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Dames en heren, 
Beste vrienden, 
 
Goeiemorgen en welkom op het Europa-colloquium van het Vlaams Belang. We hebben de eer om vandaag 
een aantal zeer interessante gasten te kunnen beluisteren, en ik overloop ze even in chronologische 
volgorde. Straks spreekt de Nederlandse academicus en publicist Thierry Baudet, auteur van onder meer het 
boek 'De aanval op de natiestaat'. Daarna modereert Frans Crols, de vroegere directeur van het sociaal-
economische weekblad Trends een panelgesprek tussen onze jongerenvoorzitter Tom Van Grieken en zijn 
tegenhangers van de Zwedendemocraten, het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ. Daarna is 
Sam van Rooy aan de beurt, medewerker op onze studiedienst en mede-auteur van onder meer 'Europa 
wankelt. De ontvoering van Europa door de EU'. Tot slot krijgt u de conclusies door Gerolf Annemans, 
onze fractievoorzitter in de Kamer en de initiatiefnemer voor dit colloquium. 
 
Velen van ons hebben misschien gedacht, of in elk geval gehoopt dat er iets te doen zou zijn aan het gebrek 
aan democratie en transparantie, aan de bemoeizucht en de verspilzucht van de Europese Unie. Ze 
geloofden met andere woorden in de hervormbaarheid van de Europese Unie, onder druk van de referenda 
in Frankrijk, Nederland en Ierland, en de opeenvolgende verkiezingssuccessen van eurokritische partijen. 
Vandaag is het toch wel duidelijk geworden dat die Europese Unie in haar huidige verschijning niet 
hervormbaar is. 
 
Wanneer één vorm van gemeenschappelijk beleid goed werkt, dan wordt dat door de eurofederalisten en 
andere beroepseuropeanen als argument gebruikt om te pleiten voor meer gemeenschappelijk beleid. 
Wanneer een vorm van gemeenschappelijk beleid niet werkt, zoals de euro bijvoorbeeld, dan wordt dat door 
diezelfde mensen aangegrepen om ook te pleiten voor nog meer gemeenschappelijk beleid. 
 
Wat er ook gebeurt, er moet zogezegd altijd meer integratie komen, dus nog meer geld, meer middelen en 
meer bevoegdheden voor de EU.  
 
We zien hier echt een verrottingsstrategie aan het werk. De voorstanders van de Europese superstaat 
gebruiken hun eigen mislukkingen als argument voor nog meer integratie.  
 
Een paar maanden geleden hingen de gebouwen van het Europees Parlement vol met affiches voor één of 
andere federalistische conferentie, met als titel: "Never waste a good crisis", vrij te vertalen als "Laat nooit 
een goeie crisis onbenut". Dat cynisme vinden we ook terug in het recente boekje 'Voor Europa' van Guy 
Verhofstadt en zijn extreem-linkse vriend Daniel Cohn-Bendit, de fractieleider van de groenen (en van de 
N-VA) in het Europees Parlement. Daarin zegt Verhofstadt letterlijk, en ik citeer: 
 
"Nu moeten we het momentum van de crisis gebruiken om de politieke unie te bewerkstelligen. Wat moet 
gebeuren is overduidelijk, en de markten hebben het al lang begrepen: we moeten een Europese Staat 
opbouwen." Einde citaat. 
 
Het grote woord is hier dus gevallen. Een Europese Staat. Een superstaat, zeg maar, die zich ook nog eens 
gaat bezighouden met het begrotingsbeleid, het economisch beleid, het fiscaal beleid en zonder twijfel ook 
het sociaal beleid van wat vandaag nog de lidstaten zijn. 
 
Als er nu één ding is dat iedereen uit de eurocrisis zou kunnen leren, dan is het wel dat het niet mogelijk is 
om landen die politiek, cultureel en sociaal-economisch te verschillend zijn, in één systeem te willen 
forceren.  
 
Mensen als Verhofstadt spreken van de Verenigde Staten van Europa, alsof de situatie in Europa 
vergelijkbaar zou zijn met die van Amerika. Het is een typisch voorbeeld van het maakbaarheidsdenken dat 
aan de basis ligt van alle totalitaire ideologieën van de 20ste eeuw. 
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Wereldvreemde ideologen willen de realiteit aanpassen aan hun ideologie. Een partij zoals het Vlaams 
Belang doet juist het tegenovergestelde: wij willen oplossingen die rekening houden met de realiteit van de 
echte wereld. 
 
Als Vlamingen binnen de Belgische context zijn we - spijtig genoeg - ervaringsdeskundigen. Het heeft geen 
zin om voor onze onafhankelijke Vlaamse staat te vechten, als we onmiddellijk daarna in een soort België in 
het groot terecht komen. Dat is iets wat de N-VA maar niet lijkt te snappen, met Frieda Brepoels die vorige 
maand in het Europees Parlement voor de verhoging van de EU-budget stemde, dus voor meer Vlaams 
geld naar Europa. Wat de Europese Unie betreft, zit de N-VA dus op dezelfde golflengte dan de PS van Di 
Rupo. Het naïeve N-VA-verhaal dat de Europese Unie België doet verdampen is zelfbedrog dat ons duur te 
staan kan komen, want de EU doet niet alleen België verdampen, ze doet ook Vlaanderen verdampen. 
 
De EU is zo'n beetje de bakermat van de onbeperkte onmogelijkheden, en ik geef een paar recente 
voorbeelden: 
 
* De Europese Rekenkamer heeft voor het 18de jaar op rij geweigerd om de rekeningen van de Europese 
Commissie goed te keuren. Vorig jaar werd maar liefst 5,1 miljard, of 3,9% van de totale begroting 
onrechtmatig uitgegeven, zeg maar verkwist.  
 
* Elk jaar organiseert het Europees Parlement een soort festival van de politiek correcte film, en deze week 
werd in Straatsburg die zogenaamde Lux-prijs overhandigd aan de winnaar. Kostprijs van het hele gebeuren: 
600.000 euro.  
 
* Ga dat maar eens uitleggen aan de mensen van Ford Genk die hun job verliezen, terwijl onlangs bekend 
raakte dat de Europese Investeringsbank een nieuwe fabriek van Ford in Turkije mee financiert voor 190 
miljoen euro. De EU draagt dus zelf actief bij aan de delokalisatie van onze bedrijven naar lageloonlanden 
buiten Europa. 
 
* Voor de periode 2007-2013 heeft de Europese Commissie 224 miljoen euro uitgetrokken aan 
ontwikkelingshulp voor… China dat ondertussen half Afrika opgekocht heeft en dat gevraagd wordt om 
ons uit de eurocrisis te helpen. Het zou bijna grappig zijn als het niet zo droevig was. 
 
* Alsof we geen andere katten te geselen hebben, heeft het Europees Parlement deze week een resolutie 
gestemd waarin het uitbreidingsbeleid een groot succes wordt genoemd en waarin de toetreding van het 
islamitische Turkije bepleit wordt. 
 
* En dan is er natuurlijk de hele discussie over de meerjarenbegroting 2014-2020 tijdens de Europese top 
van gisteren en eergisteren. Ons standpunt is zeer duidelijk: in plaats van nog meer geld uit te geven, moet 
de EU drastisch gaan besparen, zeker op een moment waarop overal de buikriem moet aangehaald worden. 
En in plaats van te bedelen voor steun voor Limburg, zoals Di Rupo deed, moet er een korting op onze 
EU-afdrachten bedongen worden. Met dat geld, met ons geld kunnen we zelf steunmaatregelen nemen voor 
Limburg, en voor onze landbouwsector. Wij Vlamingen behoren trouwens, per hoofd van de bevolking, tot 
de grootste nettobetalers in heel de Europese Unie. Het resultaat van die meerjarenbegroting mag dus niet 
zijn dat onze afdrachten nog gaan stijgen. De Nederlanders bijvoorbeeld pakken het slimmer aan: hun 
jaarlijkse korting van 1 miljard euro is al veilig gesteld. 
 
Beste vrienden, we moeten meer dan ooit tevoren de vinger leggen op de etterende wonden, samen met alle 
andere eurokritische en eurorealistische krachten in en buiten het Europees Parlement.  
 
En dan kom ik tot de titel van dit colloquium. Wij zijn tegen de EU zoals ze nu bestaat, juist omdat wij de 
echte pro-Europeanen zijn. We moeten de teller op nul zetten, en herbeginnen met wat echt gewerkt heeft: 
de eengemaakte markt, aangevuld met vrijwillige Europese samenwerking tussen onafhankelijke en vrije 
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naties. Gedaan met de betutteling, de bemoeizucht, de verspilling, het gebrek aan verantwoording, aan 
transparantie en democratie.  
 
Natuurlijk zullen wij de Dehaenes en de Verhofstadts van deze wereld op ons pad vinden. In zijn haatproza 
roept Verhofstadt trouwens de nationalisten, conservatieven en populisten - wij dus - uit tot vijand nummer 
één. Hij wil achtereenvolgens met ons - en ik citeer zijn eigen termen - in de clinch gaan, vechten. Hij wil 
ons confronteren, voor schut zetten, geen dag ongemoeid laten. 
 
Ik zou zeggen: laat maar komen. Wij nemen de handschoen op. Europa is te belangrijk om over te laten aan 
de eurocraten. 
 
Philip Claeys 
 
 


