Wathetkindergeld
betreft,gaanwedeproefopdesomne-
men. WijdienenhetvoorstelvanSarah
Smeyers integraal in als decreet in het
Vlaams Parlement — het kindergeld is
een Vlaamse bevoegdheid. We bieden
N-VA enOpenVld eenwisselmeerder-
heidaan.VoegtN-VA daadbijwoord?»

Zegtueenshoehetmoet.
«Alsdebuitengrenzennietwordenge-
sloten, moet je Schengen afschaffen.
Open grenzen zorgen voor dodemen-
sen. En in de buurlanden van de con-
flictgebieden moeten we safe havens
oprichten. In eigen land kunnen we
ook nog wat doen: verdriedubbel de
geslotenopvangcentra. Zet jedaarniet
op in, blijf je dweilen met de kraan
open. TheoFranckenblijftmaarkazer-
nes openen. Intussen hebben we al
36.000 opvangplaatsen.»

Hij kan niet anders: elke vluchteling
moetjeopvangenvolgensdeConven-
tievanGenève.
«Het lijkt er toch opdat hij vanmening
is veranderd. In 2011 schreef hij in zijn
boek dat meer opvangplaatsen — tot
zelfs 30.000 — niet de oplossing is. Nu
doet hij het omgekeerde. Bovendien
wordt 60% vande asielzoekers erkend,
40% niet. Wat gebeurt daarmee? Die
trekken niet zomaar weg, een groot
deel duikt in de illegaliteit. En de ge-
dwongen terugkeer van Francken is
ookalnietdenderend.»

Je kanmoeilijk zeggen dat Francken
daar geen punt van maakt: de ge-
dwongen terugkeer zit in de lift. En
geen staatssecretaris stuurdemeer
illegalecriminelenterug.
«Slechts6%vandevluch-
telingen die ver-
plicht worden
om ons

land te verlaten, wordt effectief uitge-
wezen. 6%!Dat is toch geen kracht van
verandering? Ofdaadkrachtigbeleid?»

Terug naar Vlaams Belang. Hebben
jullie behalve een migratieverhaal
nog iets te vertellen? Wat is jullie so-
ciaal-economischestandpunt?
«Datismoeilijk inéén zintevatten. Feit
is: ook dat verhaal van N-VA flopt. Er
zijn minder mensen aan het werk dan
onderDiRupo. Dat blijkt uit cijfers van
Eurostat. En onder De Wever is de
staatsschuldhoger danonderDi Rupo.
Die is gestegen tot 111%. Dat legt een
hypotheekopdekomendegeneraties.»

Nu weet ik het nog niet: zijn jullie
sociaal-economisch linksofrechts?
«Niet linksof rechts. Alshetmaarinhet
belangisvandemensen.Dezeregering

is asociaal. De tax shift zal de mensen
wel ietsopleveren...Alszegeenelektri-
citeit verbruiken, geen frisdrank drin-
kenenniet roken.»

Departij staatweerwatopdekaart,
maar u nog niet. Moet u dat blik
Zwan-worstjesweeropentrekken?
«Ik stadaarnogsteeds200%achter. Als
eenmoedermijmeldtdathaarkindop
woensdagnamiddag verplicht moet
deelnemen aan een halalbarbecue of
hethaaltslechtepunten,danstaikdaar
opnieuw. Maar ik moet niet stunten
om bekend te worden. Als ik bekend-
heid ambieerde, zou ik meedoen aan
‘K3 zoekt K3’. Trouwens het belem-
mertdegroei vandepartij niet.»

Grijp uw kans: wie is Tom Van
Grieken?
«Ik kom niet uit een Vlaams-nationa-
listisch nest. Mijn ouders zijn geschei-
den. Mijn moeder had een bloemen-
winkel, mijn vader werkte bij de fede-

«DE WEVER KAKELT VEEL,
maar legt geen ei»

11.338 consumenten
voor eerste groepsaankoop

van zonnepanelen
11.338mensen hebben zich ingeschreven voor de eerste
groepsaankoop voor zonnepanelen van consumenten-
organisatieTest-Aankoop.Opbasisvandeprijsvoorstellen
diewerdeningebracht, iseenbesparingmogelijkvan1.500
eurovooreengemiddeldeinstallatie,meldtTest-Aankoop.
Die besparing is berekend op een gemiddelde installatie
van4kilowattpiek. Ingunstigeomstandighedenkanover
een termijn van twintig jaar een financieel rendement tot
3% in Vlaanderen en 7% in Brussel bereikt worden. De
groepsaankoop zorgt daarnaast voor een reeks waar-
borgen op de installatie alsook de opvolging ervan,
meldt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie heeft
onder meer de financiële situatie van elke deelnemende
installateur nagetrokken en plant controles bij 1 op de 25
installaties.

De Block bespaart
408 miljoen, «maar patiënt

zal het niet voelen»
MinistervanVolksgezondheidMaggieDeBlock(Open
Vld) moet in 2016 ruim 408miljoen euro besparen op
gezondheidszorg.Zij verdedigtdekeuze«Deoverheid
zal onder meer 60 miljoen euro besparen op genees-
middelen die niet meer onder octrooi of patent staan.
Verder bespaart het departement 82,4 miljoen euro
doorhetniet-indexerenvandehonoraria.Zozaldepa-
tiëntnietsvoelenvandebezuiniging»,belooftDeBlock.
Meer zelfs, de factuur van de patiënt zou dalen. Zo
wordt het invriezen van spermatozoïden, eicellen en
eierstokweefsel van kankerpatiënten terugbetaald en
is er budget voor een betere begeleiding van trans-
genders.Demutualiteitenreagerenontevredenenvin-
den het onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld de thuis-
verpleging10miljoeneuromoetbesparen.

Vlaamse ministers
uur lang

zonder stroom
Eenstroompanneheeftgisterochtend
een deel van het Brusselse stads-
centrumeenuurlangzonderelektrici-
teit gezet. Dat meldt elektriciteits-
netbeheerder Sibelga.Het gingonder
meer om de Warmoesberg, de Sint-
Michielsstraat,deKreupelenstraat,de
Dambordstraat en het Martelaren-
plein. Onder meer de kabinetten van
de VlaamseministersWeyts enMuy-
terswerdengetroffen.VolgensSibelga
begondestroompannekortvoor8uur,
maar was de elektriciteitstoevoer op
hethelenethersteldrond9uur.

Mijn doel:
10% halen bij
de volgende
verkiezingen.

Dan ben je relevant
en krijg je aandacht.
Of je moet Groen zijn

Als de buitengrenzen
niet worden gesloten,
moet je Schengen
afschaffen. Open
grenzen betekenen
dode mensen

TomVan Grieken is blijmet de 10,5%
voorVlaamsBelang in de peilingen.
«Kijk naar FrontNational in Frankrijk:
het tij kan snel keren.» PN


