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2004-2005:  
Het paarse einde kwam eindelijk in zicht.    

 
 
 
 
 
‘Als men dit probleem niet kan oplossen met de Franstaligen, waar haalt de VLD dan in 
vredesnaam het lef en de waanzinnige gedachte vandaan dat zij met dezelfde 
Franstaligen een herstelbeleid gaat opzetten, dat zij met dezelfde Franstaligen de 
werkloosheid gaat oplossen, dat zij met dat soort Franstaligen, die gezien hebben hoe 
diep zij bereid is te buigen, de pensioensector gaat saneren, dat zij daarmee het 
eindeloopbaandebat gaat aangaan? In godsnaam, rien ne va plus. U kunt niet eens 
Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen. Wat gaat uw regering voor de rest doen?’ 
 
Fractievoorzitter Gerolf Annemans in de Kamer na de B-H-V-mislukking (11 mei 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persnota van de Kamerfractie van het Vlaams Belang, dinsdag 19 juli 2005. 
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A. Inleiding 

 
De politieke neergang van de VLD en het aanzwellende aantal aanwijzingen van de 
slechte verhoudingen binnen de coalitie, zijn twee verschijnselen die het afgelopen 
politieke jaar en vooral de laatste maanden doen vermoeden dat het einde van de 
paarse coalitie in zicht is.  
 
In deze persnota brengen wij als Kamerfractie van het Vlaams Belang twaalf politieke 
thema’s aan bod aan de hand waarvan wij een evaluatie en een stand van zaken 
opmaken. Blikvangers als het ware, die volgens ons bij een terugblik op het afgelopen 
politieke jaar in de Kamer zeer relevant zijn voor het nefaste en ook steeds minder 
geloofwaardige  beleid van paars. 
 
Bij een aantal van de thema’s speelde het Vlaams Belang een cruciale rol of kan 
gesteld worden dat het Vlaams Belang een heel bijzondere invalshoek verdedigde.  
 
In feite had Verhofstadt er na B-H-V mee moeten ophouden. Wat kon hij in 
vredesnaam nog verwachten nadien? Er werd gezegd dat de sociaal-economische 
problemen moesten aangepakt worden, maar had niet B-H-V voldoende aangetoond 
dat de communautaire kloof, de buitengegooide MR, de “rechtse rebellie” in de VLD, 
de machtshonger van de PS enz. enz. de coalitie definitief aan het zwalpen hadden 
gebracht?    
 
Anders dan een huisvader die zijn zwalpende auto-caravan-combinatie onder controle 
krijgt door af te remmen, is Verhofstadt alsmaar meer gedoemd om gas bij te geven.  
Het is voor dit land gevaarlijk hem verder aan het stuur te laten.  Zeker voor 
Vlaanderen is hij een ramp.  
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B. Twaalf Blikvangers 

 
1. Regering Verhofstadt: anti-Vlaams.  

 
a. B-H-V:de soap met de fatale afloop. 

 
  
Gedurende de maanden waarin het splitsingsdossier werd vertraagd door de 
regeringspartijen in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, bleef het 
Vlaams Belang als enige Vlaamse partij week na week de behandeling van de 
splitsingsvoorstellen eisen. Gerolf Annemans, Filip De Man en Bart Laeremans 
hielden wekelijks tussenkomsten om het dossier actueel te houden en aan 
Vlaanderen te laten merken dat het Vlaams Belang consequent achter de 
splitsingsvoorstellen bleef staan, uiteindelijk helemaal alleen.  
 
Want ook de CD&V gaat niet vrijuit. Integendeel. Minister-president Yves 
Leterme liet begaan. De man die ooit toeterde dat er maar vijf minuten politieke 
moed nodig was om de splitsing te realiseren, heeft op geen enkel ogenblik 
namens de Vlaamse regering gezegd: ‘tot hier en niet verder’. We maakten weer 
kennis met de typische januskop van de oude CVP: terwijl in de Kamer 
fractievoorzitter Pieter De Crem van leer mocht trekken tegen alle mogelijke 
vertragingmanoeuvres van de regering Verhofstadt, hield Yves Leterme in het 
Vlaams Parlement de lippen stijf op elkaar. Zijn stilzwijgendheid was op de duur 
pure medeplichtigheid. 
 
Telkens wees het Vlaams Belang de Vlaamse partijen van de meerderheid, en ook 
de CD&V die vaak de indruk gaf het spelletje mee te spelen om Leterme niet voor 
de voeten te lopen, op hun verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. 
Tijdens de vertrouwensstemming op 13 mei 2005 waren het Vlaams Belang in het 
algemeen en de Kamerfractie in het bijzonder dan ook de enigen die de 
Vlamingen uit Brussel-Halle-Vilvoorde nog recht in de ogen konden en durfden 
kijken. 
 
Na het debacle van B-H-V stuurde Leterme het Vlaams Parlement een week met 
vakantie, om hem de kans te geven de violen te stemmen. Zijn nieuwe 
regeringsverklaring klonk zeer strijdvaardig. Hij kondigde zowaar maatregelen 
aan om het Vlaams karakter van de Rand rond Brussel te versterken. Het klonk 
stoer, maar is allesbehalve stoer. Alles wat hij aankondigde, stond al lang in het 
Vlaams regeerakkoord. Kortom: in ruil voor het laten vallen van de splitsing van 
B-H-V beloofde Leterme plechtig dat hij de rest van het regeerakkoord wel zou 
uitvoeren. Zijn aangekondigde maatregelen waren niet meer dan gebakken lucht, 
puur boerenbedrog. De ‘dissidenten’ à la Van Rompuy en Van den Brande 
hadden het verschil kunnen maken, maar ook zij zwegen zedig. 
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En de N-VA in heel dit verhaal? Was het niet de N-VA die eerst zegde niet in een 
Vlaamse regering te zullen stappen vooraleer de splitsing een feit was? Ze stapte 
toch in de regering, zegde daarna dat de zaak rond moest zijn voor nieuwjaar, dan 
voor februari, dan voor maart… en nu is er niets. Maar geen nood: Geert 
Bourgeois heeft voor het eerst in acht maanden over deze zaak zijn mond open 
gedaan, om het volk te laten weten… dat hij in de regering blijft zitten. Ook zijn 
ministerpost is hem dierbaarder dan het gegeven woord. Ook voor hem kunnen de 
burgemeesters van Halle-Vilvoorde de boom in. Heel het optreden van de N-VA 
bezorgt Vlaanderen een déjà-VU-gevoel. 
 
De Franstaligen hadden intussen wat ze wilden: geen splitsing van Brussel-Halle-
Vilvoorde. Met dank aan SP.A, VLD en Spirit, die voor de zoveelste keer 
toegaven aan de chantage van de Franstaligen. Met dank ook aan Albert II. Om 
zijn hachje te redden, deinsde Verhofstadt er zelfs niet voor terug Coburg voor 
zijn kar te spannen. “We kunnen ons geen regeringscrisis permitteren”, aldus 
Verhofstadt en Albert II in een gezamenlijke persmededeling, en dus moest        
B-H-V in de frigo. De boodschap van Coburg was duidelijk: ‘Betaal en zwijg!’ 
Nooit gezien, maar voor de modale Vlaming moet het nu eindelijk duidelijk zijn 
aan welke kant het Hof staat. Alles heeft zijn goede kant… 
 
Eén ding heeft de zaak B-H-V alweer duidelijk gemaakt: de Franstalige 
minderheid regeert dit land, met de bereidwillige medewerking van de Vlaamse 
partijen die nooit de moed zullen opbrengen om – al was het maar één keer – hun 
meerderheid te gebruiken. 
 
Het buitengewoon gevaarlijk gevolg van de hele soapgeschiedenis is nu dat        
B-H-V niet meer het evidente gevolg van het Arbitragehof en het geïsoleerd 
rechtzetten van een aloude onrechtvaardigheid is, maar zal ondergedompeld 
worden in een grote en brede zogenaamde communautaire ronde waardoor B-H-V 
het statuut zal krijgen van een pasmunt. Vooral die statuutwijziging is een van de 
vreselijke gevolgen van de paarse angst om langs Vlaamse kant B-H-V door te 
drukken. 
 
b. Forum: doodgeboren kind. 

 
Het forum voor de staatshervorming dat werd aangekondigd in de federale 
regeringsverklaring van 2003 is intussen een monster van Loch Ness geworden: 
soms duikt het op, dan is het weer weg, maar veel zien we er niet van. 
Na de hele saga rond Brussel-Halle-Vilvoorde rijst de vraag of dit forum, ondanks 
het feit dat de regering al de helft van haar regeerperiode heeft uitgedaan, nog zal 
bijeenkomen. Aan de ene kant heeft PS-voorzitter Di Rupo, in de nasleep van 
Brussel-Halle-Vilvoorde, laten weten dat hij alle communautaire problemen in de 
koelkast wil stoppen. Aan de andere kant verklaarde de eerste minister nog zeer 
recent in de Kamer, tijdens het B-H-V-debat, dat er toch nog tijdens deze 
regeerperiode werk wordt gemaakt van dat forum. 
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‘Na de zomer’ werd vanuit regeringshoek – o.m. door Vande Lanotte in de Senaat 
in een antwoord op een vraag van Joris van Hauthem - meegedeeld, zonder 
verdere specificatie. Wij zijn van mening dat het deze regeerperiode niets meer 
wordt op het communautaire vlak. Na de verkiezingen van 2007 is immers ook… 
na de zomer. 

 
c. Federale administratie: 15.000 Vlamingen te weinig. 

 
Vlaanderen is goed voor 60 procent van de bevolking, maar lang geen 60 procent 
van de federale ambtenaren is Vlaming. Op basis van die 60 procent zijn de 
Vlaamse federale ambtenaren met zo'n 15.000 te weinig. De grootste schuldige 
voor de scheeftrekking zijn de zo goed als paritaire taalkaders.  

 
In de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten (de 
FOD's en de POD's), de vroegere ministeries, krijgen de Vlamingen iets meer dan 
53 procent van de 80.140 betrekkingen. De enige FOD waar de Vlamingen een 
aandeel in de jobs halen dat even groot is als hun aandeel in de Belgische 
bevolking is de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het andere uiterste vormen de 
strafinrichtingen, waar de Franstaligen in de meerderheid zijn. 

 
Instellingen 

 
Bij de federale wetenschappelijke instellingen is het de regel dat de Franstaligen 
in de meerderheid zijn. De Vlamingen krijgen er slechts 46,5 procent van de 
2.733 betrekkingen, de Franstaligen niet minder dan 53,5 procent. Slechts in drie 
van de 16 instellingen hebben de Vlamingen een aandeel in de jobs dat even groot 
of groter is dan hun aandeel in de Belgische bevolking. Maar een van die drie 
instellingen is nog niet operationeel en telt bijgevolg nog maar erg weinig 
personeel. Een tweede, de Plantentuin van Meise, is in feite een geregionaliseerde 
instelling. Hierdoor blijft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 
Tervuren eigenlijk de enige federale wetenschappelijk instelling waar de 
Vlamingen een aandeel in het personeelsbestand hebben dat overeenstemt met 
hun bevolkingsaandeel.  

 
In de instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid zijn de Vlamingen goed 
voor niet eens 52 procent van de 21.719 betrekkingen. Slechts in 4 van de 34 
instellingen krijgen ze een aandeel in de betrekkingen dat even groot of groter is 
dan hun bevolkingsaandeel.   

 
In de autonome overheidsbedrijven, bijzondere korpsen en andere instellingen 
komen de Vlamingen met 54,4 procent van de 138.100 betrekkingen het best aan 
hun trekken. Al ligt ook dit percentage nog steeds gevoelig lager dan hun aandeel 
in de bevolking. Slechts in één instelling (Belgocontrol) hebben de Vlamingen 
een jobaandeel dat overeenstemt met hun bevolkingsaandeel. Hiertegenover staat 
dat de Franstaligen met 60 procent van de jobs gaan lopen bij het Nationaal 
Orkest van België en het Paleis voor Schone Kunsten. 
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Contractuelen 
 
De belangrijkste reden waarom de Vlamingen het in de federale administratie met 
zo'n 15.000 jobs minder moeten stellen dan waar ze op basis van hun aandeel in de 
bevolking recht op hebben, zijn de taalkaders. De taalwetgeving is op dit punt erg 
ongunstig voor de Vlamingen. Bovendien werd die wetgeving dan nog eens in een 
voor de Franstaligen gunstige zin geïnterpreteerd door Raad van State en Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht. Het resultaat is dat het invullen van de taalkaders 
steevast uitdraait op een bijna-paritaire verdeling van de functies tussen Vlamingen 
en Franstaligen. 
 
Maar er is meer. Want het volstaat niet dat er taalkaders worden opgesteld, ze moeten 
ook nog worden uitgevoerd. En bij die uitvoering worden de Vlamingen vaak nog 
eens extra benadeeld! Neem nu het gegeven dat de overheid steeds minder een beroep 
doet op statutaire en steeds meer op contractuele ambtenaren. Hoewel de vaste 
rechtspraak van Raad van State en Vaste Commissie voor Taaltoezicht er geen twijfel 
over laat bestaan dat de taalwetgeving ook op contractuelen van toepassing is, wordt 
de aanwerving van contractuelen soms misbruikt om af te kunnen wijken van de 
taalkaders. Soms gebeurt dit ten voordele van de Vlamingen maar meestal ten nadele. 
Want  het percentage Vlamingen bij de contractuelen ligt meestal lager dan bij de 
statutairen. Een andere manier om aan de taalkaders te ontsnappen is de aanwerving 
buiten kader. Onder het mom van uitzonderlijke tijdelijke behoeften of van de 
dringende nood  aan 'experts' worden de taalkaders omzeild. Hoewel deze vorm van 
aanwerving totaal onwettig is, wordt er toch gebruik van gemaakt.  
 
Hoe kan volgens Vlaams Belang de situatie recht worden getrokken? Een minimum 
minimorum zijn taalkaders die opgesteld worden op basis van het bevolkingsaandeel 
van Vlamingen en Franstaligen. Voorts moet een einde gemaakt worden aan alle 
mogelijke omzeilingen van de taalkaders. Ten slotte kan ook de defederalisering van 
zo veel mogelijk federale instellingen helpen om de onevenwichten weg te werken.   
 

 
2. Immigratie: van stemrecht tot illegalen-Belg-wet.  
 
Vreemdelingenstemrecht 
 
Vanzelfsprekend voerde het Vlaams Belang een felle parlementaire strijd tegen de 
invoering van het vreemdelingenstemrecht. Zowel in de commissie Binnenlandse Zaken 
en in het plenum plaatsten alle Vlaams Belangers zich op het spreekgestoelte en werden 
massaal veel amendementen ingediend. Gesteund door diverse opiniepeilingen die 
duidelijk maakten dat Vlaanderen massaal tegen het vreemdelingenstemrecht is (80% is 
tegenstander), pleitte het Vlaams Belang om de democratie ten volle te laten spelen en 
dan ook een referendum over het al dan niet toekennen van stemrecht aan niet-EU-
vreemdelingen te houden. De partij diende een wetsvoorstel hiertoe in.  
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Uiteindelijk werd het vreemdelingenstemrecht dan toch goedgekeurd, alhoewel een 
overduidelijke meerderheid van de Vlaamse opinie het niet genegen is. 
 
De VLD ging overstag voor de socialisten en een eensgezind Franstalig front in dit 
dossier en tekende hiermee voor zijn eigen verkiezingsnederlaag van 2004 en zijn 
verdere achteruitgang. Nog vers in het geheugen zitten de pijnlijke voorzittersovername 
door Verhofstadt met de defenestratie van De Gucht die durfde een ultiem amendement 
in te dienen, het vertrek van Coveliers, de problemen met Dedecker en Bouckaert, 
talloze interne spanningen (tussen VLD-top en basis), de dictaten van Somers, de talrijke 
conflicten met De Gucht, ….  
 
Desastreuze snel-Belg-wet 
 
Het Vlaams Belang kaartte herhaaldelijk de laksheid van de snel-Belg-wet aan: de 
jongste jaren werden 250.000 vreemdelingen genaturaliseerd en 50.000 illegalen 
geregulariseerd aan wie geen integratievoorwaarden werden gesteld en die nooit werden 
gecontroleerd op achtergronden en antecedenten. De Staatsveiligheid en de dienst 
Vreemdelingenzaken waren en zijn wegens personeels- en tijdgebrek niet in staat alle 
dossiers na te kijken. Verder wees de partij ook op de fraude met visa, zoals destijds toen 
de moordenaars van de Afghaanse oppositieleider Massoud konden reizen met Belgische 
paspoorten, en op de mogelijke connectie tussen de daders van de terroristische 
aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 en de planning en de financiering van deze 
aanslag door een harde kern van het islamitisch radicalisme in Brussel. 
 
Het Vlaams Belang verwees in dit kader naar de luidkeels verkondigde 
verkiezingsbeloften om de snel-Belg-wet te verstrengen en concludeerde dat er niets van 
in huis was gekomen. Het Vlaams Belang eist dan ook de volledige herziening van de 
nationaliteitswetgeving en diende daartoe zelf een wetboek Staatsburgerschap in. Wie 
Belg wil worden, moet dat kunnen, maar hij moet bereid zijn zich te integreren, de taal te 
leren, te werken en de dubbele nationaliteit te laten vallen. 
 
Naturalisaties = illegalen-Belg-wet  

 
Het aantal dossiers waar de nationaliteit wordt toegekend op basis van de regularisatie 
van een illegaal verblijf (de regularisatiewet van voormalig minister van Binnenlandse 
Zaken van 19 december 1999) blijft spectaculair hoog. Enkele cijfers uit de 
naturalisatiewetten van 29 juni 2005 (ter stemming in de Kamer in oktober 2005) tonen 
dit aan: 

 totaal aantal dossiers: 1713; 
 aantal dossiers snel-Belg-wet: 1657 (=96,7%); 
 aantal regularisatiedossiers: 600 op 1680 gecontroleerde dossiers (= 35,7%); 

besluit: gemiddeld meer dan 1 op 3 naturalisaties gebeuren op basis van een 
regularisatie; 

 uitgesplitste verdeling van het aantal regularisaties over verschillende loten in 
de naturalisatiewetten van 29 juni 2005: 
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Dossiernummers Aantal Aantal regulariseerden In % 
1997/3044 tem 2001/1905 96 31 32 
2001/2948 tem 2001/11114 73 19 26 
2002/0069 tem 2002/5507 107 68 63 (*)
2002/5863 tem 2003/0897 149 89 60 (*)
2003/0928 tem 2003/4808 122 50 41 
2003/4822 tem 2003/6232 179 65 36 
2003/6242 tem 2003/7302 172 63 37 
2003/7303 tem 2003/9319 185 59 32 
2003/9342 tem 2003/10850 198 61 31 
2003/10902 tem 2004/1461 180 53 30 
2004/1466 tem 2004/7898 188 40 21 
2004/7907 tem 2005/0364 31 2 3 

 
Vaststelling: in het jaar 2001 zijn er relatief minder regularisatiedossiers 
afwerkt vanwege het pas op gang komen van de werkzaamheden van de 
Commissie voor de Regularisatie. De jaren 2002 en 2003 vertonen een 
spectaculaire stijging van het aantal regularisatiedossiers die als 
naturalisatieaanvraag bij de Commissie voor de Naturalisaties werd ingediend 
en die aanleiding heeft gegeven in de toekenning van de Belgische 
nationaliteit (zie cijfers met (*)). 

 
Het Vlaams Belang heeft er steeds voor gewaarschuwd dat de regularisatiewet 
moest gezien worden als een opstapje tot het verkrijgen van de Belgische 
nationaliteit. De cijfers tonen dit overduidelijk aan. 
De Dienst voor de Vreemdelingenzaken is zich daar ook terdege van bewust. 
Vandaar dat zij systematisch in haar adviezen aangaande de 
regularisatiedossiers voorbehoud maakt wat de juiste identiteit van de 
betrokken personen betreft. 
Bovendien wees mevrouw Carla Vercammen, Voorzitter van de 
Regularisatiecommissie, er in het begin van 2005 nog op dat er grote schaal 
geknoeid werd met documenten om verblijfspapieren te kunnen krijgen. 

 
Hangmat-procedure: het is een vaststelling dat de jongste tijd steeds meer aanvragers in 
de loop van hun naturalisatieaanvraag van status veranderen (verblijfstatus, 
gezinstoestand, uitstel tot regularisatie, uitstel tot eerherstel, ....) waardoor zij uiteindelijk 
voldoen aan de (wettelijke en minimale) voorwaarden en waardoor er voor de Commissie 
voor de Naturalisaties geen argumenten meer overblijven om de nationaliteit te weigeren. 
 
Integratiebereidheid/taalkennis: de taalkennis in woord en schrift van één van de 3 
landstalen is voor vele nieuwe Belgen nog steeds een aanzienlijk probleem. Dat blijkt uit 
vele politieverslagen en gegevens in de dossiers. 
 
Snel-Belg-wet: veel woordkracht van de Vlaamse meerderheidspartijen en de CD&V, 
maar weinig daadkracht om iets aan de veel te lakse snel-Belg-wet te doen. 
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In het afgelopen jaar hebben verschillende Vlaamse partijen de minister van Justitie 
ondervraagd over de misbruiken, de tekortkomingen, de moeilijkheden en de 
noodzakelijke bijsturingen van de snel-Belg-wet. In de praktijk heeft het op mevrouw 
Onkelinx allemaal weinig invloed. Voor de Franstalige partijen in het algemeen en de PS 
in het bijzonder moet er helemaal niets veranderen, omdat ze via het politieke 
dienstbetoon stemmenvoordeel halen bij de nieuwe Belgen. 
 
Voor het Vlaams Belang kan alleen de afschaffing van de snel-Belg-wet verandering 
brengen. Daartoe heeft het Vlaams Belang een volledig nieuw wetboek staatsburgerschap 
ingediend (stuknummer  51/1004 van 2 april 2004).  
 
Wanneer al de dossiers van de naturalisatiewetten van 29 juni 2005 worden nagelezen, 
kunnen we het volgende vaststellen: 

 er enorm veel nieuwe Belgen voorafgaandelijk aan hun aanvraag tot 
naturalisatie het niet zo nauw namen met de verkeerscode (rijden zonder 
rijbewijs, onverzekerde voertuigen, begaan van verkeersovertredingen); 

 er nogal wat vermoedens van schijnhuwelijk worden vastgesteld vanwege de 
korte periode van het huwelijk die aan één van de beide partners de toegang 
heeft gegeven tot de naturalisatie; 

 er nogal wat gevallen voorkomen van agressiviteit ten aanzien van 
familieleden en derden (opzettelijke slagen en verwondingen,  
wapenvertoon, ...); 

 er nogal wat gevallen voorkomen waarbij de nieuwe Belgen voorafgaandelijk 
aan hun aanvraag tot naturalisatie het niet zo nauw namen met de drugswet 
(persoonlijk gebruik, handel en dealen). 

 
Na verjaring van deze feiten of na klassering zonder gevolg blijft hun strafblad nagenoeg 
maagdelijk. Voldoende reden voor de meerderheidspartijen én CD&V/N-VA om de 
gunst van de naturalisatie toe te kennen. 
 
 
3. DHL: volgt de begrafenis van Zaventem? 
 
Verhofstadt over de kop 

 
Eind augustus vorig jaar maakte Verhofstadt – als teken van stoerdoenerij na zijn 
verkiezingsnederlaag - zich sterk dat hij het parlement vervroegd zou kunnen 
bijeenroepen voor zijn regeringsverklaring, met daarin een uitgewerkt plan voor de 
uitbreiding van DHL. Het werd een fiasco zonder voorgaande. Niet alleen kwam er 
helemaal geen septemberverklaring, bovendien crashte het DHL-dossier. Alle schuld 
werd gemakshalve bij de directie van het koerierbedrijf gelegd, maar het minste dat de 
regering en Verhofstadt in het bijzonder kan verweten worden, is dat dit belangrijke 
dossier op een uiterst amateuristische wijze werd aangepakt. Dit dossier was reeds 
vooruitgeschoven sinds januari 2004, maar in plaats van meteen na de regionale 
verkiezingen van 13 juni een oplossing uit te werken, liet Verhofstadt betijen. Alle 
aandacht ging naar zijn Europese carrière. Hierdoor had Verhofstadt niet gemerkt of 
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willen merken dat zijn eigen partijgenoten in Brussel hadden ingestemd met een 
extremistisch en egoïstisch regeerakkoord waarbij geen enkele extra nachtvlucht boven 
de hoofdstad zou toegelaten worden. Niet alleen verhinderde dit een rechtvaardigere 
spreiding van de bestaande hinder, bovendien zou de uitbreiding van DHL hierdoor 
volledig ten laste komen van de inwoners uit de Rand, hetgeen absoluut onhaalbaar was. 
Na het Europese debacle van Verhofstadt werd bovendien op een zeer slordige wijze 
onderhandeld met het koerierbedrijf, zodat de federale regering in belangrijke mate zelf 
verantwoordelijk was voor de uiteindelijke mislukking. Het was illustratief voor het 
gebrek aan realiteitszin en de overmoed van Verhofstadt dat hij, nadat het dossier al 
grotendeels verknald was, hoopte om deze uiterst complexe materie te kunnen afhandelen 
tijdens een paar nachtelijke onderhandelingen. 

 
Landuyt 

 
Ook nadien werd geen samenhangend en kordaat beleid ontwikkeld inzake Zaventem. 
Mobiliteitsminister Landuyt holde steeds opnieuw achter de feiten aan. Hij slaagde er 
niet in om de geluidsnormen van de gewesten dichter bij mekaar te brengen noch om 
de spreiding verder te verfijnen. In de plaats daarvan werd hij de speelbal van de 
actiegroepen en moest hij telkens opnieuw brandjes blussen. Duidelijk was ook dat 
hij het dossier veel minder beheerste dan zijn voorganger. Het debat werd in het 
parlement zoveel mogelijk ontweken. Bij herhaling liet hij ook blijken dat het dossier 
hem niet echt interesseerde. Landuyt is immers vooral geïnteresseerd in het 
burgemeesterschap van Brugge.  
 
Zaventem 
 
Resultaat van dit alles is dat we vandaag aan de rand van de afgrond staan. Het 
voortbestaan van Zaventem staat op het spel en de Vlaamse politiek en media 
schijnen zich daarvan nauwelijks bewust te zijn. De procedure van het Brussels 
gewest tegen de federale overheid (die leidde tot quasi vliegverbod boven Brussel, 
gesanctioneerd met waanzinnige dwangsommen) getuigt van een zelden gezien 
incivisme en het onbegrijpelijke is dat de fanatieke Ecolo-minister Huytebroeck 
onverstoorbaar mag doorgaan met de uitvoering hiervan. Het arrest zou eind vorige 
week betekend zijn, zodat de luchthaven vanaf half oktober simpelweg onbruikbaar 
wordt. Het is onvoorstelbaar dat de federale en Vlaamse regering zich zomaar laten 
gijzelen en bereid zijn te onderhandelen in een situatie van pure chantage.  

 
Dezelfde partijen die deel uitmaken van de Vlaamse regering, maken ook deel uit van 
de Brusselse regering. Tot op heden heeft niet één Vlaamse minister in Brussel de 
aanwezigheid van de extremistische Huytebroeck in de Brusselse regering ter 
discussie durven stellen. Vanhengel, Smet en Grouwels lijken helemaal niet te willen 
vechten voor het voortbestaan van Zaventem. En hun respectieve partijen zijn 
blijkbaar niet in staat hun ministers op één lijn te krijgen met hun collega’s in de 
Vlaamse regering. VLD, Sp.a-Spirit en CD&V dragen een immense 
verantwoordelijkheid in dit dossier. 
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4. Het dossier terrorisme: schuldige en gevaarlijke angst. 
 
Terrorisme: “België is geen draaischijf” 

 
De recentste moslim-terroristische aanslagen in hartje Londen hebben nogmaals 
aangetoond hoe kwetsbaar het door paars bewierookte multiculturele Europa wel is. 
Met zijn  miljoenen moslims waarvan een niet te onderschatten aandeel in se vijandig 
staat tegenover het westen, wordt het Europese grondgebied herleid tot een 
speelterrein voor allerhande militant-religieuze groeperingen. Op het eigenste 
moment wordt de bakermat van de vrijheid en de democratie bestuurd door een 
generatie ruggengraatloze ultra lakse en linkse politieke leiders. Dat laatste geldt wat 
België betreft in elk geval voor paars. 

 
Na de massamoord van 11 september 2001 in New York, de aanslagen in Madrid en 
Londen, wil deze regering nog steeds niet gezegd hebben dat de islam in het westen 
een probleem vormt. Terwijl menige analist stelt dat niet iedere moslim een terrorist 
is, doch quasi elke terrorist een overtuigde moslim is, blijft paars nog steeds in 
ontkenning leven over de gevaren van de snelle verspreiding van de anti-westerse 
islam in Europa. 

 
De regering houdt het steevast bij een institutioneel debat over meer internationale 
samenwerking op politieel en justitieel niveau, de Anti-terroristische Gemengde 
Groep, de verstrengde controle op paspoorten, Schengen III, ‘joint investigation 
teams’, een pleidooi voor een Europees Inlichtingencentrum, het ‘actieplan 
Radicalisme’ en dies meer. Na elke aanslag volgt er wel een crisisvergadering waarin 
steeds weer dezelfde beloften worden gedaan en (verkeerde) analyses worden 
gemaakt. Er wordt evenwel nooit met een woord gerept over de bedreiging die 
intrinsiek uitgaat van de islam, een religie die nochtans zeer duidelijke standpunten 
inneemt t.o.v. ongelovigen en ‘andersgelovigen’.  

 
Ondertussen is wel gebleken dat de GIA, de groep rond Trabelsi, de moordenaars van 
de Afghaanse leider Massoud, de GIMC (Groupe Islamique Combattant Marocain), 
e.a. allemaal duidelijke banden met België hebben en hadden, dat er in menig moskee 
actief strijders voor de Jihad worden geronseld, dat moslimaalmoezeniers in de 
gevangenissen jonge allochtone criminelen nog meer radicaliseren, dat er totaal geen 
controle bestaat op de 1.000 islamleraars in dit land, dat paars regelrechte haatzaaiers 
tegen alles wat westers is heeft genaturaliseerd tot Belg, resoluut weigert 
fundamentalistische imams het land uit te zetten (terwijl verschillende van onze 
buurlanden dat wél systematisch doen), en al even resoluut weigert moskeeën te 
sluiten en Arabische radio’s het zwijgen op te leggen.  
Er zijn in België naar schatting 20.000 moslims die er bijzonder radicale ideeën op 
nahouden,1 waarvan er 600 tot terrorisme bereid zouden zijn.  
Voor paars gaat er echter in België geen bijzondere dreiging uit van moslim-
terroristen! Waarom zouden ze ook dreigen? Voor moslim-fundamentalisten is België 

                                                 
1 Het Laatste Nieuws op basis van berekeningen van de Franse Veiligheidsdienst. (12/07/05)  
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immers ‘a safe haven’. Paars geeft de indruk dat door deze lakse ‘safe haven’-politiek 
België onzichtbaar zal kunnen blijven voor terroristen. Angst is echter de verkeerde 
raadgever, want wie angst heeft, krijgt ook slaag.  
 
Vlaams Belang-visie 
 
De huidige beleidsmakers zijn slechts bezig met kurieren am Sympton. Het idee van 
Verhofstadt om een Europese inlichtingendienst op te richten en het internationaal 
overleg, zijn bliksemafleiders, omdat men er niet in slaagt om daadwerkelijke 
maatregelen te treffen tegen het oprukkende moslimterrorisme. 
Voor het Vlaams Belang zijn volgende maatregelen dringend noodzakelijk: 

 afschaffing van de snel-Belg-wet die duizenden vreemdelingen tot Belg 
maakte zonder enige vereiste op het vlak van taalkennis, 
integratiebereidheid en onberispelijke staat van gedrag; 

 een efficiënte Staatsveiligheid die prioritair het moslimterrorisme opspoort 
(i.p.v. Eurosongfestival-kandidaten te schaduwen); 

 een maximale uitwisseling van informatie tussen de Europese 
inlichtingendiensten; 

 een betere wisselwerking tussen de Belgische inlichtingendiensten; 
 zeer strenge controles van moskeeën, vreemdelingen-vzw’s, imams en 

Arabische (radio- en TV-)zenders en websteks; 
 daadwerkelijke uitzetting van imams die islamfundamentalisme prediken 

of van personen die aanslagen aanmoedigen of verheerlijken; 
 opdoeken van Arabische (radio- en TV-)zenders en websteks die 

islamfundamentalisme verkondigen; 
 gedegen controles van de islamitische gevangenisaalmoezeniers en 

islamitische godsdienstleraars; 
 terrorismewetgeving aanpassen om personen te treffen die training geven 

of krijgen als voorbereiding op een aanslag;   
 geen nieuwe tweede regularisatieronde van illegalen (de eerste was behept 

met talrijke malafide praktijken); 
 een effectief, een daadwerkelijk en een doelmatig asielbeleid met 

volgende doelstellingen:  
 alleen Europese asielzoekers worden nog toegelaten (pleidooi voor 

een herziening van Genève);  
 een uiterst korte procedure met een lijst van veilige landen die 

wordt gehanteerd bij de ontvankelijkheid; 
 de onderbrenging asielzoekers in gesloten instellingen en  
 de  effectief en daadwerkelijk uitwijzing en repatriëring van de 

uitgeprocedeerden; 
 diplomatiek overleg en het sluiten van bilaterale verdragen om 

ervoor zorgen dat de thuislanden van de illegalen en de 
uitgeprocedeerden op een vlotte wijze zorgen voor reisdocumenten 
voor en de ontvangst van hun hier illegaal verblijvende 
landgenoten.een actief opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 
zwartwerk en illegaal verblijf te voeren; 
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 het opstarten van een centrale nationale databank voor alle asielzoekers, 
uitgeprocedeerden, illegalen en potentieel gevaarlijke 
islamfundamentalisten (vingerafdrukken, foto, herkomstland en reisroute) 
die in verbinding moet gebracht worden met het reeds door sommige 
landen gebruikte Europese EURODAC-systeem. Zulk een databank is 
handig om dubbele asielaanvragen te vermijden, mensenhandel op te 
sporen, dubbele OCMW-steunaanvragen te verhinderen, ongewenste 
individuen op te sporen, …; 

 het invoeren van een verbod tot het betreden van ons grondgebied voor 
wie veroordeeld is als zwartwerkende vreemdeling, mensensmokkelaar of 
recidive asielzoekers; 

 het invoeren van systematische grenscontroles en identiteitscontroles (ook 
grensoverschrijdende treinen, bussen en aankomende zeeschepen); 

 het verhinderen van het afsluiten van schijnhuwelijken (in dit kader 
moeten de mogelijkheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
uitgebreid te worden); 

 het afremmen van de al te ruime mogelijkheden tot gezinshereniging die 
de zogenaamde migratiestop tot een zeef maken; 

 de onmogelijkheid tot het afsluiten van een huwelijk door een illegaal, 
omdat hij niet beschikt over een wettige verblijfstitel. 

  
 
5. Flahaut: vleesgeworden  spotprent over de PS-staat. 
 

 
Minister Flahaut trok bij zijn aantreden in 1999 als minister van Defensie niet direct 
de aandacht, maar na 6 jaar beleid heeft hij vooral in Vlaanderen een beruchte 
reputatie opgebouwd.  
Dit gaat zo ver dat het de grens van de geloofwaardigheid overschrijdt en dat de 
vakpers het niet meer kan bijhouden.  
Maar ook binnen zijn departement ligt hij overhoop met zowat iedereen, inclusief met 
de door hem benoemde generaals. Onder het mom van een grote reorganisatie is 
Flahaut nu reeds meer dan 6 jaar schaamteloos bezig Defensie om te vormen tot een 
Waalse tewerkstellingsmachine, zowel op vlak van personeel als naar de Waalse 
defensie-industrie.  
In plaats van beleid te voeren bemoeit hij zich letterlijk met alles: als gevolg daarvan 
ontbreekt voor het ogenblik elke vorm van visie binnen Defensie. Maar moet de 
muziekkapel een nieuwe dirigent hebben, geen probleem, Flahaut kent wel iemand 
die niet eens aan de wettelijke vereisten moet beantwoorden. Een nieuwe 
hoofdredacteur voor VOX, minister Flahaut komt wel tussen. Een probleem van 
levering van elektriciteit aan een befaamd bordeeltje, Flahaut laat het door zijn 
kabinet wel oplossen.  

 
De ganse malaise in het militair hospitaal van Neder-over-Hembeek is treffend voor 
deze PS-dictator. Het ganse ziekenhuisprobleem wordt een echte soap, omdat Flahaut 
eigenhandig via zijn rechtstreeks bevel de vorige directeur vervangt en hij de 
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ondertussen beruchte luitenant-kolonel dokter Pirson kost wat kost de hand boven het 
hoofd houdt als baas van het brandwondencentrum.  
Verder zijn er nog de problemen die Flahaut veroorzaakte om een politieke vriend te 
benoemen als administrateur-generaal bij het Instituut van Oorlogsinvaliden. De 
uitkoopoperatie van de gewezen administrateur-generaal kost zomaar eventjes € 
380.000, maar niet getreurd Flahaut bezuinigt eventjes bij de sociale dienst van het 
leger.  
Het fraudeschandaal dat eind vorig jaar bekend raakte, draagt ook de Flahaut-stempel, 
want aan de top van deze fraudepiramide stond een directeur-generaal die Flahaut 
daar tegen het advies van de militairen persoonlijk benoemde. Bovendien werd die 
fraude door een winkelier en niet door de interne controleorganen van het leger, 
ontdekt - wat Flahaut ook moge beweren! 

 
Ondertussen sluiten er geruisloos meer kazernes in Vlaanderen en wordt een aantal 
eenheden gehergroepeerd: de logistieke eenheden in Vlaanderen, de operationele 
eenheden in Wallonië. Binnen twee jaar staat elke tactische helikopter van het leger in 
Wallonië, wat niet alleen een grote economische impact heeft, maar uiteraard ook een 
strategische.  

 
Ondertussen gebruikt de minister het leger tot meerdere eer en glorie van zijn 
kiesdistrict Waals-Brabant. Dit gaat van bevoordeling bij vakantiejobs tot het behoud 
van kazernes of snoepreisjes met de vliegtuigen van Defensie. Bevriende organisaties 
en gemeentebesturen uit Waals-Brabant krijgen allerlei voorkeursbehandelingen; 
sportmanifestaties in Waals-Brabant kunnen op extra logistieke steun rekenen in ruil 
voor een glunderende handenschuddende minister Flahaut in de lokale pers. Bij de 
eerste winterkoude is Flahaut er al om te verklaren dat hij zijn kazernes zal 
openstellen voor daklozen en gratis medische zorgen. Wat bij een aantal ocmw’s 
natuurlijk voor oprispingen zorgt. Ergens een natuurramp? Flahaut vliegt er 
onmiddellijk naar toe, met de middelen van Defensie en uiteraard begeleid met de 
nodige bevriende journalisten uit Waals-Brabant.  

 
Op vlak van de militaire aankopen gaat hij zo mogelijk nog verder. Dat Flahaut er 
niet voor terugschrikt om bestellingen te plaatsen in functie van de Waalse industrie, 
toont de nutteloze modernisering van de houwitsers door het Waalse bedrijf EMI 
ruimschoots aan. Deze reddingsoperatie voor EMI kostte € 22 miljoen; nu staan de 
houwitsers te koop omdat ze niet meer passen in de moderne oorlogsvoering. Ook de 
keuze van het Waalse boordkanon in combinatie met  de nieuwe infanterievoertuigen 
voor € 700 miljoen is een regelrechte steun aan de Waalse industrie.  
De geplande aankoop van kustmijnenvegers was dan weer te Vlaams getint en moest 
sneuvelen; hieraan hangt een prijskaartje van € 55 miljoen inclusief de 
schadevergoedingen.  
Maar de grote blikvanger op het vlak van legermateriaal blijft wel de geplande 
vervanging van de C130, de A400M. Deze bestelling voor € 1,3 miljard werd 
geplaatst in de periode dat economische compensaties voor paars uit den boze waren, 
maar niet voor Flahaut. Het resultaat is een economische return waarop geen 
verdeelsleutel staat: een return van minimaal 80% naar Wallonië en van maximaal 
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20% naar Vlaanderen. Dit betekent een minderinkomst van zomaar eventjes € 500 
miljoen voor de Vlaamse industrie.  

 
Ook op het vlak van de legerleiding gaat de rode staatsgreep verder, niet alleen via 
het aantal Franstalige generaals maar gewoon via de functies. Alle echt belangrijke 
posten vallen een na een in Franstalige handen.  

 
Ondertussen blokkeert Flahaut verscheidene wetsvoorstellen (ook vanuit zijn 
meerderheid) om de militairen meer politieke rechten te geven.  

 
Paars staat er bij en kijkt er naar… 

 
 
6. Wapenwet: de jacht op de jagers. 
 

 
In de beleidsverklaring van 12 oktober 2004 klonk het zo: “De wapenwet van 1933 
zal worden herzien. Het ontwerp van de vorige regering zal worden verfijnd met het 
oog op het verminderen van het persoonlijk wapenbezit en rekening houdend met de 
Europese richtlijn 91/477/CEE van de raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de 
verwerving en het voor handen hebben van wapens.” 
Op Valentijnsdag van dit jaar kondigde minister Onkelinx het wetsontwerp 
dienaangaande met veel bombarie aan. Ze zou de “kleine stadscriminaliteit” 
bestrijden door het verkrijgen van een legaal vuurwapen te bemoeilijken. 
Edoch, iedere rechtgeaarde criminoloog en deskundige politieambtenaar zal 
bevestigen dat het enige wat legale vuurwapenbezitters en menige crimineel  met 
elkaar gemeenschappelijk hebben, is het bezit van een vuurwapen. Daar houdt elke 
vergelijking op. 

 
Het Vlaams Belang kan zich in dit verband dan ook op generlei wijze vinden in de 
door de regering aangekondigde klopjacht op allen die op een volstrekt legale wijze 
beschikken over een vuurwapen voor sportieve, recreatieve en competitieve 
doeleinden, of ter bescherming van lijf en goed onder de voorwaarden van de huidige 
wetgeving.  

 
De zogenaamde “kleine stadscriminaliteit” waarnaar de PS-minister verwijst, wordt 
echter in niet onbelangrijke mate veroorzaakt door allochtone jongerenbendes 
waaraan ze nochtans niet al te veel wil remediëren. 
De aangekondigde verstrenging van de wapenwet is dan ook niets anders dan een 
schijnoperatie waarbij de aandacht door paars wordt afgeleid van echte 
maatschappelijke problemen (zoals overlast en criminaliteit) naar een pseudo-
maatschappelijk probleem, zoals  legaal vuurwapenbezit. 
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7. Turkije en het Europees referendum: Splendid Isolation. 
 

Turkije 

Een jaar geleden diende Volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye een voorstel van 
resolutie in over de kandidatuur van Turkije als lidstaat van de Europese Unie. 

‘Kan, mag of moet Turkije lid worden van de Europese Unie? Het is bijna niet te 
geloven, maar dit parlement, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
heeft aan deze cruciale kwestie tot nog toe geen enkel ernstig tegensprekelijk debat 
willen wijden, en dat zal helaas ook vandaag niet het geval zijn’ stelde Guido 
Tastenhoye op 8 juli 2004 in de Kamer. 

Enkele maanden voor de cruciale beslissing moest vallen op de Europese Top van 17 
december 2004 over het al dan niet opstarten van effectieve 
toetredingsonderhandelingen met Turkije als lidstaat van de Europese Unie, lag in de 
Kamer een voorstel van resolutie voor om de Belgische regering op te roepen om 
deze zware beslissing in geen geval in december mee te helpen nemen. 

Onze houding is niet tegen Turkije gericht. Ons standpunt van toen en nu kan klaar en 
duidelijk in twee volzinnen worden samengevat: 

1. Het Vlaams Belang verzet zich als enige fractie tegen de kandidatuur van 
Turkije als lidstaat van de Europese Unie, maar wij wensen met Turkije en 
met de Turken in de beste politieke en economische verhoudingen te leven 
en pleiten dan ook overtuigd voor een geprivilegieerde relatie van de 
Europese Unie met dit overwegend Aziatische land. 

2. Wij stellen voor om over de Turkse kwestie een volksraadpleging te 
houden, liefst in de hele EU van de 25, en wij zijn van mening dat er hoe 
dan ook met Turkije in geen geval toetredingsonderhandelingen kunnen 
worden geopend vooraleer dat land volledig in orde is, niet enkel op 
papier maar ook zichtbaar en tastbaar op het  terrein, met de eerbiediging 
en de naleving van de mensenrechten en de democratische beginselen, 
waarop in onze resolutie werd gefocust. 

Iedereen die het Turkse dossier kent en die eerlijk is, weet dat dit laatste voorlopig 
onmogelijk is, uitgesloten. Rapporten wijzen uit dat Turkije zeer slecht blijft scoren 
op het vlak van de mensenrechten en het respect voor de minderheden. Er is al ernstig 
gesleuteld aan de grondwet en de wetgeving - dat gaan we niet ontkennen - en daar 
verdient de Turkse politiek aanmoediging voor, maar het blijft sterk onvoldoende en 
bovendien is er op het terrein nog niet veel veranderd. 

De situatie van de Koerden blijft precair. De 10%-verkiezingsdrempel verhindert dat 
de politieke partijen van de minderheden in het parlement worden vertegenwoordigd. 
Er is nog altijd geen absolute persvrijheid en de mensenrechtenorganisaties wordt het 
leven vaak moeilijk gemaakt. Het leger blijft een voor een Westerse democratie 
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ontoelaatbare macht en invloed behouden. De toestand in de gevangenissen blijft 
erbarmelijk. Tot slot is er is er  nog de onopgeloste kwestie Cyprus. 

Ook in het kader van de Europese Grondwet en de referenda in de buurlanden kwam 
de kandidatuur van Turkije ter sprake. Enkel het Vlaams Belang vertolkt de mening 
van een groot aantal Vlamingen in dit dossier. 

Referendum over de Europese Grondwet 
  

Men heeft het in België niet aangedurfd, in tegenstelling tot een 10-tal andere EU-
lidstaten, om een volksraadpleging over de Europese Grondwet te organiseren. Dat is 
bijzonder jammer. Het Vlaams Belang was ten zeerste voorstander van deze 
volksraadpleging, omdat die een grondig debat mogelijk maakte over de 
bevoegdheden en de macht die op het Europees niveau worden gecentraliseerd. 
Bovendien wilde het Vlaams Belang van deze consultatie gebruik maken om een 
ruim debat te voeren over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.  
  
Aanvankelijk zag het er goed uit voor het referendum: de kamercommissie 
Grondwetsherziening keurde het principe van een volksraadpleging goed met een 
meerderheid van 9 tegen 8 stemmen. De meerderheidspartijen VLD, MR en spirit 
stemden samen met het Vlaams Belang vóór, terwijl PS, sp.a en oppositiepartijen 
CD&V en cdH het voorstel verwierpen. Het Vlaams Belang diende tegelijkertijd een 
amendement in om de volksraadpleging eveneens uit te breiden tot de toetreding van 
Turkije. 

 
Uiteindelijk kwam de raadpleging er niet omwille van de opmerkelijke koerswending 
van spirit. Deze kazakdraaierij van spirit was ingegeven door het argument dat de 
volksraadpleging door het Vlaams Belang zogezegd zou misbruikt worden om de 
toetreding van Turkije in het debat te brengen. Dit was echter een drogreden. Reeds 
van bij het begin van de besprekingen was het duidelijk dat het Vlaams Belang-
amendement tot uitbreiding het zeker NIET zou halen. 
 
De echte reden voor de koerswijziging van spirit lag bij Di Rupo, die gehoorzaamheid 
en eendracht eiste binnen de socialistische rangen. Die boodschap werd schitterend 
vertaald door Steve Stevaert in P-Magazine van midden januari 2005: “Ik vind dat je 
geen referendum moet houden om de PS te pesten. Integendeel, die mensen zitten in 
de regering en die moet je respecteren.” Als oproep tot dociele volgzaamheid kon dit 
tellen. Met zijn bocht van 180 graden bewees spirit andermaal dat het minipartijtje 
fungeerde als een aanhangwagen van de Parti Socialiste. De houding van Di Rupo 
was dan weer ingegeven door de grote vrees dat Vlaanderen anders zou stemmen dan 
Wallonië en dat, net zoals bij de koningskwestie, de diepe verdeeldheid van dit land 
geaccentueerd zou worden. 
 
Bovendien waren de socialisten in het algemeen bevangen door een angst voor een 
Frans scenario, met name een splitsing van de socialistische partij. 
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In ieder geval bewees de houding van spirit, van sp.a en CD&V dat deze partijen 
absoluut geen vertrouwen hebben in de bevolking noch in het eigen vermogen om een 
diepgaand publiek debat te voeren over belangrijke politieke onderwerpen. Ook de 
VLD stond in dit dossier met de billen bloot. Andermaal werd aangetoond wie de 
toon zet in dit land. En dat was overduidelijk niet de partij van Guy Verhofstadt. 

 
 
8. Jeugdsanctierecht: meer België, minder veiligheid. 
 
Onkelinx: baas in België én Vlaanderen 

 
We wisten op voorhand dat enige openheid naar de Vlaamse justitiestandpunten niet 
moest verwacht worden van Laurette Onkelinx, maar ons verbaast vooral de 
gelatenheid waarmee het justitiebeleid van de PS-minister ondergaan wordt. Vooral 
bij de VLD wordt een merkwaardige onderdanigheid vastgesteld. Vroeger durfde 
iemand als Hugo Coveliers nog voor enig verbaal weerwerk zorgen, vandaag is er 
niemand meer die opkomt voor de Vlaamse standpunten. Ook op Vlaams niveau is 
het weerwerk tegen Onkelinx stilgevallen.  

 
Dit valt het meest op in het dossier van het jeugdrecht. De voorbije maanden heeft 
Vervotte zich ter zake helemaal onzichtbaar gemaakt. In zijn plechtige toespraak van 
18 mei, na het BHV-debacle, had Leterme nog verkondigd dat hij het overleg zou 
coördineren m.b.t. de aanpassingen aan de jeugdwet van Onkelinx. In de praktijk is er 
helemaal geen overleg meer geweest. Het enige waarover Vervotte nu kan 
onderhandelen, is de wijze waarop de nieuwe beschermingswet zal worden 
uitgevoerd en de timing ervan. Aan de laksistische uitgangspunten wordt niets meer 
veranderd. Vervotte heeft zich hiermee gedegradeerd tot de Assepoester van 
stiefmoeder Onkelinx. Rode Laurette heeft duidelijk laten zien dat zij de touwtjes in 
handen heeft, in België én in Vlaanderen.  

 
Ook in andere dossiers gaat Onkelinx regelrecht in tegen de Vlaamse belangen. Zo is 
er de kwestie van de magistratenschool. Tijdens de Octopusakkoorden was 
uitdrukkelijk voorzien dat er per gemeenschap een magistratenschool zou komen. 
Vandaag is er terzake een unitaire recuperatie aan de gang: Onkelinx wil alles 
federaal organiseren. Ook hier kijkt de Vlaamse regering gewoon toe.  

 
Onkelinx schrikt er niet voor terug om in heel wat dossiers regelrecht in te gaan tegen 
de conclusies van de deskundigen en van het werkveld. Wanneer tijdens de 
hoorzittingen blijkt dat de mensen van het terrein (onderzoeksrechters, 
parketmagistraten) brandhout maken van haar ontwerp inzake de inperking van de 
voorlopige hechtenis, dan gaat de PS-minister onverstoorbaar door met haar nefaste 
wet. Van enige openheid en luisterbereidheid is geen sprake. Idem dito in het 
jeugdrecht en inzake de internering. Dit laatste dossier is werkelijk schrijnend. De 
commissie-Cosyns pleit uitdrukkelijk voor twee instellingen voor geïnterneerden in 
Vlaanderen van ongeveer 250 patiënten. Conclusie van Onkelinx: behoud van één 
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instelling van 250 tot maximaal 350 personen. Waarom is het dan nog nuttig om 
experten te raadplegen? Ook in dit dossier kijkt de Vlaamse regering gewillig de 
andere kant op.  

 
Onkelinx slaagt er tevens in om het dossier BHV op een sluwe manier te ontwijken. 
Nochtans zou ook de splitsing van het gerechtelijk arrondissement “onverwijld” 
gerealiseerd worden. Tot op heden zijn de Vlaamse partijen er zelfs niet eens in 
geslaagd om een eensgezind Vlaams wetsvoorstel neer te leggen (zoals nochtans 
uitdrukkelijk aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord). Intussen is Onkelinx er, 
met de welwillende medewerking van diezelfde partijen wél in geslaagd om een 
gunstige taalregeling af te dwingen voor de griffiers in Brussel, waardoor er de 
komende jaren nog haast uitsluitend Franstalige griffiers moeten benoemd worden. 
De Vlamingen hebben al hun wapens vooraf uit handen gegeven. 
De vice-premier heeft intussen ook haar plannen bekend gemaakt voor de hervorming 
van de gerechtelijke arrondissementen. Het arrondissement met de grootste 
structurele problemen, Brussel-Halle-Vilvoorde, blijft evenwel buiten elke 
hervorming. Geen enkele andere Vlaamse partij schijnt daar een punt van te maken.  
 
 
9. Homoadoptie: geen zottigheden. 
 
De paarse regering ontpopt zich in dit dossier ontegensprekelijk tot waterdrager van 
de homolobby. Aan Vlaamse zijde is er slechts één partij die geen water in de wijn 
wil doen, het Vlaams Belang.  
Ook wij zijn tegen de discriminatie van holebi’s, maar is het feit dat zij niet kunnen 
trouwen of kinderen adopteren wel discriminatie? We menen van niet. Wij blijven er 
bij dat een adoptierecht voor homokoppels niet strookt met het uitgangspunt van het 
traditionele huwelijk en ook dat de belangen van het kind voorop staan. Voor 
kinderen moet blijven gelden dat zij recht hebben op een vader én een moeder. Het 
Vlaams Belang heeft deze stellingen in de Kamer de jongste maanden met verve 
verdedigd en wist zich gesteund door een flink deel van de publieke opinie.  

 
Bochtenwerk van CD&V en MR 

 
CD&V verraste aanvankelijk vriend en vijand met de radicale wijziging van haar 
standpunt. De partij nam een onwaarschijnlijke bocht van 180 graden door zich plots 
‘pro’ holebi-adoptie uit te spreken. Geen drie jaar geleden keurde de CD&V het 
homohuwelijk nochtans goed onder de strikte voorwaarde dat de holebi-adoptie nooit 
wettelijk toegelaten zou mogen worden! Leterme, Vandeurzen en C° hadden echter 
niet gerekend op het felle protest van de mandatarissen en de achterban tegen de 
koerswijziging. Daardoor moest de partij opnieuw een bocht maken, ditmaal een van 
90 graden. Resultaat in de praktijk van het interne CD&V-compromis: geen holebi-
adoptie meer, lesbiennekoppels zullen samen wel een ouderpaar kunnen vormen, en 
homoseksuele mannen (bijna) nooit. Je moet een CD&V-er zijn om tegelijk ‘ja, 
maar…’ en ‘neen, tenzij…’ te kunnen zeggen. 
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Waarom neemt de CD&V dit standpunt in? Waarschijnlijk om modieus te zijn, om 
‘in’ te zijn, om door de weldenkenden toch maar niet versleten te worden voor een 
bende ouderwetse zakken die een link in de evolutieleer gemist hebben. Het moet 
voor de CD&V dan wel bijzonder pijnlijk zijn vast te stellen dat uitgerekend de 
Franstalige liberalen zich terughoudender opstellen tegenover dit ontwerp dan de 
Vlaamse ‘christen’-democraten. Er zijn inderdaad geen zekerheden meer. Na abortus, 
euthanasie en het homohuwelijk zwicht de CD&V dus andermaal voor de druk van de 
‘progressieve’ media en de dictatuur van de politieke correctheid. 
Ook de Franstalige MR veranderde inmiddels het geweer van schouder toen uit 
peilingen bleek dat vooral in Wallonië er bij de publieke opinie weinig sympathie 
bestaat voor de holebi-adoptie. Vice-premier Reynders, tegelijk ook MR-voorzitter, 
heeft duidelijk en hardop bedenkingen bij de ‘stabiliteit’ van homo-relaties en vroeg 
daarom dat men ‘een balans zou opmaken van het openstellen van het huwelijk voor 
homoseksuelen’ en ‘dat er evaluaties en vergelijkingen worden gemaakt op het vlak 
van scheidingsaanvragen, stabiliteit, enzovoort.’  Verder wist hij nog dat de 
samenleving nog niet rijp is voor holebi-adoptie… Dat resulteerde in de Kamer in een 
nogal vreemde situatie binnen de MR-fractie wanneer een kleine minderheid bleef 
vasthouden aan de holebi-adoptie en een grote meerderheid er zich tegen uitsprak. 
In de Kamercommissie Justitie werd uiteindelijk het voorstel om holebi-adopite toe te 
laten met een nipte meerderheid goedgekeurd: sp.a/spirit, VLD, PS voor en Vlaams 
Belang, CD&V, cdH en 1 MR tegen. Er waren twee onthoudingen bij de MR. Het 
dossier verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar een paarse meerderheid lang 
geen zekerheid is. 

 
Vlaams Belang: de enige duidelijke stem 

 
Het Vlaams Belang is en blijft tegenstander van de holebi-adoptie en heeft dat in de 
Kamercommissies Familierecht en Justitie bij monde van Bert Schoofs en Bart 
Laeremans herhaaldelijk en gemotiveerd laten blijken. Kinderen die niet door hun 
biologische ouders opgevoed en daarom geadopteerd worden, hebben evenzeer recht 
op en nood aan de geborgenheid van een vaderlijke schouderklop en een moederlijke 
knuffel. Ook adoptiekinderen hebben recht op een mama en een papa binnen het 
instituut van het gezin dat onze beschaving al eeuwenlang schraagt en draagt. In deze 
tijden is het in Vlaanderen echter blijkbaar abnormaal en niet  politiek-correct om 
voor deze traditionele waarden te pleiten. Het traditionele gezin blijft voor het 
Vlaams Belang de hoeksteen van de samenleving. Het Vlaams Belang gaat ook 
bewust in tegen de politiek-correcte stelling dat homo- en lesbienneparen ‘recht’ 
zouden hebben op kinderen en dat de staat regelingen moet treffen om aan dat ‘recht’ 
tegemoet te komen. Er bestaat geen recht op kinderen. Kinderen hebben daarentegen 
wel recht op een vader en een moeder. 
Dat het Vlaams Belang hiermee niet alleen staat, bewijst ook de afwijzende houding 
van de Gezinsbond, de katholieke kerk en tal van andere stemmen uit de publieke 
opinie.  
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10.  Begroting: the Lady of the house speaking. 
 
De federale regering kan maar met moeite verbergen dat de begrotingsperikelen haar 
blijven achtervolgen. Het afgelopen parlementaire werkjaar heeft het Vlaams Belang 
er verscheidene malen op gewezen dat de begroting voornamelijk Schone Schijn is en 
het getimmer aan de begroting niet van daadkracht getuigt, integendeel dof en 
amechtig klinkt. 

 
Begrotingsontwerp 
 
N.a.v. haar begrotingsontwerp 2005 ging de federale regering uit van een 
groeiprognose van 2,4%. Het Vlaams Belang wees er reeds in zijn Financieel-
Economische Commentaren van oktober 20042 en december 20043 op dat de federale 
regering veel te optimistisch was in haar voorspellingen over de economische groei. 
Ook het VBO vond de voorspellingen van de regering niet realistisch en zei dat de 
economische groei veeleer 1,7% zou bedragen. Zowel het Vlaams Belang als het 
VBO hadden daar een aantal argumenten voor: 

 De regering hield er geen rekening mee dat de private consumptie in 2005 
veel zwakker zou zijn dan in 2004. De sterke private consumptie in 2004 
was te danken aan € 10 miljard - naar aanleiding van de fiscale amnestie - 
gerepatrieerd zwart geld. Het effect van die eenmalige terugkeer zou in de 
loop van 2005 vrij snel uitdoven.  

 De regering hield onvoldoende rekening met de snel groeiende 
werkloosheid. 

 De regering deed alsof ze niet wist dat de olieprijzen verder gingen stijgen 
en hield geen rekening met de negatieve invloed van de sterke euro. 

 
De gevolgen deden zich voelen: tijdens het eerste kwartaal kromp de Belgische 
economie met 0,02%. De resultaten van het tweede kwartaal zullen niet veel beter 
zijn. We zijn nu halfweg 2005 en de economie is nog niet gegroeid.  

 
Door haar ondoordacht begrotingsbeleid heeft de regering nu (we zijn juli!) reeds 
twee begrotingscontroles achter de rug, waarbij ze haar verwachtingen omtrent de 
economische groei naar beneden moest bijstellen en op zoek moest naar nieuwe 
inkomsten om de bestaande (hoge) overheidsuitgaven te kunnen blijven financieren.  
 
Eerste begrotingscontrole 
 
Bij de begrotingscontrole van april 2005 ging de regering nog uit van een groei van 
2,2%. Nauwelijks een week na die eerste begrotingscontrole verlaagden zowel het 
Planbureau, de Nationale Bank en de OESO hun prognoses tot 1,5%. Het VBO 
verlaagde haar prognose zelfs tot 1%. Misschien had de regering die eerste 
begrotingscontrole beter een weekje uitgesteld om rekening te kunnen houden met die 
nieuwe prognoses. Dan had er in juli misschien geen tweede controle moeten 

                                                 
2 ‘2004: duidelijk geen scharnierjaar’ 
3 ‘Verhofstadt overschat economische groei 2005’ 
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plaatsvinden. Of wou de regering toen gewoon de aandacht afleiden van de BHV-
crisis? 
 
Tweede begrotingscontrole 
 
De tweede begrotingscontrole is inmiddels voorbij. Ook de regering gaat nu uit van 
een groei van 1,5% (toch al een procent minder dan haar initiële prognose). Vande 
Lanotte schatte het gat op € 700 miljoen. Om dat te dichten greep de minister terug 
naar de klassieke trucjes: 

1. een ‘betere’ inning van de belastingen; 
2. het geld in Vlaanderen gaan halen. 

 
Hoe hij die belastingen ‘beter’ gaat innen weet niemand. Hoe hij het geld in 
Vlaanderen gaat halen, kon Vande Lanotte wel uitleggen: de uitspraak in het 
Aquafin-dossier - waarbij Vlaanderen verplicht wordt het verschil tussen de 
aangerekende 6% BTW en de te betalen 21% bij te passen - kost Vlaanderen 
theoretisch € 287 miljoen. Door af te zien van beroep raakt de Vlaamse regering er 
vanaf met 230 miljoen, die ze dit jaar nog moet storten op een rekening van de 
federale regering. Verder heeft de federale regering de gewesten verplicht de extra 
inkomsten (door de verlaging van de schenkings- en erfenisrechten) te gebruiken als 
extra overschot en niet uit te geven. Deze afspraak - goed voor € 300 miljoen - wordt 
voornamelijk door Vlaanderen gefinancierd.  

 
Schuldgraad 

 
Zoals het er nu naar uitziet zal ook de schuldgraad (nominale schuld/BBP) voor het 
eerst sinds 11 jaar opnieuw stijgen. Verwacht wordt dat we op het einde van 2005 
zullen uitkomen op een schuldgraad tussen 96,4% en 96,9%. Op het einde van 2004 
lag de schuldgraad nog op 95,5%. We drijven terug weg van de Maastrichtnorm van 
60%.  

 
Besluit 

 
De regering blijft verder gaten dichten met een kleine belastingverhoging hier, een 
kunstgreep daar en ze probeert Vlaanderen te laten opdraaien voor haar problemen. 
Het primair overschot dat werd opgebouwd onder het beleid van Herman Van 
Rompuy is inmiddels reeds gehalveerd. Dat de begrotingen de vorige jaren toch in 
evenwicht waren is te danken aan de lage rente en eenmalige operaties. Van 
structurele maatregelen en van een structureel gezond begrotingsbeleid is geen 
sprake.  

 
Het huidige paarse kabinet durft de bestaande verhoudingen niet in vraag te stellen. 
Het krijgt de groeiende uitgaven niet onder controle. Daardoor zal het ook nooit - in 
de veronderstelling dat een begrotingsdeficit geen optie is - de huidige hoge 
belastingen, die meer en meer een zware hypotheek leggen op de economische 
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ontwikkeling en op de economische welvaart van ons land (stijgende werkloosheid, 
geen economische groei), kunnen verlagen. 

 
 
11. Fiscale druk: België wereldkampioen! 
 
Financiën en Begroting – overzicht afgelopen jaar (2005) 

 
Het feit dat Reynders verschillende jobs combineert (vice-eerste minister, minister 
van Financiën, biechtvader tijdens het BHV-debacle en MR-voorzitter) heeft 
gewogen op de werking van en de leiding over het departement Financiën. Volgende 
feiten getuigen van de aanhoudende problemen in het departement:  

 Problematiek van de informatisering: niettegenstaande de 23.500 Pc’s die 
werden geleverd, is aan het principe van 1 PC per ambtenaar nog steeds 
niet voldaan. 

 Invulling van het organogram blijft een probleem: Coperfin is niet echt 
geslaagd – naast de invulling van enkele topfuncties van de administratie 
Financiën met gewezen kabinetsleden van liberale signatuur zijn er op 
verschillende niveaus veel interimarissen op post. Het uitblijven van 
jobzekerheid door het gebrek aan aanwervingen en bevorderingen leidt 
niet echt tot motivatie, gedrevenheid, groepsgeest en inzet en bijgevolg 
niet echt tot een doorgedreven modernisering van het departement. 
Niettegenstaande probeert het personeel te roeien met de riemen die ze 
hebben. 

 Een chronisch probleem blijft ook de personeelsonderbezetting bij de 
BTW-controles waardoor vele bedrijven jarenlang zonder controle blijven 
en er bijgevolg vele misbruiken en niet-aangiften zijn, ten koste van die 
bedrijfsleiders die hun BTW-aangifte plichtsgetrouw doen. 

 Operationele problemen: het niet-tijdig versturen van de aanslagbiljetten, 
aanhoudende problemen met de elektronische aangifte via Tax-on-Web, 
het verloren gaan van 123.000 belastingsafrekeningen, het laattijdig 
verzenden van BTW-voorafbetalingsformulieren, ... 

 
Fiscale inkomsten: zijn sterk verhoogd o.a. vanwege de enorme stijging van de 
accijnzen op brandstof t.o.v. onze buurlanden, waardoor dit land zowat het duurste 
land is geworden voor diesel en benzine (versus Nederland, Frankrijk en Duitsland). 
Komt o.a. het clicksysteem waarbij een prijsverlaging maar voor de helft wordt 
doorgerekend aan de gebruiker en de sterke stijging van inkomsten via accijnzen en 
BTW door de verhoogde brandstofprijs. 
Was het niet de VLD die zich zou verzetten tegen een lastenverhoging en er alles aan 
ging doen om de belastingsdruk te doen dalen? 

 
De afbouw van de staatsschuld: onder Verhofstadt I en II (1999-2004) is de 
nominale schuld gestegen met € 19 miljard (€ 246,76 miljard naar € 265,52 miljard). 
In 2005 is daar de overname van de NMBS schuld bijgekomen ter waarde van € 7,2 
miljard. 
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Niettegenstaande de regering in februari 2005 besliste om werk te maken van een 
structurele financiering van het Zilverfonds, is daar tot op heden weinig van te 
merken. Tot op vandaag blijft het Zilverfonds een boekhoudkundige constructie. 
Bovendien staan tegenover de gelden die aan het Zilverfonds zijn toegewezen niet 
alleen  toekomstige uitgaven maar ook huidige uitgaven (bijv. € 221 miljoen aan 
pensioenen van gewezen Belgacom personeelsleden). 
Ook doet de regering aan misleiding: de interesten die geboekt worden op het bedrag 
van het Zilverfonds worden pas uitbetaald in 2012. Niettegenstaande worden deze 
interesten als ontvangsten geboekt in 2004. Het Zilverfonds is dus echt een lege doos. 

 
Ondanks alle mooie VLD-beloften tot belastingverlaging moeten we na 6 jaar 
regering Verhofstadt vaststellen dat er van de fameuze verlaging niets in huis is 
gekomen. We betalen weliswaar minder personenbelasting, maar deze daling wordt 
gecompenseerd door de stijging van de lokale (gemeente)belastingen en de 
parafiscale druk. De liberalen hebben de belastingen dan ook niet verlaagd. Ze 
hebben ze verschoven. De taksen op bijvoorbeeld brandstoffen zijn gestegen, die op 
tabak: idem. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.  

Het VLD-paradepaardje van de belastingverlaging is pijnlijk ten val gekomen en de 
liberalen kunnen zelf op het vlak van hun corebusiness niet meer scoren: België blijft 
de wereldkampioen inzake belastingen! De belastingparameter waarmee de OESO, de 
Europese commissie en de Nationale Bank werken, geeft duidelijk aan dat de 
belastingdruk in 2004 nagenoeg identiek hetzelfde is als in 1999: iets meer dan 45%. 
De belastingdruk in België is de derde hoogste van de hele wereld. 
 
 
12. Werkloosheid en eindeloopbaan: Verhofstadts eindeloopbaan? 

 
De gebroken belofte: 200.000 nieuwe jobs 

 
Ruim 2 jaar geleden kondigde Verhofstadt aan dat hij 200.000 nieuwe jobs ging 
scheppen. Volgens het planbureau zijn er na 2 jaar paars 64.000 nieuwe banen 
gecreëerd, grotendeels in de non-profit, en tegelijkertijd kwamen er 75.000 werklozen 
bij. Dit doet ons besluiten dat Verhofstadt geen jobs creëert, maar integendeel 
werklozen schept. In plaats van 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, was er 
een mingroei van 11.000 banen. 
 
Harde communautaire cijfers 

 
De Belgische arbeidsmarkt vertoont grote verschillen tussen en binnen de gewesten. 
De verschillen inzake werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden zijn zeer 
aanzienlijk en zijn de afgelopen jaren nog toegenomen.  
Met een werkgelegenheidsgraad van 64% in 2004 doet Vlaanderen het iets beter dan 
het Europese gemiddelde van 63%, maar wel slechter dan het gemiddelde niveau van 
onze buurlanden (66,7%). In Wallonië en Brussel beloopt deze ratio respectievelijk 
55,5% en 55,4%. 
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Op dezelfde wijze beliep de geharmoniseerde werkloosheidsgraad in 2004 nauwelijks 
4,5% in Vlaanderen, terwijl hij 11% bedroeg in Wallonië en 13,6% in het Brusselse 
Gewest4.  
 
Voornoemde cijfers tonen duidelijk aan dat Vlaanderen het beter doet op de 
arbeidsmarkt dan Wallonië, maar dat we achterop hinken t.o.v. onze buurlanden. De 
slechte marktsituatie van  Wallonië is het rechtstreeks gevolg van het Waalse 
immobilisme, van het zweren bij een status quo, van de PS-staatsmentaliteit en van 
het uit de hand eten van de Vlamingen (transfers). Deze vaststelling wordt trouwens 
bevestigd door de verklaringen van MR-senator Destexhe en de recente studie van de 
Waalse professoren Capron, Pestieau en Mignolet. 

 
De nota van Freya 

 
De tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen de liberale en socialistische 
regeringspartijen en tussen de regering en de vakbonden over belangrijke stappen in 
de eindeloopbaan-problematiek heeft de slagkracht van de regering herleid tot nul. Er 
werd reeds veel tijd verloren, er werden reeds veel aankondigingen gedaan, doch 
resultaten bleven uit. 

 
De oppositie tegen de nota van Freya Van den Bossche Actief Ouder Worden groeit. 
Wat het juiste statuut van deze nota is, blijft een vraagteken. De vakbonden hebben al 
laten weten dat ze de nota niet genegen zijn. De PS heeft er zich ondertussen ook al 
van gedistantieerd: men gaat dus een nota met de sociale partners bespreken waarover 
binnen de regering zelf geen eensgezindheid is. Het ganse scenario is dan ook 
gedoemd om te mislukken. 

 
Resultaat in de nazomer:  

 ofwel valt de regering, omdat een noodzakelijke hervorming onmogelijk is 
wegens het njet van de PS; 

 ofwel capituleert Verhofstadt opnieuw en kiest hij eieren voor zijn geld; 
we krijgen dan slechts wat gepruts in de marge (wat dramatisch is voor het 
werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen).  

Slotsom: zolang Vlaanderen niet zelf kan beslissen, zijn er geen hervormingen 
mogelijk. 

 
Vlaanderen Eerst! 

 
De huidige gemiddelde loopbaan van ongeveer 37 jaar moet opgetrokken worden 
naar 40 jaar. Een loopbaan van 40 jaar geeft een onvoorwaardelijk recht op pensioen 
en het onbeperkt bijverdienen bij pensioen moet een verworven recht worden. 

 
Bovendien moet werken lonender gemaakt worden, m.a.w. de fameuze loonwig moet 
naar omlaag. Nu gaat 55% van het loon naar allerhande belastingen.  

 
                                                 
4 cijfers uit het verslag 2005 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
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Rekening houdend met de Vlaamse werkgelegenheidsgraad van 64% moet het 
brugpensioen in Vlaamse context behouden blijven in geval van herstructureringen en 
zware beroepen. Het brugpensioen doet in feite dienst als sociaal opvangnet. 
Brugpensioen en andere systemen zoals Canada-Dry moeten verdwijnen als middel 
om oudere werknemers massaal af te stoten wegens te duur. In plaats hiervan moeten 
lastenverlagingen de loonkost van alle werknemers en in het bijzonder van de oudere 
werknemers zodanig doen dalen dat bedrijven niet meer geneigd zijn om hun oudere 
werknemers af te stoten.   

 
Vlaams Belang dringt aan op grondigere controles op de beschikbaarheid van 
werklozen voor de arbeidsmarkt. Meer opleiding, vorming en begeleiding gekoppeld 
aan efficiënte controle van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan ervoor 
zorgen dat de werkloosheidsuitkeringen betaalbaar blijven. De Vlaming is bereid tot 
grote solidariteit als hij ervan overtuigd is dat de gelden terechtkomen bij wie ze 
effectief nodig heeft. Daarentegen moet de ‘hangmatmentaliteit’ zoals die in Wallonië 
heerst gestopt worden. Maar zolang de Vlamingen de factuur blijven betalen, zijn de 
Walen blijkbaar - behoudens wat vaag gepraat over een onbetaald marshall-plan - niet 
bereid tot een fundamenteel herzien van de bestaande verhoudingen. 

 
Problematisch is dat Wallonië niet wil meewerken met hervormingen van de 
arbeidsmarkt, ofschoon zij meer dan de Vlamingen de oorzaak zijn van de lage 
werkgelegenheidsgraad. Dit Waalse njet gijzelt eveneens Vlaanderen. Een splitsing 
van alle economische bevoegdheden dringt zich dan ook op. 
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Conclusie : de nazomer veeleer dan het najaar. 
 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat het geen zin heeft deze federale regering nog 
langer verder te zetten.  De cohesie ervan is totaal zoek.  Een korte lijst van zeer 
recente indicaties over strijdende regeringspartijen zal dit perfect illustreren :  

 het Europees referendum; 
 de controverse rond de “Wet Dedecker” inzake schadevergoeding voor 

zelfstandigen die slachtoffer worden van wegenwerken (socialisten versus 
liberalen); 
 de behandeling van de Picanol-wet (liberalen versus socialisten en vice 

versa); 
 de ombudsmangeschiedenis (MR zonder VLD versus socialisten en vice 

versa); 
 de ballonnetjes van Demotte; 
 de nota van Freya Van den Bossche en de reactie van Elio Di Rupo 

daarop; 
 het nu al uitstellen van de begrotingsverklaring ... 

 
Kleine speldenprikjes die slechts het topje zijn van een ijsberg want de eindeloopbaan 
komt er aan en ten laatste in oktober moet de begroting er zijn.   

 
Vande Lanotte is tenminste eerlijk : hij laat geen groot enthousiasme meer zien om de 
begroting 2006 rond te krijgen, terwijl die van 2005 al twee keer diende te worden 
bijgestuurd en de economie nagenoeg stilgevallen is en zelfs het begrip recessie her 
en der gebruikt wordt.  

 
De MR is totaal bekaf.  Zij verdraagt niet langer de PS-arrogantie op federaal vlak en 
het openlijk koketteren van de PS met de CDH.  De liberalen worden vernederd langs 
alle kanten.  Dat kraakt de verstandhouding in de coalitie volledig stuk.  Dat effect zet 
zich ook langs Vlaamse kant door.  Di Rupo op Letermes boekvoorstelling is een van 
de vele elementen die bij de VLD de  politieke metaalmoeheid heeft aangewakkerd.  
De drempel is bereikt waarachter de wil om samen paars verder te gaan, wegvalt.  De 
vraag is of de PS dit zelf nog wel wil.    

 
Tot nu toe hield de angst voor verkiezingen waarbij niet veel partijen te winnen 
hebben de paarse spelers bij elkaar.  Nu verschijnen de eerste artikelen in de pers die 
openlijk vaststellen dat er geen perspectief meer is.   

 
Komt daar nog bij dat iedereen in de Wetstraat beseft dat vanaf september een nieuw 
verkiezingsjaar start… 

 
Deze coalitie moet weg want iedere dag dat ze langer blijft is een dag te veel.  Er 
moeten verkiezingen komen die de zaak ophelderen en uitklaren.  Best is niet verder 
te strompelen en te wachten tot het najaar maar om daartoe reeds in de nazomer te 
beslissen.  In het belang van de Vlaamse burgers is een val van de federale regering 
een noodzaak.   
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