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Belgische overheid 
kost #jobs

De #euro  
is het probleem

Gaat Vlaanderen
#Wallonië achterna?



Alleen het VlAAms  
BelAng kAn die unieke 

rol VAn ijsBreker  
VerVullen in een  

politiek lAndschAp dAt 
Vol zit met pArtijen die 

enkel AAn coAlitie- 
Vorming of AAn de  

heersende mode  
durVen denken. 

echt . onafhankelijk
het Vlaams Belang lanceerde eind 

maart een slagzin die de naam en 
het logo van de partij komt aanvul-
len. uitgangspunt hierbij was de 

unieke positie die het Vlaams Belang 
in het politieke landschap bekleedt op 

een eigentijdse manier in de verf te zetten.

Met ‘echt.onafhankelijk’ willen we beklemtonen wie we zijn en hoe wij als Vlaams 
Belang aan politiek willen doen. Twee kenmerken die de grondslag vormen van ons 
politiek handelen. Wij zijn echt. En wij zijn onafhankelijk.

‘echt’
 
Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die 
Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de 
anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen 
we op de besluitvorming. Die helderheid en loepzuiverheid is een wezenlijk kenmerk, 
in het Engels verwoord als ‘What you see is what you get’. 

Wij zeggen wat we denken zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. Rechtlijnig en 
consequent, trouw aan ons programma en aan het gegeven woord. Geen spreidstand, 
geen opportunisme en geen gespleten tong bij het Vlaams Belang. Men kan het eens 
of oneens zijn, maar niemand kan twijfelen aan de passie en het vuur waarmee wij de 
kracht van onze rechtlijnige overtuiging politiek vertalen.
 
‘onAfhAnkelijk’
 
Terwijl de andere politieke partijen ‘met man en macht’ aan elkaar zijn gebonden, 
handelt en denkt het Vlaams Belang vrij en ongebonden. Terwijl de anderen zich vaak 
als slaven van hun bevriende coalitiepartners gedragen, spreekt het Vlaams Belang 
vrijuit en onafhankelijk met enkel zijn ideaal als uitgangspunt. Terwijl de anderen 
er te allen prijze willen ‘bij zijn’ en de buit verdelen nog voor de stemmen zijn ge-
teld handelt het Vlaams Belang onafhankelijk. Niet wat gelet op de coalitie en de 
(vriendjes)politiek mogelijk is of “haalbaar” is maar wat “noodzakelijk” is, is wat ons 
inspireert.

Het Vlaams Belang is geen belangenorganisatie. Wij hebben geen linken met de vak-
bond, met de ziekenkas of met banken. Wij zijn een programmapartij. Wij stellen 
maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan 
hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in 
functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Daardoor 
kan het Vlaams Belang vanouds die unieke pioniersrol vervullen in zovele thema’s. 

ijsBreker

Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, de veiligheidsproblematiek, het 
thema van de immigratie of de positie van de islam in onze samenleving: alleen een 
partij als de onze kan taboes breken en heikele thema’s onverbloemd op de maat-
schappelijke agenda zetten. 

Alleen het Vlaams Belang kan die unieke rol van ijsbreker vervullen in een politiek 
landschap dat vol zit met partijen die enkel aan coalitievorming of aan de heersende 
mode kunnen of durven denken. Het Vlaams Belang is de partij van en voor wie écht 
onafhankelijk denkt en handelt.



Belgische overheid kost joBs

de Belgische bedrijven wisten de 
wereldwijde crisis van 2009 nog zon-
der al te veel kleerscheuren te door-
staan. Bij de huidige crisis is dat niet 
langer het geval. het aantal faillisse-
menten neemt almaar toe. maand na 
maand worden nieuwe records opge-
tekend. Vooral Vlaanderen, met zijn 
open economie, wordt hard getroffen. 
steeds meer productieve en creatieve 
mensen delen in de klappen. 

De economische groeivooruitzichten in 
de EU zijn allemaal erg negatief. De 
nieuwe begrotingsmaatregelen van Di 
Rupo en co nemen bovendien steeds 
meer zuurstof weg uit de Belgische 
economie. En de gevolgen van de crisis 
zijn zwaar voor de Vlaamse arbeids-
markt. In februari 2013 telt de VDAB 
215.177 werkzoekenden in Vlaanderen 
of een werkloosheidsgraad van 7,29%. 
Ten opzichte van februari 2013 is er 
een toename van 13.257 werklozen 
(+6,6%). Bijzonder verontrustend is 
het aandeel van de jeugdwerkloosheid. 
Momenteel vinden bijna 47.000 jonge-
ren geen job, een stijging met 11,8% op 
jaarbasis. Die cijfers liggen nog steeds 
een stuk lager dan in Wallonië en vooral 
in Brussel, waar de werkloosheid boven 
de 20% blijft hangen, maar er is geen 
reden tot optimisme. Want ondanks 
het internationaal karakter van de crisis 
kan een gericht beleid wel degelijk voor 
verbetering zorgen. Alleen: Vlaanderen 
kan geen gericht beleid voeren binnen 
België...

hAlfslAchtig

Het arbeidsmarktbeleid is nu al voor 
een flink deel een bevoegdheid van de 
gewesten. Maar het arbeidsrecht en de 

sociale zekerheid blijven stevig Belgisch 
verankerd. Zo kunnen geen Vlaamse 
cao’s afgesloten worden en blijven de 
werkloosheidsuitkeringen federale 
materie. Ondanks de overheveling van 
verschillende bevoegdheden kunnen de 
deelstaten nog steeds geen beleid voeren 
dat aangepast is aan de eigen noden. 
Vlaanderen moet dus nog steeds braafjes 
aanhoren wat Onkelinx er over denkt 
en middenin de crisis eindeloze, tijd-
rovende en halfslachtige compromissen 
aangaan met Franstalig België dat zo 
fundamenteel anders denkt over dit 
alles.

VlAAmse regering

Ook de hoge loonkost is iets waar 
Vlaanderen maar geen greep op krijgt. 
De Belgische fiscale overheden romen 
veel te veel lonen van werknemers af. 
België zet op die manier de bedrij-
ven aan werknemers vlugger te dum-
pen of zo weinig mogelijk mensen in 
dienst te nemen. Kortom: een aanzien-
lijke loonhandicap ten opzichte van de 
buurlanden doet de concurrentiekracht 
en de welvaart van Vlaanderen dalen. 
Vlaanderen zou heel zijn economisch 
en sociaal beleid zelf moeten kunnen 
regelen zodat de fiscale druk op lonen 
en ondernemingen alsook de arbeids-
markt zouden kunnen gemoderniseerd 
worden. Nu blokkeren Belgicistische 
vakbonden heel dat dossier. 

Maar ook de Vlaamse regering gaat niet 
vrijuit. Het onderwijs zou beter op de 
noden van de moderne arbeidsmarkt 
afgestemd moeten worden. Een betere 
samenwerking tussen ondernemingen 
en het onderwijs kan jongeren vlugger 
aan de slag krijgen. Werklozen moe-

ten trouwens via een intensieve acti-
vering zo snel mogelijk terug aan het 
werk geholpen worden. Een individuele 
begeleiding moet zorgen voor een feite-
lijke beperking van de werkloosheid in 
de tijd. De werkloze heeft echter ook 
plichten, zoals de plicht tot bijscholing, 
het verplicht zoeken naar werk en het 
aanvaarden van passende job. Enkel 
een consequente aanpak via dergelijke 
rechten-plichtenbenadering kan de soci-
ale zekerheid redden en de werkloosheid 
effectief terugdringen.

#Oplossingen  
gericht tewerkstellingsbeleid door 
#Vlaamse Onafhankelijkheid

Vlaanderen #volledig_
bevoegd voor het sociaal en 
economisch beleid inclusief 
arbeidsmarkt en werkloosheid.

#Eenheidsstatuut arbeiders 
en bedienden, kwalitatieve 
verbetering statuut zelfstandigen.

#Grote_Hervormingen 
inzake fiscaliteit op arbeid en 
pensioenen.

Meer #flexibilsering op de 
bedrijfsvloer in ruil voor een 
kwalitatiever privéleven.

#Rechten-plichtenbenadering 
als feitelijke beperking in de tijd van 
de werkloosheidsuitkeringen.
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Filip Dewinter

Filip Dewinter (49 jaar) zetelt sinds 1987 namens 
het Vlaams Blok/Vlaams Belang in het parlement. 
Eerst in de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
daarna in het Vlaams parlement. Tot voor kort was 
Filip Dewinter fractievoorzitter voor het Vlaams 
Belang in het Vlaams parlement. Momenteel is 
hij ondervoorzitter van het Vlaams parlement. 

Filip Dewinter is tevens partijbestuurslid van het Vlaams Belang 
en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. Sinds 2008 is Filip 
Dewinter voorzitter van de Europese organisatie ‘Steden Tegen 
Islamisering’ (STI).

De immigratie-invasie 
groeit Europa in sneltempo 
boven het hoofd. Het Euro-
pese continent multicultu-
raliseert en islamiseert. De 
immigratie-tsunami zorgt 

voor een omgekeerde kolonisatie. Filip Dewinter beschrijft hoe al-
lochtonen over enkele jaren de meerderheid van de bevolking van 
verschillende steden zullen uitmaken. De massa-immigratie zorgt 
trouwens voor meer criminaliteit, meer armoede en meer werkloos-
heid. De immigratievloedgolf kost de Vlamingen handenvol geld: 
1.500 euro per jaar per Vlaams gezin. De immigratie-invasie kan 
echter gestopt worden! Filip Dewinter legt in “Immigratie-invasie: 
de nieuwe kolonisatie” zonder politiekcorrecte taboes uit hoe en 
waarom...

Cover-Immigratie-invasie.indd   1 30/08/12   17:24

Gerolf Annemans
Steven Utsi
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De tijd van pleidooien voor Vlaamse Ona� ankelijkheid is 
voorbij. Dat België geen meerwaarde meer hee� , is nu wel on-
geveer voor iedereen duidelijk genoeg. Het Belgische politiek 
model loopt ook steeds meer vast. Een nieuwe tijd en een nieuwe 
Vlaamse visie zijn noodzakelijk. Een Vlaamse politieke strategie 
moet met name dringend een alternatief voor België gaan bevat-
ten. Een uitgewerkt ‘Plan B’ was tot nu toe volledig afwezig in 
die strategie. Dat maakte de Vlamingen zwak, zelfs nog maar 
gewoon in hun onderhandelingspositie tegenover de Franstali-
gen. Dat is des te erger daar de Franstaligen ondertussen op alle 
niveaus - academisch, � loso� sch en politiek - het einde van Bel-
gië hebben voorbereid en hun actuele politieke stappen zetten 
in overeenstemming met dat einde. Op het internationale forum 
loopt Vlaanderen schade en achterstand op.

Gerolf Annemans en Steven Utsi hebben twee jaar gewerkt aan 
dit reëel en realistisch Plan B. Zij besteedden veel aandacht aan 
de grondslagen van een staatstheorie, aan de rol van de inter-
nationale gemeenschap en aan het belang van het internationaal 
recht. Zij tonen aan dat het einde van België en de start van een 
Vlaamse staat geen grote problemen zullen opleveren en dat ook 
de verdeling in ordelijke omstandigheden zal kunnen verlopen.

Gerolf Annemans (°1958) is fractievoorzitter voor het Vlaams 
Belang in de Belgische Kamer van Volksver-
tegenwoordigers. Hij heeft sinds 1991 ver-
schillende publicaties over Vlaamse onafhan-
kelijkheid op zijn naam staan.

Steven Utsi (°1973) coördineert de dagelijkse 
werkzaamheden van de Studiedienst van het 
Vlaams Belang. Hij is psycholoog en werkte 
verscheidene jaren als onderzoeksassistent aan de KULeuven. Voor 
zijn engagement bij de partij was hij actief in verschillende Vlaamse 
cultuurverenigingen en drukkingsgroepen.

De Ordelijke Opdeling van België

Cover-PocketOrdelijkeOpdeling.indd   1 21/01/13   15:24

“Wat is er  
aanlokkender,  
geheimzinniger, 
duivelser dan een 
verboden boek?”

Louis Paul Boon

immigrAtie-inVAsie: 
de nieuwe  

kolonisAtie
door Filip Dewinter

de ordelijke  
opdeling VAn België 

door Gerolf Annemans en 
Steven Utsi

U kan deze boeken bestellen 
via het nummer  

0472/603 552 of via 
www.uitgeverijegmont.be

info@vlaamsBelang.org   vlbelang

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

vlaams Belang | madouplein 8/9 | 1210 Brussel | 02 219 60 09 
iBan: Be21 3200 8088 1603 | Bic: BBruBeBB

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

ja, ik wil

de massale steun aan het 
zuiden ondermijnt onze 

welvaart en Bedreigt onze 
toekomst. nu al zijn de 
vlamingen de grootste 

“Betalers”, niet enkel Binnen 
België uiteraard maar ook 

Binnen de eu, met een Bijdrage 
van 286 euro per vlaming, 

per jaar.

de euro is het proBleem
Het wordt steeds duidelijker dat de invoering van de euro een grote vergissing was. De eco-
nomische situatie in de ‘Club Méditerannée’ (Griekenland, Spanje, Portugal) verschilt zoveel 
van die in het meer gedisciplineerde noorden (Duitsland, Nederland, Vlaanderen) dat een 
eenvormig economisch beleid en een eenheidsmunt gewoon geen haalbare kaart zijn. Terwijl 
het welvarende noorden zich stilaan blauw betaalt aan steunmaatregelen, duwen draconische 
besparingsmaatregelen het zuiden in de armoede en nemen de onderlinge spanningen toe. 
Dus willen de eurocraten nu méér eenvormigheid. Een vreemde conclusie want de EU en de 
euro zijn niet de oplossing maar juist het probleem. Ieder moet integendeel opnieuw meer 
zichzelf kunnen zijn. 

België in het groot

Van Rompuy en Verhofstadt willen de EU nu omvormen tot een transferunie naar Belgisch 
model. Maar Vlamingen weten té goed wat dat ‘model’ inhoudt… De miljardentransfers van 
Vlaanderen naar Wallonië hebben de Waalse economie niet uit het moeras getrokken maar in 
slaap gewiegd. Voor Europa dreigt hetzelfde scenario. De massale steun aan het zuiden onder-
mijnt onze welvaart en bedreigt onze toekomst. Nu al zijn de Vlamingen de grootste netto-
betalers binnen de EU, met een bijdrage van 286 euro per Vlaming, per jaar. En dan hebben 
we het nog niet over de open kranen-immigratiepolitiek van de eurocraten. Het Vlaams 
Belang wil – als enige eurokritische partij in Vlaanderen – een halt toeroepen aan de EU. 
Wij willen hoogstens een interne markt en een Europese samenwerking – democratisch en 
transparant – van vrije naties. Voor de Vlamingen wordt dat het onafhankelijke Vlaanderen!

VB/HuHu - 13/01



Omdat de regering bij de begrotings-
opmaak nog te optimistisch was over 
de economische groei, moet de begro-
ting nu al weer bijgestuurd worden. Na 
de vorige jaren al voor 18 miljard aan 
maatregelen genomen te hebben, is nu 
een bijkomende inspanning van 2,4 mil-
jard euro nodig. De fiscale opbrengsten 
liggen onder de verwachtingen, de uit-
gaven stijgen sneller dan begroot en de 
publieke schuld schommelt alweer rond 
de psychologische grens van 100% van 
het bruto nationaal product.

teugels niet lossen

De Belgische begroting loopt steeds 
meer vast. Nu de teugels lossen, zoals de 
PS en het CdH voorstellen, is geen op-
tie. De uitdagingen uit het verleden (de 
enorme schuld) en voor de toekomst (de 
aanstormende pensioenen) zijn te groot 
om ze niet aan te pakken. Het tekort 
nu laten oplopen zou de steeds groter 
wordende factuur doorschuiven naar de 
volgende generatie die voor een onmen-
selijke inspanning zou komen te staan. 
Toch beseft iedereen dat een bruuske en 
ondoordachte overheidspolitiek ook heel 
veel invloed op de sociale omstandighe-
den heeft en ook heel wat zuurstof aan 
de economie kan onttrekken. Binnen de 
Belgische regering is een debat over dit 
alles echter onmogelijk.

BespAren wAAr het kAn

Er moet een nieuw soort staat komen. 
Door te besparen op de uitgaven en dus 
niet nog eens nieuwe belastingen op te 
leggen, kunnen de gevolgen voor de eco-
nomie, voor de bedrijven en voor de bur-
gers beperkt worden. Voor het Vlaams 
Belang kunnen er op korte termijn forse 
besparingen gerealiseerd worden door 

een totaal nieuwe en betere bevoegd-
heidsverdeling tussen de overheden en 
een afslanking van het bestuurlijk ap-
paraat. Te beginnen met de afschaffing 
van de senaat, de kabinetten, de pro-
vincies en de wildgroei van dotaties aan 
het koningshuis. Wij denken ook aan de 
verkoop van leegstaande en overbodige 
gebouwen en aan de verkoop van parti-
cipaties in de financiële sector. Door al-
leen Vlaanderen bevoegd te maken voor 
belastingen, zal een geldverspillend en 
administratief zwaar belastend subsidie-
beleid niet langer mogelijk zijn.

BAnken doen VermAgeren

De gelijkschakeling van de statuten van 
verschillende sociale stelsels zal private 
jobs aantrekkelijker maken en de afslan-
king van het overheidsapparaat verge-
makkelijken. De fiscale druk mag zeker 
niet verhoogd worden, wel is een effici-
entere inning van de bestaande belastin-
gen noodzakelijk. Een lagere fiscale druk 
en eenvoudigere belastingstelsels zullen 
de fraude fors terugdringen. Hetzelfde 
geldt voor een krachtdadig immigratie-
beleid en de kosten van de immigratie. 
Een onafhankelijk Vlaanderen zou dit 
alles bovendien veel sneller mogelijk 
maken. Tot die tijd moeten wij immers 
met lede ogen aanzien hoe Wallonië en 
Brussel bijvoorbeeld een gigantische 

werkloosheid toelaten zonder er veel aan 
te doen. Vlaanderen zal immers wel bij-
passen.

We mogen tot slot de bankencrisis niet 
vergeten, die zoveel gevolgen had voor de 
belastingbetaler. De banken hebben met 
onze centen foutieve risico’s genomen, 
en nadien draaide de belastingbetaler er 
(dubbel) voor op. Dat moet in de toe-
komst vermeden worden door strenge 
regels voor de sector en de opdeling van 
banken in spaarbanken voor het grote 
publiek en zakenbanken. Ook de banken 
zullen moeten vermageren...

Een betere overheid voor een lagere prijs: 
dàt is waarin Vlaanderen Europese kop-
loper zou moeten worden in de komende 
tien jaar. Een plan van Grote Hervor-
mingen moet starten met Vlaamse On-
afhankelijkheid.

de staat moet  
vermageren

EEn bEtErE ovEr-
hEid voor EEn 

lagErE prijs: dàt is 
waarin vlaandErEn 
EuropEsE koplopEr 

zou moEtEn  
wordEn in dE  

komEndE tiEn jaar.

Vlaanderen Europese koploper door  
#Vlaamse_Onafhankelijkheid
Een betere overheid voor een 
#lagere_prijs
Overheid moet #bezuinigen in 
plaats van belasten

Aanpakken kosten van #immigratie 

Eigen #Vlaamse_fiscaliteit in 
plaats van subsidies.

#Afslanking_overheidsap-
paraat ten voordele van jobs in de 
privé

Geen verhoging fiscale druk, maar 
#efficiëntere_inning 
bestaande belastingen.

Herziening financiering  
#vakbonden



Provincie Limburg

ideeën vlaams Belang niet welkom
iedereen weet dat de sluiting van 
ford-genk de werkloosheid in de 
provincie limburg op termijn met 
meer dan 10.000 eenheden zal doen 
toenemen. daarom werd er een plan 
opgesteld onder de welluidende naam 
‘strategisch Actieplan limburg in het 
kwadraat’ (sAlk). 

De economische aanbevelingen in dat 
plan worden door een taskforce in effec-
tieve maatregelen omgezet. Die werk-
groep bestaat uit vertegenwoordigers 
van de werkgeversorganisaties, de vak-
bonden en politici. Het was trouwens 
op vraag van minister-president Kris 
Peeters dat ook vertegenwoordigers van 
de provincieraad in de taskforce werden 
opgenomen om ideeën aan te brengen 

om de werkgelegenheid in Limburg op 
te krikken. Doel: de creatie van 10.000 
jobs in Limburg.

De provinciegouverneur vond het ech-
ter niet nodig om een vertegenwoordi-
ger van het Vlaams Belang mee in de 
taskforce op te nemen. Dat men met die 
beslissing de vertegenwoordigers van 10 
procent van de Vlaamse bevolking uit-
sluit, is één ding. Erger is dat de tradi-
tionele politiek het zelfs in deze drama-
tische omstandigheden nodig vindt om 
partijpolitieke spelletjes te spelen. Is de 
Limburgse bevolking daarmee gebaat? 

Het lijkt er wel op dat het voor de tra-
ditionele partijen belangrijk is dat het 
Vlaams Belang niet meedenkt of mee-

werkt aan het herstel van de werkgele-
genheid in de provincie. Het Vlaams 
Belang zou maar eens een meerwaarde 
moeten hebben… 

Daarenboven is de Vlaams Belang-frac-
tie in de provincieraad van mening dat 
het huidige plan niet ambitieus genoeg 
is. Niet 10.000 maar tussen de 15.000 
en 20.000 jobs moeten er in Limburg 
worden gecreëerd. Louter om het een-
voudige feit dat de werkloosheid in 
Limburg al vele jaren boven het Vlaam-
se gemiddelde uitsteekt. De cijfers van 
de VDAB bewijzen dat. In januari 2013 
stond de teller van werklozen al op 
30.049. De creatie van 10.000 jobs is 
dus ontoereikend.

wat is er zo geheim aan spartacus 1?
Al jaren is men bezig met plannen om 
limburg uit te bouwen tot een logis-
tieke poort. en dat is goed. het is in 
het belang van de limburgse economie 
en draagt bij tot de welvaart in onze 
provincie. maar er rijzen grote inhou-
delijke vragen.

Tussen 2002 en 2004 zouden ter zake 
enkele akkoorden zijn gemaakt tussen 
de voormalige Limburgse gouverneur en 
de huidige federale eerste minister. Uit-
eindelijk werd er gekozen voor een plan 
voor de “vertramming” van Limburg, het 
zogenaamde Spartacusplan. Dat plan be-
stond uit de realisatie van drie tramlijnen: 
één van Hasselt naar Noord-Limburg, 
één naar Maasmechelen en één naar 
Maastricht. De Lijn zou instaan voor de 

uitwerking, de Vlaamse regering voor het 
geld.

Maar is een en ander niet overbodig? Met 
de reactivatie van de spoorlijn van Has-
selt naar Maastricht heb je quasi hetzelfde 
mobiliteitseffect voor een fractie van de 
kosten die gepaard gaan met de aanleg 
van een nieuwe tramlijn. Het wordt voor 
de Vlaamse belastingbetaler naar verluidt 
een hele dure tram. Zo is er sprake van 
een overeenkomst die De Lijn met Maas-
tricht wil sluiten. Een overeenkomst die 
blijkbaar angstvallig geheim wordt ge-
houden. Door de aanwezigheid van de 
Vlaams Belang-provincieraadsfractie op 
de Maastrichtse gemeenteraad vernamen 
we dat de voorwaarde voor deze Sparta-
cuslijn 1, of ‘Tram Vlaanderen’ zoals die 

in Nederland wordt genoemd, erin be-
staat dat De Lijn 35 jaar lang 400.000 
euro geïndexeerd aan Maastricht zou 
betalen voor de instandhouding van de 
spoorlijn op Nederlands grondgebied. 
Dat is dus minstens 19.997.791 euro (in-
dexering aan 2 procent) voor 4 km spoor-
lijn. Een last verspreid over twee genera-
ties. Een mens denkt dan dat dit genoeg 
stof is om wat uitleg te vragen aan het 
provinciebestuur. In een transparante de-
mocratie is zoiets de evidentie zelf. Alleen 
worden de vragen van het Vlaams Belang 
hierover in de provincieraad steeds on-
ontvankelijk verklaard. 

Wat mag er over Spartacus 1 niet geweten 
zijn? Wat is er zo geheim? Dit doet weinig 
goeds vermoeden.



weinig inBurge-
ringsBereidheid in 
limBurg

Mensen die vanuit het buitenland in 
Vlaanderen komen wonen (‘inburge-
raars’), kunnen vrijwillig of soms ver-
plicht een inwerkingstraject volgen bij de 
VDAB. Uiteraard om ervoor te zorgen 
dat die mensen aan werk geraken en een 
toekomst in Vlaanderen kunnen opbou-
wen. Bij de inburgeraars wordt ook een 
onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwko-
mers’, die pas in Vlaanderen zijn en ‘oud-
komers’, die al meer dan een jaar in ons 
land wonen. 

Opvallend is dat die ‘oudkomers’ 
in Limburg zwaar ondervertegen-
woordigd zijn in vergelijking met 
de andere Vlaamse provincies. Op 
de 6.526 oudkomers die in 2012 
een inburgeringscursus bij de VDAB 
volgden waren er amper 314 Limburg-
se oudkomers. Als we dan kijken naar 
de oudkomers die een OCMW-uitkering 
krijgen, is het verschil nog groter. Daar-
van volgden in 2012 454 personen een 
dergelijke cursus waarvan niet meer dan 
9 uit Limburg. 

Ondanks het feit dat Limburg aanzienlijk 
meer vreemdelingen telt dan bijvoorbeeld 
Oost- en West-Vlaanderen, volgt van alle 
provincies veruit het minste vreemdelin-
gen in Limburg een inwerkingstraject. In 
vergelijking met de provincie Antwerpen 
gaat het slechts over één twaalfde van de 
vreemdelingen die bij de VDAB een in-
werkingstraject volgt.

Een onhoudbare situatie voor de provin-
cie Limburg, wetende dat onder meer 
door het vertrek van Ford in Genk de 
werkloosheid de komende jaren zal toe-
nemen. 

ook hoofddoeken-
VerBod in limBurg

Ook in Limburg krijgt men af te rekenen 
met kwalijke fenomenen die vroeger en-
kel te vinden waren in grootsteden zoals 
Antwerpen, Gent en Brussel. Steden als 
Hasselt, Genk en Beringen worden ge-
confronteerd met onveilige wijken, agres-

sie op het openbaar vervoer,… zij het wel-
iswaar op een kleinere schaal. Maar ook 
de problematiek van hoofddoeken op 
school gaat in Limburg crescendo. Dat 
bleek recent met de invoering van een al-
gemeen hoofddoekenverbod in het Sint-
Jozefinstituut in Bokrijk. De school had 
eerder geen enkel bezwaar tegen het dra-
gen van een hoofddoek op school. Maar 
het gevolg was dat de jongste tijd steeds  
 
 
 

 
 
 
meer moslimmeisjes met hoofddoek naar 
school kwamen. De school gaf zelfs toe 
dat meisjes met hoofddoek elk jaar ver-
dubbelden.

Het werd de school ook duidelijk dat het 
dragen van een hoofddoek minder on-
schuldig was dan het in eerste instantie 
leek. Het is een symbool geworden van 
niet-integratie. De schooloverheid stelde 
immers letterlijk in een krant: “De meis-
jes passen zich steeds moeilijker aan ons 
project aan. Zo weigeren ze soms deel te 
nemen aan turnlessen, zwemlessen, bos-
klassen of andere gemengde activiteiten, 
terwijl onze school erg veel belang hecht 
aan deze activiteiten.”

De directrice had het in de krant ook 
over het feit dat er steeds meer Turks op 
de speelplaats werd gesproken, wat de in-
tegratie natuurlijk niet ten goede komt. 
Ze hoopt nu dat met het hoofddoeken-
verbod de integratie van moslimmeisjes 
in onze samenleving wordt vergemakke-
lijkt. Wij hopen het met haar. Maar het 
is niet altijd een zaak van faciliteren, het 
is ook een zaak van willen… 

1 mei in het teken 
VAn de ontslAgen 
werknemers VAn 
ford

De sluiting van de fabriek van Ford in 
Genk is geen zaak om licht over te gaan. 
Daarom heeft het Vlaams Belang beslist 
om met zijn 1 mei-manifestatie hulde te 
brengen aan de ontslagen medewerkers 
van Ford Genk en de toeleveringsbe-
drijven, maar ook aan alle andere werk-
nemers die nu en in het verleden door 
de economische crisis werden getroffen. 
Met zijn traditie van 1 mei-manifestaties 

sinds 1996 benadrukt het Vlaams Be-
lang zijn rol van sociale volkspartij. 
Een partij die steeds aan de kant 
van de gewone man en vrouw heeft 
gestaan. De keuze van de locatie is 
niet toevallig. De manifestatie vindt 
plaats op 1 mei a.s. om 11u30 in C-

mine 10/1, op de oude mijnsite van 
Winterslag. 

Niet alleen Ford Genk staat centraal, 
maar met een manifestatie op de oude 
mijnsite denken we evenzeer terug aan de 
duizenden kompels die hun job verloren 
bij de sluiting van de steenkoolmijnen. 
Limburg is al veel te zwaar getroffen bij 
economische crisissen.

Tijdens de manifestatie zullen Chris 
Janssens en Gerolf Annemans met enkele 
duidelijke boodschappen de ontslagen 
werknemers een hart onder de riem ste-
ken. 

rondje uit de proVincie
VlAAMs BElAnG ActiEf Bij u in DE Buurt

Aan iedere aanwezige wordt de mogelijkheid 
geboden om, grati s en onder begeleiding
van een gids, op expediti e te gaan in de 
oude mijngebouwen. www.c-mine-expediti e.be

C-mine 10/1 - mijnsite Winterslag
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Boodschap van

Chris Janssens &
Gerolf Annemans 
ondervoorzitt er en voorzitt er

Steunbetuiging aan de 
duizenden ontslagen 
werknemers van 
Ford en andere bedrijven

11.30 u
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Gaat Vlaanderen  
Wallonië achterna?

verlaging belastingen op 
arbeid geeft  

economie zuurstof 

vlaamsbelang.org   vlbelang

Terwijl de eurocrisis wild om zich heen slaat, blijft de 
regering Di Rupo zijn inhalig belastingbeleid  

voorzetten. Een gemiddeld gezin ziet de helft van zijn 
inkomen naar de staatskas vloeien. Hoewel de  

regering aangeeft een lastenverlaging te hebben  
doorgevoerd, heeft zij vooral een loonsverlaging  

gerealiseerd.

Vlaams Belang wil een betere overheid voor een  
lagere prijs. Een sobere overheid die belastingen  

vervangt door bezuinigingen, en die een plan  
ontwikkelt voor grote hervormingen inzake lasten op 

arbeid en sociale bescherming in de 21ste eeuw.  
Vlaanderen kan op 10 jaar tijd Europese koploper 

worden door Vlaamse Onafhankelijkheid.

info@


