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Pas de wet toe

“Regulariseren om de democratie 
te versterken.” Zo staat het letter-
lijk in een vrije tribune van het 
linkse ‘Universitair Steuncomi-
té’ van 17 maart. “Wij eisen een 
duurzame regularisatiepolitiek 
met duidelijke en gastvrije crite-
ria, die zou bijdragen tot een her-
stel van de rechtszekerheid, het 
vertrouwen in het democratisch 
systeem en het respect voor de 
menselijke waardigheid.”

Dat is een beetje slordig denkwerk 
van de geachte professoren, want 
het regulariseren van illegalen is 
juist fnuikend voor de rechtsze-
kerheid en de democratie. Het be-
loont het overtreden van de wet. 
Het moedigt anderen aan om ook 
de wet te overtreden. Het creëert 
een rechtsongelijkheid tussen de-
genen die één soort wetten over-
treden (gedogen en belonen van 
illegale vreemdelingen) en dege-
nen die andere wetten overtreden 
(harde aanpak van bijvoorbeeld 
foutparkeerders). Als er één ding 
erger is voor de rechtsstaat dan il-
legalen die ongestoord gebouwen 
bezetten en nu zelfs al ministers 
voor de rechtbank dagen, dan zijn 
het illegalen die ongestoord ge-
bouwen bezetten, ministers voor 
de rechtbank dagen en nog hun 
gelijk halen ook.

Men moet dus gewoon de wet toe-
passen, en illegalen terugsturen 
naar hun landen van herkomst. 
En in wezen is er geen enkel ver-
schil tussen de massale individu-
ele regularisaties zoals de VLD’-
ers Dewael en Turtelboom ze toe-
kennen, en de massale collectie-
ve regularisaties zoals de andere 
linkse partijen ze willen.  

Taboebrekers in leugenpaleis

Philip Claeys

Hoofdredacteur

Het enige wat de parlementaire onderzoekscommissie naar de 
scheiding der machten in de Fortis-zaak heeft opgeleverd, is de con-
clusie dat er ongeoorloofde contacten tussen politiek en gerecht 
“zouden kunnen geweest zijn”. De besluiten van de Fortis-commis-
sie – of het gebrek eraan – zijn symptomatisch voor de toestand 
waarin dit land verkeert. Zoals Gerolf Annemans stelde, is België 
verworden tot een land waar geen enkele waarheid nog bovenkomt 
wanneer de machtspartijen hebben besloten dat ze toegedekt moet 
blijven.

De establishmentpartijen zweren bij een verstikkende consensus. 
Of het nu gaat over het communautaire debat, het veiligheidsbe-
leid, het democratisch defi cit, de multiculturele samenleving of de 
islam: de prangende problemen worden verstikt onder de deken 
van de consensus. Enkel het Vlaams Belang is steeds de luis in de 
pels van de traditionele politiek geweest. Dat is precies waar we 
ons goed bij voelen: taboebreker zijn in het leugenpaleis dat Bel-
gië heet. 

Het recente Europacongres van onze partij – waarvan u elders in 
dit nummer een uitgebreid verslag vindt – bewees evenwel dat wij 
niet alleen de problemen benoemen, maar tegelijk ook oplossingen 
en alternatieven voorstellen. Inzake Europa zijn onze standpunten 
duidelijk: wij willen geen Europese superstaat, geen België-in-het-
groot, maar een democratisch Europa waar vrije volkeren beslissen 
wat ze samen willen doen. Geen opgelegde consensus, maar een 
vrij debat. 

Regimes waar een algehele consensus heerst, scoren immers door-
gaans niet hoog op de democratieschaal. Democratie vereist debat 
en tegenspraak en botsende ideeën. Het vereist ook vooral de deel-
name van het volk aan het debat, dat is de Res publica. Die deelna-
me van de Vlaming aan de zoektocht naar de eigen identiteit, naar 
de eigen onafhankelijke toekomst, naar  eigen welvaart en welzijn 
schrikt het establishment af. Het Vlaams Belang gooit 
graag en veel de knuppel in het hoenderhok. Ook 
in de toekomst zullen wij taboes en dogma’s in 
vraag stellen en doorbreken, en blijven vech-
ten voor onze Vlaamse republiek.  In Europa, 
in België, in Vlaanderen. Dat is niet alleen ons 
recht, maar ook onze plicht.

hhohohoenenendedederhrhrhokokok. OoOoOokkk 
en dogma’s in 
blijven vech-
.  In Europa,
iiiet alleen ons

Bruno Valkeniers
Nationaal voorzitter
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De EU is geen ware democratie
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Deze maand is onze gastcommentator Koen Dillen, Europees Parlementslid

Vlaanderen heeft geen kwaliteits-
pers. Na de toespraak van Vaclav 
Klaus voor het Europees Parlement 
twee maanden geleden, kregen we in 
onze vaderlandse media uitsluitend 
denigrerende commentaren te horen 
en mochten op radio en televisie en-
kel politieke tegenstanders van de eu-
roscepticus duiding komen geven bij 
zijn “schandalige woorden”.

In Nederland schetsten bladen als El-
sevier een heel ander beeld van wat 
zich in Brussel had afgespeeld en kon 
de lezer kennis nemen van wat Klaus 
werkelijk gezegd had. We hebben het 
op ons Europacongres in Gent fel be-
nadrukt: alleen het Vlaams Belang 
zal bij de komende Europese ver-
kiezingen een dissident geluid laten 
horen en de kiezers een volwaardig 
alternatief bieden.

Wat een verademing was het, in het 
halfrond te mogen luisteren naar de 
toespraak van de Tsjechische presi-
dent. Vergis ik mij niet, dan was het 
de eerste keer in de geschiedenis van 
het rechtstreeks verkozen Europees 
Parlement dat een staatshoofd in 
functie de politiekcorrecte consensus 
over “Europa” durfde doorbreken. 
Op 19 februari klonk er dus eindelijk 
eens een fris geluid in wat hoofdre-
dacteur Arendo Joustra van Elsevier 
terecht de Europese “applausma-
chine” heeft genoemd, te vergelij-
ken met een “Sovjetparlement” waar 
slechts één mening heerst. Alles 

wat we al wisten over het ondemo-
cratisch karakter van het Europees 
Parlement werd voor onze ogen nog 
maar eens bevestigd. Zij die steeds 
weer de mond vol hebben van ver-
draagzaamheid en diversiteit, dulden 
geen diversiteit als het erop aankomt. 
Klaus’ woorden over het gebrek aan 
opiniediversiteit binnen het Parle-
ment waren nog maar uitgesproken 
of establishmentpolitici als Ivo Belet 
(CD&V) verlieten briesend het half-
rond uit protest tegen deze andere 
mening. Zij die pavloviaans weghol-
den uit het halfrond om buiten bij be-
vriende journalisten hun gramschap 
op te halen, zagen we anders nooit zo 
reageren toen dictators de voorbije ja-
ren hun zeg mochten doen in Straats-
burg of Brussel. Dit even terzijde.

Klaus had gelijk. De Europese Unie 
moet leren rekening houden met wat 
leeft onder de burgers en begrijpen 
dat de integratieoplossingen die in 
het Verdrag van Lissabon vervat lig-
gen,  misschien niet alleenzaligma-
kend zijn.
Klaus had gelijk. De Europese Unie 
heeft nood aan een democratisch 
Parlement waar de oppositie door de 
meerderheid wordt gerespecteerd en 
niet stelselmatig in het verdomhoekje 
wordt geplaatst als “anti-Europees”.
Klaus had gelijk met zijn oproep om 
de “vrije discussie niet tot zwijgen te 
brengen”.
Klaus had gelijk. Europa is België in 
het groot.

“Met de dag wordt duidelijker dat 
België niet meer over de politieke en 
fi nanciële instrumenten beschikt om 

een daadkrachtig relancebeleid te 
kunnen voeren.”

Bart Maddens, politicoloog aan de KU 
Leuven in De Standaard, 03.03.2009

“De mensen beginnen te begrijpen 
dat het LDD enkel te doen is om de 

persoon van Jean-Marie Dedecker en 
zijn ambitie om toch maar minister 

te worden.”

Eric Donckier, hoofdredacteur in
Het Belang van Limburg, 07.03.2009

“Volgens de peiling is twee derde van 
de Vlamingen tegen een mogelijk 

EU-lidmaatschap van Turkije. Amper 
een kwart is voor, hoewel België de 

toetreding offi cieel verdedigt,”

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur 
in De Standaard, 10.03.2009

“De verwachtingen waren groot, 
het resultaat is niet helemaal in 

verhouding. De verklaringen liggen 
voor de hand. De meerderheid - die 

de rangen gesloten hield - wilde niet 
dat de Fortiscommissie tot op het bot 

ging.” 

Eric Donckier, hoofdredacteur in
Het Belang van Limburg, 11.03.2009
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Geknoei met rijbewijzen
In ons vorige maandblad kon u al lezen dat buitenlanders hun 
rijbewijs, waarvoor ze vaak geen examen hebben afgelegd, ge-
woon kunnen omruilen tegen een Belgisch exemplaar. Senator 
Nele Jansegers heeft ondertussen een wetsvoorstel ingediend 

zodat niet-EU-bur-
gers een praktisch 
en theoretisch exa-
men moeten afl eg-
gen vooraleer ze 
een Belgisch rijbe-
wijs kunnen krij-
gen.

Levenslang verlamd
Bij een steekpartij op de Antwerpse Grote Markt is een 32-jarige 
man zwaargewond geraakt. Stefan Damani was op stap met enke-
le vrienden, toen ze uitgedaagd werden door enkele allochtonen. 
Plots gingen enkele jonge mannen Stefan te lijf. Hij belandde te-
gen de grond en wel tien mannen trapten tegen zijn hoofd. Een 
van zijn belagers nam een mes en stak Stefan twee keer in de rug. 
Stefan is levenslang verlamd aan het onderlichaam. Van de da-
ders ontbreekt voorlopig elk spoor.
Een zoveelste feit van agressie, waar we tot onze grote verbazing 
heel weinig van terugvinden in de nationale pers. Hier en daar 
een klein artikeltje, maar meer ook niet. Wat ons nog meer schok-
te, was dat het Antwerpse parket voor de zoveelste keer de fei-
ten probeert dood te zwijgen. Op een persbriefi ng werd met geen 
woord gerept over deze zaak. Filip Dewinter hekelde dan ook dat 
“feiten waarbij allochtonen betrokken zijn, blijkbaar systematisch 
worden doodgezwegen” en dat er dringend paal en perk moet 
worden gesteld aan het politiekcorrecte doofpotbeleid.

Taxidienst
Het bericht dat het Belgische koningshuis vliegtuigen van de 
luchtmacht gebruikt als taxidienst zorgde vorig jaar voor politie-
ke deining. Maar dat heeft de reislust van de telgen van Saksen 
Coburg alvast niet afgeremd, integendeel, zo blijkt uit cijfers die 
Kamerlid Bruno Stevenheydens onlangs bekend maakte. Koning 
Albert, koningin Paola en koningin Fabiola lieten zich vorig jaar 
rondvliegen voor een bedrag van 571.070 euro. Op kosten van de 
belastingbetaler, jawel. En dat terwijl Albert en Paola al een jaar-
lijkse dotatie van meer dan 10 miljoen euro opstrijken…

Onveilige bussen
De onveiligheid op lijnbus-
sen wordt niet alleen veroor-
zaakt door de steeds toene-
mende criminaliteit, maar 
ook door de abominabele 
staat waarin sommige bus-
sen zich bevinden. Al meer 
dan een jaar kaart Vlaams 
parlementslid Marleen Van 
den Eynde deze proble-
matiek aan, door middel 
van talrijke vragen in het 
Vlaams Parlement en door 
eigen onderzoek. Gazet van 
Antwerpen wijdde hieraan 

een artikel op de voorpagina – helaas zonder naam en partij te 
noemen van de persoon die de kat de bel aanbond…

Zielig pensioentje
Oud-premier Wilfried Martens 
deed op Canvas zijn beklag over 
zijn zielige pensioentje van amper 
2.500 euro. Ter vergelijking: een 
gepensioneerde arbeider krijgt 
zo’n 1.000 euro per maand. Mar-
tens verklaarde ook met zijn pro-
fi jtigste pruimenmondje dat er 
niet veel voor hem zelf overschiet, 
omdat hij 2.000 euro alimenta-
tie moet betalen aan zijn vroe-
gere echtgenote. Tja, als de rech-
ter zo’n hoge alimentatie toeken-
de, dan was dat natuurlijk omdat 
Martens toen zoveel verdiende…

Voor onbepaalde tijd
Begin 2004 werd Noël Slangen in eerste aanleg veroordeeld tot twin-
tig maanden cel met uitstel, wegens een “verwerpelijk gebrek aan 
normbesef met een ernstig misprijzen voor de goede trouw in het 
algemeen en voor de gewone burger in het bijzonder”. Het ging om 
schriftvervalsing en gebruik van valse stukken. Toenmalig VLD-voor-
zitter Karel De Gucht vond die veroordeling geen reden om Slangen 
te vervangen als campagneleider voor zijn partij. Nogal logisch, een 
deskundige vervalser komt bij de VLD altijd van pas. Slangen ging in 

beroep, en “iemand” zorgde ervoor 
dat de zaak bleef aanslepen tot ze 
verjaard was. Eind vorig jaar werd 
de samenwerking met de VLD wel 
“voor onbepaalde tijd” verbroken, 
en dit nadat aan het licht gekomen 
was dat Slangens bedrijf, Groep C, 
hielp met het tegenhouden van de 
IJzeren Rijn, een project dat door de 
Vlaams Regering, waar de VLD deel 
van uitmaakt, werd gepromoot. 

De “onbepaalde tijd” duurde niet 
erg lang: vandaag woont Slangen 
opnieuw de vergaderingen bij van 
het partijbureau van de VLD.
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Vlaamse diplomatie is nodig
Eind februari bracht Vlaams minister-president Kris Peeters een werkbezoek aan het Amerikaan-
se General Motors. Hij stelde dat er duidelijk wat schortte aan de informatiedoorstroming vanuit 
de Belgische diplomatie naar de Vlaamse regering. Waarop federaal minister van Buitenland-
se Zaken Karel De Gucht reageerde dat een eigen Vlaams buitenlands beleid geen zin heeft. De 
Gucht nam ook het pas geopende Flanders House in New York op de korrel. Peeters bond met-
een in. Voor Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire is dit onbegrijpelijk. De essentie van het 
probleem is vooral dat de Belgische diplomaten de neiging hebben om het volledige buitenlands 
beleid als een exclusief federale aangelegenheid te beschouwen, en dat ze Vlaanderen zien als 
een ondergeschikt in plaats van een nevengeschikt niveau. De Vlamingen mogen als belasting-
betalers wel bijdragen aan de instandhouding en uitbouw van de federale diplomatie, maar de 
Vlaamse regering kan niet altijd rekenen op deze diplomatie en heeft geen mogelijkheid om een 
even effi ciënt parallel netwerk uit te bouwen. De huidige situatie toont aan dat er wel degelijk 
nood is aan een eigen Vlaamse diplomatie. Het wordt dan ook hoog tijd dat Vlaanderen ten volle 
gebruik begint te maken van deze bevoegdheden om zijn belangen te verdedigen.

Socialisten tegen Vlaanderen
In het Vlaams Parlement legden de plenaire zittingen midden 
maart diepe meningsverschillen tussen de Vlaamse regeringspar-
tijen bloot. Er was onenigheid en er werd zelfs openlijk geruzied 
over onder meer de overbruggingspremies voor werknemers, 
de Oosterweelverbinding en de nachtvluchten. Het mag duide-
lijk zijn dat de vele ruzies ten koste gaan van het veelbespro-
ken ‘goed bestuur’ in Vlaanderen. Straffe kost is het verhaal dat 
de paarse huiskrant De Morgen op 20 maart bracht over Frank 
Vandenbroucke. Omdat de VLD een maatregel van Vandenbrou-
cke voor noodlijdende bedrijven niet langer wilde goedkeurden, 
weigerde de SP.A-minister tot 19 maart om zijn handtekening 

te zetten onder het plan dat 
de KBC-bank van 2 miljard 
euro staatssteun moet voor-
zien. 

Nadat de Vlaamse bank KBC 
in moeilijkheden was geko-
men, weigerden de Fransta-
ligen eind januari de bank 
te steunen. Slechts op het 
nippertje kon Vlaanderen 
een nieuw drama vermij-
den. Dat een socialistische 
minister in de Vlaamse Re-
gering de steun aan KBC op-
nieuw op de helling dreig-
de te zetten omwille van 
persoonlijke frustraties, is 
ronduit onaanvaardbaar. 

Niet zwaar 
genoeg
In Vilvoorde sloeg een minder-
jarige drie agenten in het zie-
kenhuis. Daags nadien werd hij 
door de jeugdrechter vrijgela-
ten, niet omwille van het klas-
sieke plaatsgebrek in de geslo-
ten instellingen, maar omdat 
de “kwalifi catie van de feiten 
niet voldoende was”. Dat maak-
te Justitieminister De Clerck 
(CD&V) bekend. We zijn dus be-
land op het punt waarbij min-
derjarigen politieagenten werk-
onbekwaam mogen slaan en er 
ongestraft mee wegkomen om-
dat de feiten ‘niet zwaar genoeg 
wegen’… PS’er veroordeeld

In Charleroi werd voormalig schepen Claude Despiegeleer veroordeeld tot 1 jaar met uitstel en een boe-
te van 5000 euro, waarvan vier vijfde met uitstel. Hij had met geld van de belastingbetaler een verwar-
mingsinstallatie laten plaatsen in het zwembad van zijn buitenverblijf. Met die lichte straf kwam hij bij-
zonder goed weg. De man had in Marc Uyttendaele, ‘advocaat van de staat’ en echtgenoot van partijge-
note Laurette Onkelinx blijkbaar een goede verdediger gevonden…

Belgisch gerecht:
trein der traagheid 
Het gruwelproces 
rond Josef Fritzl biedt 
een interessante kijk 
op het Oostenrijk-
se rechtssysteem, en 
legt meteen de inef-
fi ciëntie van de Bel-
gische justitie bloot. 
Nog geen jaar nadat 
Fritzl gearresteerd 
werd, ging het proces 
van start. Enkele da-
gen later was er al een 
uitspraak. Een dergelijke snelle procedure is ondenkbaar in dit land. 
“Josef Fritzl staat terecht voor een ‘Geschworenengericht’ (…) Dat het 
gerecht zo snel werkt, komt doordat het ‘Geschworenengericht’ een 
eeuw jonger is dan onze rechtspraak”, zo schreef Het Laatste Nieuws.

Net zoals in ons assisenhof, bestaat ook de Oostenrijkse strafrecht-
bank uit drie beroepsrechters en een volksjury, die beslist over 
schuld en onschuld. De enige echte verschillen hebben dus te ma-
ken met de snelheid van uitvoering. “Minister van Justitie Stefaan 
De Clerck wil de assisenprocedure hervormen. Misschien kan hij in-
spiratie putten uit het Oostenrijkse model”, aldus Paul Geudens van 
Gazet Van Antwerpen (17/03/09). Hier is het immers de normaal-
ste zaak van de wereld dat processen voor zware misdrijven jaren-
lang op zich laten wachten, en vaak maanden in beslag nemen. Kijk 
maar naar het proces-Dutroux. “Een les voor het Belgisch gerecht, 
dat dringend aan modernisering toe is”, zo besluit Paul Geudens.
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NIEUW MEDIADECREET

Vlaams Belang monddood

In het Vlaams Parlement werd het nieuwe mediadecreet gestemd. De oude 

mediadecreten waren inderdaad dringend aan herziening toe. 

Tijdens de besprekingen van het de-
creet in de commissie Media, kreeg het 
debat echter plots een vreemde wen-
ding. De herziening werd aangegre-
pen om het Vlaams Belang nog meer 
monddood te maken in de audiovisu-
ele media.
Op die bewuste commissievergadering 
werden nog een resem amendementen 
ingediend om het ontwerp van media-
decreet aan te passen. Twee amende-
menten vielen op. Een eerste bestond 
erin betaalde reclamespots van politie-
ke partijen en politici toe te laten bij de 
commerciële radio- en televisieomroe-
pen. Het tweede amendement schafte 
‘en stoemelings’ de zendtijd voor poli-
tieke partijen op de openbare omroep 
tijdens de verkiezingscampagne af. 

Sluitstuk in het bannen van het 
Vlaams Belang op de VRT

Ondanks de vele drogredenen die de 
traditionele partijen aanhalen om 
die zendtijd af te schaffen, is het dui-
delijk dat er slechts één hoofdreden 
is: het verder monddood maken van 
het Vlaams Belang in de audiovisu-
ele media. Na de afschaffi ng van de 
zogenaamd politieke derden (waarbij 
de uitzendingen van het toenmalige 
Vlaams Blok de meest succesrijke wa-
ren) is het afschaffen van de politieke 
zendtijd tijdens de verkiezingen het 
sluitstuk om de ongefi lterde uitzendin-
gen van het Vlaams Belang op de VRT 
te bannen. De partijen die dit amende-
ment hebben gesteund, weten immers 

zeer goed dat het Vlaams Belang niet 
op eenzelfde wijze toegang heeft tot de 
media als zijzelf. Het “cordon media-
tique” is immers springlevend.

Advertenties worden geweigerd

Ook het toelaten van betaalde politie-
ke advertenties op radio en televisie 
zal de afschaffi ng van de zendtijd niet 
ondervangen. Onze tegenstanders be-
seffen maar al te goed dat advertenties 
van het Vlaams Belang zullen gewei-
gerd worden, want dat is ook reeds het 
geval in de gedrukte media. Bovendien 
ziet het er voorlopig niet naar uit dat 
betaalde advertenties in de audiovisu-
ele media voor de verkiezingen van 
7 juni aanstaande mogelijk worden. 
Daarvoor moet immers 
de federale wet op de 
verkiezingsuitgaven 
gewijzigd worden. 
Dat had de meer-
derheid even over 
het hoofd gezien. 
Ook het feit dat 
met een derge-
lijk systeem het 
enkel nog de be-
goede partijen en 
politici zullen zijn 
die aan bod ko-
men (spots op tv 
zijn immers duur), 
terwijl de kleine-
re partijen en de 
minder rijken ver-
weesd achterblij-

ven, deert de meerderheidspartijen in 
het Vlaams Parlement blijkbaar niet. 

Helemaal te gek voor woorden is het 
feit dat de zelfverklaarde ‘heraut van 
de vrije meningsuiting’, Jurgen Ver-
strepen van LDD het censuuramende-
ment mee heeft ondertekend. Verstre-
pen en LDD lijken helemaal klaar voor 
de meerderheid. Wie dacht dat LDD 
voor de verandering en de vernieu-
wing in de politiek ging zorgen, is er 
aan voor de moeite.

Er sterft een beetje democratie

Het Vlaams Belang heeft zich bij mon-
de van Vlaams Volksvertegenwoordi-
ger Wim Van Dijck dan ook met alle 
parlementaire mogelijkheden verzet 
tegen dit decreet. Onze fractie vroeg 
een tweede lezing in commissie, dien-
de een refl ectienota in en diende in de 
plenaire zitting alsnog een amende-
ment in om de afschaffi ng van de poli-
tieke zendtijd op de VRT tijdens de ver-
kiezingen ongedaan te maken. 

Zendtijd voor politieke partijen op de 
openbare omroep, is een belangrijk as-
pect in onze democratie, namelijk de 
gelijke toegang voor politieke partijen 
tot de media. Maar blijkbaar is de strijd 
tegen het Vlaams Belang primordiaal. 
De zendtijd voor politieke partijen is 
nu defi nitief afgeschaft. En zo sterft er 
weer een beetje democratie in Vlaan-
deren. 

Wim Wienen

Met de goedkeuring van het mediadecreet verliest het Vlaams Belang alweer Met de goedkeuring van het mediadecreet verliest het Vlaams Belang alweer 
een belangrijk campagnemiddel.een belangrijk campagnemiddel.
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NMBS

Wafelijzerpolitiek

De regering doet alsof de problemen bij de NMBS van communicatieve aard 

zijn. Niets is minder waar. Politieke benoemingen en wafelijzerpolitiek zorgen 

ervoor dat de NMBS niet naar behoren functioneert. Daarom is een Vlaamse 

spoorwegmaatschappij noodzakelijk.

Op tientallen plaatsen in Vlaanderen 
liep het treinverkeer begin dit jaar in 
het honderd, met alle gevolgen van 
dien. Honderden reizigers bleven uren-
lang in de kou staan wegens gemiste 
aansluitingen, kapotte koppelingen en 
bovenleidingen. Het openbaar vervoer 
in het algemeen en de spoorwegen in 
het bijzonder zouden nochtans een ba-
ken van zekerheid moeten zijn. Maar 
net op zulk moment is de NMBS een 
grote bron van ergernis geworden.

Quota

De NMBS is echter wel goed in het na-
apen van De Lijn. Want nu voert ook 
de NMBS streefcijfers in voor het aan-
deel allochtone personeelsleden. Men 
vermijdt deze keer wel angstvallig het 
woord quota te gebruiken, maar daar 
komt het uiteraard op neer. De vrees 
dat de invoering van de quota bij De 
Lijn in 2006 een ‘testcase’ zou worden 
om daarna ook bij andere (overheids-)
bedrijven quota in te voeren, wordt 
daarmee jammer genoeg bewaarheid. 
Het beheerscontract dat de vorige re-
gering met de NMBS afsloot, laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: het 
aantal allochtonen dat jaarlijks bij de 
NMBS komt werken, moet minstens 
10% bedragen. De invoering van wat 
uiteindelijk neerkomt op een quotare-

geling is onaanvaardbaar. Het aanwer-
ven en de tewerkstelling van een ge-
waarborgd minimum aan allochtonen 
betekent altijd en automatisch dat au-
tochtonen worden gediscrimineerd.

Spoorwegpolitie

Wie ook wordt gediscrimineerd, is de 
spoorwegpolitie. Nadat jaren geleden 
het Vlaams Belang reeds aan de alarm-
bel trok vanwege de lamentabele huis-
vesting van de spoorwegpolitie, is het 
opnieuw van dat. ‘Middeleeuwse toe-
standen’ zijn nu zelfs de woorden van 
de huidige minister van Binnenlandse 
Zaken Guido De Padt (VLD) nadat zijn 
voorganger Dewael (VLD) er niks aan 
heeft veranderd. De nachtploeg moest 
wegens ziekte – te wijten aan de erbar-
melijke huisvesting – reeds worden af-
geschaft. En daarmee komt de veilig-
heid van reizigers én personeel nog 
maar eens in het gedrang.

ABX

Ondertussen kan de schuldenlast waar-
mee ABX de NMBS opzadelde, nooit 
worden terugbetaald. Vier jaar nadat de 
overheid 7,4 miljard euro ‘historische 
schulden’ heeft overgenomen van de 
spoorwegen, moet er al opnieuw wor-
den ingegrepen. Maar hoe, dat weet de 

regering vooralsnog niet.

Communautaire scheeftrekkingen

De NMBS is helaas ook een ‘mooi’ voor-
beeld van hoe Vlaanderen keer op keer 
wordt bestolen. De NMBS deelt het 
spoorwegnet voor investeringen in 
hoofdassen, complementaire assen en 
spoorwegknooppunten in. Het mees-
te geld gaat naar de hoofdassen. Vol-
gens deze indeling vallen slechts 36% 
van de Vlaamse spoorlijnen onder de 
hoofdassen, terwijl in Wallonië liefst 
70% van de spoorlijnen als hoofdas ge-
catalogeerd staan. Ook de 60/40-inves-
teringssleutel staat haaks op een effi -
ciënt spoorbeleid. Vlaanderen gene-
reert namelijk 90% van het goederen-
vervoer per spoor. Maar voor elke 60 
euro die in Vlaanderen wordt geïnves-
teerd, moet sowieso 40 euro naar Wal-
lonië gaan, of dat nu nodig is of niet. 
Ook inzake treinkilometers, -personeel 
en -reizigers wordt Vlaanderen zwaar 
benadeeld.

Vlaamse spoorwegmaatschappij

Waar is de tijd dat de CD&V de 
60/40-verdeling in vraag stelde? Waar 
is de tijd dat de CD&V vond dat de 
spoorwegen een gewestelijke materie 
moesten worden? Met de CD&V in de 
regering danst nu ook deze partij naar 
de pijpen van de PS en slikte het alle 
mooie beloften in. Het Vlaams Belang 
pleit al sinds zijn oprichting voor een 
volledige overheveling van het mobili-
teitsbeleid naar de deelstaten. De NMBS 
moet gesplitst worden in een Vlaamse 
en Waalse treinmaatschappij. Want wil-
len we meer mensen en goederen met 
de trein vervoeren, willen we de kwa-
liteit en de dienstverlening verhogen, 
dan kan dat alleen maar als Vlaande-
ren volledig bevoegd is voor het mobi-
liteitsbeleid, inclusief de spoorwegen. 
Het Vlaams Belang heeft zijn voorstel 
van bijzondere wet alleszins al een hele 
tijd klaar.

Jan Mortelmans

Voor elke 60 euro die in Vlaanderen wordt geïnvesteerd, moet sowieso 40 euro 
naar Wallonië gaan, of dat nu nodig is of niet.
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ONDERWIJS

Bedelen bij de schoolpoort

In vele steden stonden de voorbije weken lange wachtrijen voor de scholen.  

Sommige mensen moesten er zelfs dagenlang kamperen.  

Dat is een rechtstreeks gevolg van het 
GOK-decreet, dat voorrang geeft aan 
“kansarmen”.  Eerst is er een periode 
waarin leerlingen kunnen worden inge-
schreven die al een broertje of zusje op 
school hebben. Dat is een heel  redelij-
ke maatregel, al  leidt hij wel tot pro-
blemen voor “eerste kinderen”, die ui-
teraard nog geen broertje of zusje op 
school kúnnen hebben. Maar het ergste 
komt in de tweede fase: dan wordt er 
een voorrangsregel ingevoerd voor zo-
genaamde GOK-kinderen, die aan één 
of meer van de volgende criteria beant-
woorden: de ouders hebben een rond-
trekkend beroep; het gezin leeft volledig 
van een vervangingsinkomen; het kind 
groeit op buiten het gezin; de moeder 
heeft geen diploma secundair onderwijs 
of het kind spreekt thuis een andere taal 
dan het Nederlands.

Mercier bis

Door die laatste criteria krijgen immi-
grantenkinderen automatisch voorrang. 
Het taalcriterium was natuurlijk bedoeld 
om “kansarme” immigranten voorrang te 
geven op gewone Vlamingen. Maar het 
heeft als pervers neveneffect dat ook de 
welstellende franskiljons in de Rand au-
tomatisch voorrang krijgen.  Zij moeten 
nooit voor de schoolpoort gaan kampe-
ren… Maar zij behoren dan ook tot het 
Herrenvolk dat al 170 jaar de plak zwaait 
in België.  Als alle immigranten en alle 
franskiljons hun kinderen hebben inge-
schreven in de school van hun keuze, 
dan mogen de gewone Vlamingen in de 

rij gaan staan voor de overschotjes. Of-
fi cieel staat de afkorting GOK voor Ge-
lijke Onderwijs Kansen. Maar in werke-
lijkheid voert men hiermee een beleid 
van onderwijsvoorrang in, niet van on-
derwijsgelijkheid.  De heersende klas-
sen mogen zich eerst bedienen, daarna 
pas de onderworpenen. Het past hele-
maal in de geest van de belgicistische 
kardinaal Mercier, die ooit zei: “Er zijn 
volkeren om te heersen en volkeren om 
te dienen.” En de Vlamingen waren vol-
gens hem zo’n volk dat moest dienen. 
Vroeger moesten ze alleen de franskil-
jons laten voorgaan, nu ook nog de im-
migranten. 

Geen plaats voor Vlamingen 

In de Nederlandstalige scholen in  
Brussel is de situatie nog schrijnender. 
In principe zijn de regels dezelfde, al-
leen wordt het taalcriterium daar an-
ders toegepast.  Als de GOK-kinderen 
zijn ingeschreven, is er in sommige 
scholen geen énkele plaats meer vrij. 
In vele “Nederlandstalige” scholen zijn 
er slechts een handvol Vlaamse leer-
lingen. Vorig jaar gaf De Standaard een 
schrijnend voorbeeld van Vlaamse ou-
ders die hun kind nérgens konden in-
schrijven in een Vlaamse school in 
Brussel.

In één van de vier scholen waar ze 
het probeerden, waren alleen nog vier 
plaatsjes voor GOK-kinderen.  Frans-
talige werklozen of Marokkaanse on-
geschoolde moeders konden dus hun 
kinderen nog wel inschrijven in die 
school, maar gewone Vlamingen uit de 
middenklasse niet….  Zelfs De Morgen 
schreef op 9 maart jongstleden: “Wie 
nog hoopt op een plaatsje in een Ne-
derlandstalige school in het centrum 
van Brussel koestert ijdele hoop. Nu 
alle groepen die recht hebben op voor-
rang ingeschreven zijn, is er geen en-
kele plaats meer vrij voor de gewone 
inschrijvingsronde in mei.” De Brussel-
se minister Vanhengel had dat eerder 
al schoorvoetend moeten toegeven. In 
de scholen binnen de vijfhoek waren 
álle plaatsen na de eerste inschrijvings-
ronde al volgeboekt. 

Zelfs geen kruimels meer

Het GOK-decreet is een hoeksteen van 
het “Ander Volk Eerst”- beleid. Zelfs 
in de “Vlaamse” scholen krijgen bui-
tenlanders, anderstaligen, en mos-
lims voorrang op de gewone Vlaamse 
inboorlingen. En als die bevoorrech-
te kasten langs zijn geweest, dan blij-
ven er voor de Vlamingen zelfs geen 
kruimels meer over. Het GOK-decreet, 
heeft niet voor gelijkheid gezorgd, 
maar voor regelrechte uitsluiting van 
de Vlamingen. 

Marc Joris
Kamperen aan de schoolpoort: een jaarlijks Kamperen aan de schoolpoort: een jaarlijks 

fenomeen voor veel Vlaamse ouders.fenomeen voor veel Vlaamse ouders.

Als alle immigranten en alle franskiljons hun kinderen hebben ingeschreven Als alle immigranten en alle franskiljons hun kinderen hebben ingeschreven 
in de school van hun keuze, dan mogen de gewone Vlamingen in de rij gaan in de school van hun keuze, dan mogen de gewone Vlamingen in de rij gaan 

staan voor de overschotjes. staan voor de overschotjes. 
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ECONOMISCHE CRISIS

Overleeft Opel Antwerpen?

Het Vlaams Belang komt op voor Opel Antwerpen en voor een eigen Vlaamse 

autoproductie

Bij de grote ondernemingen in Vlaan-
deren zijn op enkele maanden tijd al 
15.000 jobs verloren gegaan. Onder-
tussen blijft de onzekerheid over het 
voortbestaan van de Opel-vestiging in 
Antwerpen aanslepen. Op 31 maart 
stopt de kredietlijn van de Ameri-
kaanse belastingbetaler voor General 
Motors die maximaal één maand kan 
worden verlengd. Tegelijkertijd on-
derhandelen de vakbonden op Euro-
pees niveau nog steeds met GM Euro-
pe over de door de Amerikanen opge-
legde herstructureringsplannen voor 
de Europese vestigingen, waarbij een 
kostenreductie van 1,2 miljard dollar 
naar voor werd geschoven. De vraag 
is of deze besparingen mogelijk zullen 
zijn zonder fabriekssluitingen...

Waarborgen

De Vlaamse regering stelt dat ze be-
reid is waarborgen te geven onder 
de voorwaarde van een geloofwaar-
dig businessplan van General Motors. 
Voor een toetreding tot het kapitaal is 
men, net als de Duitse overheid veel 
terughoudender. Ook voor de realisa-
tie van een zelfstandig GM Europe lig-
gen talrijke obstakels in de weg. Het 
losweken van Opel uit GM is niet van-
zelfsprekend en de Duitse regering wil 
niet dat belastinggeld wegvloeit naar 
de V.S.

De Vlaamse regering probeert hals-
starrig de perceptie te creëren dat ze 
hard aan een oplossing werkt. Tege-
lijkertijd verwijst men voortdurend 
naar de noodzaak van een dubbele so-
lidariteit tussen zowel de EU-lidstaten 
als de werknemers. De Vlaamse rege-
ringsdelegatie heeft in Detroit aan de 
GM-top uitgelegd dat het sociaal pas-
sief in het geval van een sluiting bij-
zonder hoog zal oplopen. Maar in de 
praktijk is de Vlaamse regering niet al-
leen volledig aangewezen op de Euro-
pese solidariteit maar zelfs op de good-
will van GM en GM Europe omtrent 
het principe van “level playing fi eld”, 
met name dat aan de Vlaamse rege-
ring op dezelfde wijze en snelheid de-
zelfde informatie wordt verstrekt als 
aan de Duitse regering.

Eigen Vlaamse auto-
productie

Het Vlaams Belang kant 
zich uiteraard niet te-
gen de initiatieven van 
de Vlaamse regering 
voor het voorkomen van 
een bijna dodelijke klap 
voor de Vlaamse autoas-
semblage (inclusief toe-
leveringssector) maar 
betreurt evenzeer het 
gegeven dat de regering 
onvoldoende gelooft in 
een  “plan B”. Het gaat 
dan met name om het 
onderzoek van de mo-
gelijkheid van een ei-
gen Vlaamse autopro-
ductie via het idee van 
een Flanders Car As-
sembly. Vlaams Volks-
vertegenwoordiger Jan 
Penris gaf al herhaal-
delijk deze piste aan. 
Hierbij zou de over-
heid in samenwerking 
met privé-partners 
kunnen investeren 
in een autofabriek en 
nichewagens bouwen 
met tegelijk een klas-
siek model voor een 
groot merk, dat dan 
voor voldoende productiecapaciteit 
dient te zorgen. Vlaanderen moet zijn 
middelen durven inzetten. Telenet is 
vandaag een beursgenoteerd bedrijf 
van omvang omdat Vlaanderen er bij 
de opstart in geloofde en er geld in 
heeft geïnvesteerd. IMEC is vandaag 
een wereldwijd erkend onderzoeks-
instituut in de micro-elektronica om-
dat Vlaanderen er bij de start voluit is 
voor gegaan. Waarom geen dergelijke 
offensieve keuzes en waarom niet en-
kele honderden miljoenen euro’s mo-
biliseren, liefst in team met privé-in-
vesteerders? Waarom niet denken aan 
de massaproductie van hybride water-
stofbussen? De autocarproducent Van 
Hool heeft al een prototype rondrij-
den. Of waarom niet meer inzetten op 
de uitbouw van hoogtechnologische 
toeleveranciers die rechtstreeks aan 
de autoproducenten kunnen leveren?

Voor het Vlaams Belang maken de 
kenniseconomie en de diensteneco-
nomie geen kans zonder een stevige 
productie-economie, weliswaar een 
productie met een hoge toegevoegde 
waarde. Vlaanderen heeft veel troe-
ven in handen om te slagen. Er is de 
kennis van jarenlang auto’s en bus-
sen fabriceren, er is een diverse toe-
leveringsindustrie, er is academische 
kennis, er zijn spin-offs en we hebben 
topdesigners bij Bentley, Alfa Romeo, 
Seat, Lotus, Renault en BMW. Op het 
moment dat deze bijdrage wordt ge-
schreven is nog niet duidelijk wat het 
uiteindelijke lot van de Opel vestiging 
in Antwerpen is. 

 Kurt Ravyts
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STAATSHERVORMING

Dialoog afgebroken

“De ongelovige Thomassen” die Kris Peeters wou overtuigen, krijgen gelijk.

Minister-president Kris Peeters ver-
klaarde in oktober 2008, bij de forme-
le start van de gemeenschapdialoog, 
triomfantelijk dat toenmalig premier 
Leterme hem schriftelijk had beves-
tigd dat er geen parallelle onderhan-
delingen over Brussel-Halle-Vilvoor-
de (BHV) zouden plaatsvinden. Daar-
naast hadden de Franstalige partij-
voorzitters hem mondeling “garanties” 
gegeven dat ze bereid waren om te 
praten over een grondige staatshervor-
ming die het zwaartepunt bij de deel-
staten zou leggen én dat ze nog vóór 
de verkiezingen van juni 2009 deelak-
koorden zouden sluiten. 

Peeters wou toen “de ongelovige Tho-
massen overtuigen”. Nauwelijks vijf 
maanden later beklemtoonde MR-
voorzitter Reynders echter dat er voor 
de verkiezingen van 7 juni niet wordt 
gestemd over deelakkoorden. Boven-
dien koppelde hij het dossier “Brus-
sel” – de uitbreiding van Brussel en 
het dossier van de niet-benoemde bur-
gemeesters in de Vlaamse faciliteiten-
gemeenten – opnieuw uitdrukkelijk 
aan de gemeenschapsdialoog. Peeters 
brak vervolgens de “gemeenschaps-
dialoog” af, maar maakt zich nu sterk 
dat de Franstaligen “ooit” wel een ak-
koord zullen willen sluiten omdat de 
federale regering het steeds moeilijker 

zal krijgen om een begroting rond te 
krijgen.

Werkgroep

De minister-president was bij de start 
van de federale regering-Van Rompuy 
trouwens al met de neus op de feiten 
gedrukt dat er ook tijdens de blokke-
ringstermijn (belangenconfl ict) van 
de wetsvoorstellen over de splitsing 
van BHV over het dossier zou wor-
den “gesproken”. In de schoot van het 
Overlegcomité werd op voorstel van 
de federale premier immers een bij-
zondere werkgroep opgericht die te-
gen de zomer, kort na de verkiezingen 
van 7 juni, naar buiten zou moeten ko-
men met voorstellen rond BHV die zo-
wel voor Vlamingen als Franstaligen 
aanvaardbaar zouden zijn. Peeters kon 
– wilde hij het door de Vlaamse Rege-
ring vooropgezette kader waarbinnen 
de gemeenschapsdialoog moest opere-
ren (met name geen “onderhandelin-
gen” over BHV) – niet anders dan de 
Vlaamse Regering buiten deze werk-
groep houden. Begin maart zagen ook 
de CD&V’ers in dat hun positie in 
deze werkgroep niet langer houdbaar 
was en hun betrokken federale parle-
mentsleden stapten uit de werkgroep. 
Dit betekent de facto het einde van de 
werkzaamheden van deze werkgroep. 

Alle gewicht in het BHV-dossier zal dus 
na de verkiezingen van 7 juni terug op 
de schouders van de federale regering 
worden gelegd. De vraag is overigens 
nog maar of het afl open na de ver-
kiezingen van de blokkeringstermijn 
rond het inmiddels derde belangen-
confl ict zal voorkomen dat de Frans-
taligen de carrousel nog verder zullen 
laten draaien met nieuwe belangen-
confl icten. Dit zal dan ongetwijfeld 
opnieuw gebeuren met de medewer-
king van de CD&V en de VLD, want 
niemand gelooft dat die de parlemen-
taire behandeling in de plenaire verga-
dering van de Kamer zullen toelaten. 
Het stemmen van de wetsvoorstellen 
zou immers de facto het einde van de 
federale regering betekenen.

Kortsluiting 

Fractievoorzitter Filip Dewinter he-
kelde in het Vlaams Parlement de wei-
nig realistische opstelling van Kris 
Peeters: “De Waalse garanties die Pee-
ters bij het begin op zak zei te hebben, 
blijken vandaag uiteindelijk niet meer 
te zijn geweest dan gebakken lucht.” 
Bovendien bleek eens te meer dat de 
Vlaamse partijen nog steeds niet be-
reid zijn om de Franstaligen tot on-
derhandelingsbereidheid te dwingen 
door ze te confronteren met een ech-
te “kortsluiting”, met name met een 
plan B (ons plan A): de realisatie van 
Vlaamse onafhankelijkheid. 

Bij de opstart van de gemeenschaps-
dialoog was het positief dat de Vlaam-
se Regering voor het eerst zelf de on-
derhandelingen voerde. Het is ech-
ter duidelijk dat de Vlaamse Regering 
pas via de eerder geschetste strategie 
van “plan B” de noodzakelijke staats-
hervorming kan bereiken. Pas dan zou 
de Vlaamse Regering uitvoering geven 
aan het hoofdstuk “Meer Vlaanderen” 
van het Vlaams Regeerakkoord. Zon-
der “plan B” blijft het zich beroepen 
op het “historisch moment” van het 
zelf in handen nemen van de staats-
hervorming door de Vlaamse Regering 
slechts stoere borstklopperij.

Kurt RavytsDe staatshervorming wordt nog maar eens op de lange baan geschoven.De staatshervorming wordt nog maar eens op de lange baan geschoven.
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FORTIS

Doofpotcommissie 

Het is duidelijk dat er ongeoorloofde contacten waren tussen politiek en 

gerecht, maar de meerderheid besliste om de Fortis-onderzoekscommissie op 

te doeken, net op een moment dat de waarheid dreigde boven te komen. Voor 

het Vlaams Belang moet de commissie doorgaan tot de volledige waarheid 

aan het licht komt.

Van bij het begin was het duidelijk 
dat er bij de verkoop van Fortis din-
gen gebeurd waren die het daglicht 
niet mochten zien. De bestuurders en 
de aandeelhouders werden buitenspel 
gezet terwijl Leterme, aan het handje 
van Reynders, een foefelverkoop van 
alle rendabele delen van de bank aan 
Frankrijk regelde. De regering pro-
beerde fanatiek de Franse deal te vrij-
waren, met alle middelen, zelfs met 
pogingen om het arrest over de Fortis-
zaak in haar voordeel bij te sturen. 

De kleine aandeelhouder bleef ver-
weesd achter met een portefeuille 
rommelkredieten, honderdduizenden 
mensen verloren een pak geld en de 
overheid moest twintig miljard euro 
belastinggeld in de banken pompen, 
maar de meerderheid wil de zaak niet 
ten gronde onderzoeken. Als schaam-
lapje mogen topfi guren zoals de fran-
cofi ele vooringenomen rapporteur 
van het Hof, Maurice Lippens, die in 
deze zaak een verpletterende verant-
woordelijkheid draagt, via een achter-
poortje langskomen in de zogenaamde 
“bijzondere commissie” voor een vrij-
blijvende babbel achter gesloten deu-
ren. Alsof de bedrogen kleine spaarder 
zo gaat te weten komen wat er fout is 
gegaan. 

Witwascommissie

Het Vlaams Belang vroeg al van bij 

het begin de oprichting van een parle-
mentaire onderzoekscommissie maar 
dit werd door de meerderheid verhin-
derd. Pas na de brief van Leterme, met 
duidelijke aanwijzingen van ongeoor-
loofde inmenging in de rechtsgang 
van de Fortis-zaak, werd een onder-
zoekscommissie onvermijdelijk. Het 
was echter van bij het begin duidelijk 
dat de meerderheid helemaal niet wil-
de dat deze commissie tot op het bot 
zou gaan. Leterme en Vandeurzen wit-
wassen vóór de Vlaamse verkiezingen 
was hun voornaamste drijfveer. 

De politieke onwil bleek reeds uit het 
feit dat de meerderheid het verloop 
van die onderzoekscommissie, onder-
meer met trucs via experten, zoveel 
mogelijk heeft vastgelegd. Zo werd 
“om verkiezingsredenen” een zeer be-
perkte timing opgelegd, waardoor de 
lijst van getuigen drastisch werd inge-
perkt. De commissie maakte geen ge-
bruik van de bevoegdheden waarover 
een onderzoeksrechter beschikt, zoals 
bijvoorbeeld het onderzoek van het te-
lefoon- en mailverkeer van magistra-
ten en politici of het dagvaarden van 
getuigen die weigeren te komen. Fla-
grante tegenspraken mochten niet op-
gehelderd worden door de getuigen 
met elkaar te confronteren, zelfs de 
drie betrokken rechters mochten niet 
gehoord worden. Christian Van Bug-
genhout, advocaat van de regering en 
een van de hoofdrolspelers in het For-

tis-dossier, weigerde zelfs de eed af te 
leggen, wat niet minder betekent dan 
dat hij de waarheid niet wil of niet 
mag zeggen.

Bazen beschermen

Toch heeft het Vlaams Belang tijdens 
de ondervragingen heel wat zaken 
kunnen blootleggen. Zodanig dat men 
niet meer anders kon dan een reeks 
extra getuigen te horen, waardoor er 
nog meer aan het licht kwam. De ont-
hulling van de waarheid kwam dich-
terbij, maar is abrupt beëindigd door 
de meerderheid. De inzet werd te 
groot. 

Door het oplopende aantal tegenstrij-
digheden en incidenten hebben de 
machtspartijen zich volledig vast gere-
den en is de witwasoperatie mislukt. 
Men is niet verder geraakt dan vage 
aanbevelingen, een koehandel die re-
sulteerde in een lijstje met “knipper-
lichten”, waar men niet eens deftige 
conclusies heeft uit durven trekken. 

Uitgerekend de commissieleden die 
beweren dat er in deze zaak nergens 
sprake was van “druk”, hebben aan 
de lijve pressie vanuit de regering on-
dervonden. Deze onderzoekscommis-
sie is dan ook in meerdere opzichten 
het begin van het einde van het parle-
mentair onderzoek in dit land. België 
is verworden tot een land waar geen 
enkele waarheid nog bovenkomt wan-
neer de machtspartijen hebben beslo-
ten dat ze toegedekt moet blijven.

Barbara Pas

Commissieleden Gerolf Annemans en Barbara Pas dienden zelf een motie Commissieleden Gerolf Annemans en Barbara Pas dienden zelf een motie 
met heldere conclusies en aanbevelingen in.met heldere conclusies en aanbevelingen in.



In een tot de nok gevuld Congrescen-
trum hield het Vlaams Belang op zondag 
8 maart zijn Europacongres in Gent. De 
meeste aandacht ging naar Marie-Rose 
Morel, die met een gesmaakte speech de 
zaal in vuur en vlam zette. Morel toon-
de zich eurokritisch en bracht hulde aan 
het moedige Ierse volk dat de Europese 
elite een neus zette door het Lissabon-
verdrag bij referendum te verwerpen. De 
lijstduwster bij de Europese verkiezingen 
noemde Europa “een continent om trots 
op te zijn” en ziet in de verscheidenheid 
tussen de volkeren net de rijkdom van 
de Unie. “Dit door de eeuwen gegroeide, 
mooi Europees lappendeken is duizend-
maal waardevoller en leefbaarder dan de 
artifi ciële eenheidsworst die Louis Mi-
chel en co voor ogen hebben.” Morels uit-
spraak dat Vlaanderen in Europa nood 
heeft aan “politici die bereid zijn de beer-

Geslaagd Europacongres! Geslaagd Europacongres! 
putten van de Unie uit te mesten en be-
reid zijn om te vechten voor de belangen 
van hun volk”, kon op grote instemming 
van het publiek rekenen.

Speerpunten

Tijdens de voormiddag hadden werkgroe-
pen gediscussieerd over ‘meer democra-
tie’ en ‘grenzen van de Europese Unie’. 
Werkgroepvoorzitters Karim Van Over-
meire en Koen Dillen namen tevens deel 
aan een panelgesprek, en kregen daarbij 
het gezelschap van Hugo Coveliers, Filip 
Dewinter en Marijke Dillen. 

Voorafgaand aan het congres had het 
Vlaams Belang zijn speerpunten voor de 
Europese verkiezingen bekendgemaakt. 
Die campagne draait rond vijf concre-
te thema’s, zo maakte congresvoorzitter 
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Congresfi lmpjes online 
Wie een uitgebreid beeldverslag van 
het Vlaams Belang-congres wil her-
bekijken, kan dat via de nationale 
webstek. Naast een algemeen ver-
slag vindt er u ook fragmenten uit 
de congrestoespraken van Bruno 
Valkeniers, Marie-Rose Morel en 
Frank Vanhecke. 

Philip Claeys duidelijk: de Turkse toetre-
ding, Vlaamse onafhankelijkheid, demo-
cratie, fraude en verspilling en immigra-
tie.

“Uw vertrouwen waard”

In zijn toespraak noemde partijvoorzitter 
Bruno Valkeniers “het ondemocratische 
Europa de bondgenoot van het ondemo-
cratische België.” Volgens Valkeniers is 
Europa als de dood voor onafhankelijk-
heidsbewegingen in Catalonië, Basken-
land, Bretagne, Schotland én Vlaande-
ren. “De toekomst is duidelijk: het Euro-
pa van de volkeren, en daar moet en zal 
Vlaanderen een leidende rol in spelen!” 
De Vlaams Belang-voorzitter maakte dui-
delijk waar onze partij voor staat: “Geen 
halfslachtige oplossingen, geen staatsher-
vorming, maar een staatsvórming. Tegen-
over de ongeloofwaardigheid van de an-
dere partijen, tegenover hun geilheid om 
erbij te zijn, staan wij… het Vlaams Be-
lang. Wij zijn zoals u ons kent: geen en-
kele macht toebehorend en juist daarom 
het vertrouwen van de kiezer waard.”

Frank Vanhecke, op 7 juni Europees lijst-
trekker, hekelde onder meer het demo-
cratisch defi cit van de Europese Unie. 
“Neem bijvoorbeeld die kwestie Turkije,” 
zo klonk het. “Men wil ons binnen afzien-
bare tijd opzadelen met een nieuwe lid-
staat die voor 97 procent niet eens ge-
ografi sch in Europa ligt, die historisch 
nooit tot de Europese beschaving heeft 
behoord tenzij als wrede bezetter, die 
economisch aan geen enkel criterium 
voldoet en dat bovendien een islamitisch 
land is waarvan binnenkort 100 miljoen 
inwoners straks vrijelijk ons continent 
zouden mogen overspoelen.” Voor de ere-
voorzitter van het Vlaams Belang is het 
duidelijk: Turkije mag nooit ofte nimmer 
toetreden tot de Europese Unie.

“Geen onderstaatssecretaris van 
sport en vermaak” 

Vanhecke, die tot tweemaal toe op een 
staande ovatie werd getrakteerd, gaf de 
aanwezige Vlaams Belangers nog mee 

waarom onze partij ook bij de komende 
verkiezingen verrassend goed zal scoren: 
“Omdat er maar één partij is die het an-
ti-Vlaamse, Belgische establishment en 
straks ook het eurocratische establish-
ment schrik aanjaagt. Omdat er maar 
één partij is die er trots op is niet op de 
theekransjes van het koninklijk paleis ge-
inviteerd te worden, en die misprijzend 
kijkt naar zogenaamde republikeinen die 
plots afkomen met een dertig jaar achter-
haald ‘met België als het kan’ en toch zo 
likkebaardend de felicitaties van de ko-
ning in ontvangst nemen. Omdat er maar 
één partij is die niét pleit voor open gren-
zen, voor meer immigratie en voor Turk-
se toetreding. Omdat er maar één partij 
is die rechts is, maar sociaal rechts, be-
kommerd om de kleine Vlaamse man 
en vrouw die al werkloos is of het straks 
dreigt te worden, rechts, maar huiverend 
van het blinde roofdierkapitalisme dat 
sommigen prediken. Omdat wij onze ziel 
en onze overtuiging niet verkopen om 
onderstaatssecretaris van sport en ver-
maak te worden.”

Anti-Europa?

In hun verslaggeving over het Europacon-
gres stelden enkele media dat het Vlaams 
Belang zich opwerpt als ‘anti EU-partij’. 
Het is waar dat onze partij gekant is te-
gen Turkse toetreding en kritisch staat te-
genover de huidige werking van de Euro-
pese Unie, maar dat betekent nog niet dat 
het Vlaams Belang anti-Europees is, wel 
integendeel. Zoals lijsttrekker Frank Van-
hecke stelde, zijn wij uiteraard voor vre-
de in Europa en voor een zo groot moge-
lijke samenwerking tussen vrije Europe-
se volkeren en landen. Maar in tegenstel-
ling tot andere partijen wil het Vlaams 
Belang komaf maken met het EU-profi ta-
riaat en het gebrek aan democratie. Wij 
pleiten voor een herstel van de nationale 
soevereiniteit en de democratie en voor 
bindende referenda. Met ons onderwijs, 
onze talenpolitiek en ons immigratiebe-
leid heeft Europa zich echter niet te be-
moeien. 

Tom Van Den Troost
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VERKIEZINGEN 2009VERKIEZINGEN 2009

Succesvolle precampagne

PRO-VL COLLOQUIUM
Eigen volk, Eigen land, Eigen staat!

Zaterdag 25 april 2009
Vlaams Parlement

‘De Schelp’
Hertogstraat 2
1000 Brussel

Meer informatie over programma en inschrijving vindt u in de folder bij dit maandblad.

De afgelopen maand gingen onze militanten massaal de boer op om 

spaarvarkentjes uit te delen. De precampagne ‘Vlaams geld in Vlaamse handen’ 

werd daardoor een groot succes.

Maar we zijn er nog niet. De echte verkiezingscampagne moet nog beginnen.

Ook de komende maanden zal onze partij een beroep doen op uw hulp bij het 

plakken, het bussen, het colporteren, …

Met uw steun maken we van 7 juni een succes!



MIGRATIE

Verborgen agenda

Men zou kunnen denken dat minister Turtelboom een hard en restrictief 

regularisatiebeleid voert. Maar dat is gezichtsbedrog.

Dat lijkt slechts zo omdat de migranten-
lobbyisten een volledige grote regulari-
satie en een beleid van open grenzen 
willen. Alle minder extreme maatrege-
len vinden zij fascistisch en onmense-
lijk. Turtelboom regulariseert óók dui-
zenden illegalen per jaar, net zoals haar 
voorganger Patrick Dewael. Net zoals 
Verhofstadt, die destijds in één klap 
50.000 illegalen liet regulariseren. Maar 
zij weet dat de publieke opinie een al-
gemene regularisatie electoraal zal af-
straffen. Daarom doen Turtelboom en 
de VLD hetzelfde, maar dan geleide-
lijker en onopvallender. Zij zullen ook 
bij zo’n 50.000 regularisaties uitkomen, 
maar dan gespreid over vijf jaar.

Onterechte regularisaties

Begin maart verklaarde premier Van 
Rompuy dat er jaarlijks ongeveer 10.000 
illegalen geregulariseerd worden. De 
socioloog Jan Hertogen berekende dat 
85% van de verblijfsvergunningen aan 
asielzoekers verleend werd via regula-
risatie. In slechts 15% van de gevallen 
ging het om erkende vluchtelingen. En 
die erkenningsprocedure is in België op 
zich al veel te mild. De meeste regula-
risaties werden niet om humanitaire re-
denen toegekend, maar gewoon omdat 
de asielprocedure te lang aansleepte. 
Ook die regularisaties om “humanitai-
re redenen” zijn dikwijls gewoon boe-

renbedrog. In de jaren negentig waren 
er hooguit een honderdtal zulke regu-
larisaties. Nu zijn het er duizenden. De 
meeste van die mensen zouden zonder 
gevaar teruggestuurd kunnen worden 
naar hun land van herkomst. 

Valse sentimentaliteit?

Men zou kunnen denken dat politici 
als Turtelboom zich laten leiden door 
valse sentimentaliteit, dat zij zachte 
heelmeesters zijn die stinkende won-
den maken. Net zoals de rectoren en 
de geestelijke leiders die zich onlangs 
voor het karretje van de regularisatie-
lobby lieten spannen. Maar zij heeft 
duidelijk ook nog een verborgen po-
litieke agenda. Valse sentimentaliteit 
zou kunnen verklaren waarom zij het 
niet aandurft illegalen in gesloten in-
stellingen onder te brengen en daarna 
uit het land te laten zetten. Maar dat 
kan niet verklaren waarom zij ook nog 
immigranten wil gaan ophalen in Afri-
ka. En toch doet zij dat. 

Op haar webstek toont zij zich laaiend 
enthousiast over het initiatief van Eu-
ropees Commissaris Louis Michel om 
in Mali een Europees “jobcentrum” op 
te richten. Potentiële immigranten zul-
len daar terecht kunnen voor visa, ver-
blijfsvergunningen en arbeidscontrac-
ten. Het is absurd dat men nieuwe ar-

beiders in het buitenland gaat zoeken, 
terwijl de werkloosheid angstwekkend 
toeneemt en terwijl de sociale zeker-
heid in álle Europese landen miljarden 
stempelgeld moet uitbetalen. Ofwel be-
taalt men in sommige sectoren te lage 
lonen uit, ofwel is het voor werklozen 
te gemakkelijk een job te weigeren, of-
wel is het verschil tussen het loon en 
de werkloosheidsuitkering te klein. 
Maar dat zijn allemaal problemen die 
men moet oplossen zónder buiten-
landse werknemers te importeren. En 
zelfs áls men vindt dat het tekort aan 
arbeidskrachten in sommige knelpunt-
beroepen zo nijpend is, dat het alleen 
opgelost kan worden door buitenland-
se werknemers - wat wij niet geloven - 
waarom laat men die werknemers dan 
niet uit de nieuwe lidstaten in Oost-
Europa komen? Een Pools europarle-
mentslid vatte het als volgt samen: “Dit 
is vreemd, een beetje gek zelfs. Miljoe-
nen mensen uit een aantal lidstaten 
willen met plezier een aantal vacatures 
in de oude EU invullen, maar die blij-
ven dat blokkeren. Voor Afrikaanse mi-
granten staan ze plots wel open.” Ter-
wijl niemand toch in ernst kan bewe-
ren dat die Polen moeilijker te integre-
ren zullen zijn dan de Afrikanen. 

Verborgen agenda

In Mali is 90% van de bevolking islami-
tisch. De meeste Polen zijn katholiek, 
en ze maken deel uit van dezelfde over-
koepelende Europese beschaving als 
wij. Op het eerste zicht lijkt dat inder-
daad waanzinnig. Maar in de verbor-
gen agenda van de immigratielobby is 
dat heel logisch. Die politieke groepen 
zijn ziek van zelfhaat. Zij gruwen van 
begrippen als ‘westerse beschaving’, 
‘christendom’, ‘volk’ en ‘vaderland’. Zij 
willen het oude Europa balkaniseren, 
tot het een soort smeltkroes van aller-
lei rassen, culturen en religies wordt, 
waarin die gehate westerse beschaving 
helemaal zal oplossen, tot er niets meer 
van overblijft. En daarvoor zijn Mali-
nese moslims natuurlijk bruikbaarder 
dan blanke, katholieke Polen.

Marc Joris

b

l

85% van de verblijfsvergunningen wordt toegekend via regularisatie. Slechts 
15% betreft erkende vluchtelingen.
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De Vlaamse Volksbeweging (VVB) werpt zich de komende maanden in de 

verkiezingsstrijd. Er komt op 17 mei een nationale conventie en een campagne 

met de slogan “Ik kies voor Vlaanderen”. Voorzitter Eric Defoort lag de jongste 

tijd zwaar onder vuur. Tijd voor een openhartig gesprek. 

Een interview in Knack heeft bin-
nen de Vlaamse Beweging nogal 
wat kwaad bloed gezet…

Ja, ik begrijp dat. Het was een spontaan 
interview en je geeft je niet altijd reken-
schap van de weerklank die je woorden 
hebben. Maar ik heb nadien de gelegen-
heid gekregen om bepaalde zaken uit-
voeriger te duiden. Dat heeft gelukkig 
heel wat plooien gladgestreken.  

Heeft U spijt van bepaalde uit-
spraken?

Ik heb zeker spijt dat bepaalde uitspra-
ken ongewild sommige waardevolle 
mensen gekwetst hebben. Daarvoor heb 
ik mij bij hen verontschuldigd. Maar ik 
blijf er wel bij dat ik de slogan ‘Franse 
ratten, rol uw matten’ ongelukkig vind. 
Wat bedoel je? Staan de verhuiswagens 
al klaar? Als je gaat betogen in Vlaams-
Brabant, gebruik dan de leuze van Sar-
kozy. Die zegt: ‘Si vous n’aimez pas la 
France, quittez la’. Met andere woor-
den: “Als je niet van Vlaanderen houdt 

VRAAGGESPREK MET ERIC DEFOORT

“Als het om de natie gaat, 
zijn we één!”

of de Vlaamse wetten niet wil respecte-
ren, verhuis dan.”

U zit ook in de ‘linkse’ Graven-
steengroep…

Ik ben maar één van de leden. Overi-
gens heeft die groep zich nooit ‘links’ 
maar wel ‘progressief’ genoemd. Er zit-
ten ook overtuigde liberalen bij. Het is 
een groep loslopende individuen die 
een gedachtegoed willen uitdragen 

waarvan onze tegenstanders altijd zeg-
gen ‘dat zijn engerds’. Nee, zeggen wij. 
Vlaamse autonomie, wij zijn daar ook 
voor. Dan moet je niet de ‘usual sus-
pects’ erbij halen, dan moet je geen 
Geert Bourgeois vragen of Bruno Valke-
niers. Dan moet je iemand als Etienne 
Vermeersch, Jean-Pierre Rondas of Ka-
rel Gacoms meekrijgen. 

Dat is niet evident…

Nee, maar het lukt wel. Je moet er aan 
werken. Ik vergelijk het een beetje met 
de pater-scheutisten uit het Vlaanderen 
van de jaren ’30. Je wil de heidenen be-
keren, maar je wil niet weg uit Vlaan-
deren. Je durft de brousse niet in. Maar 
je moét voor je overtuiging de brousse 
in. Je moet de overtuigden niet willen 
bekeren. Wat een energieverlies! Maar 
je moet zorgen dat je de bekeerden niet 
wegjaagt. Als ik terugkeer naar dat in-
terview: ik ging zo op in mijn beke-
ringsdrift dat ik bijwijlen mijn hinter-
land niet in de gaten hield. En dan zeg 
je snel dingen die voor een deel van de 
achterban onverteerbaar zijn. 

Voor de rechtse ‘diehards’ is De-
foort een ‘linkse rakker’, voor de 
linkerzijde een ‘crypto-Blokker’, 
want separatist…

Tja, dat is dan maar zo. Maar ik ben al-
tijd sociaal bewogen én Vlaamsgezind 
geweest. Maar sommigen willen mij in 
een hoekje duwen. Jullie kennen dat 
ook wel. Men gaat hier voortdurend te-
gen ‘extreem-rechts’ tekeer. Maar Manu 
Ruys heeft het al eens gezegd: eigenlijk 
gaat het niet tegen uiterst-rechts, maar 
tegen de Vlaamse onafhankelijkheids-
gedachte. En om die te criminaliseren, 
criminaliseert men ‘uiterst-rechts’.

U bent een overtuigd tegenstan-
der van het cordon sanitaire?

Uiteraard. Vanuit democratische over-
wegingen. Ik ben voor de hele bre-
de waaier, van uiterst links tot uiterst 
rechts. Ik wil dat mijn gedachtegoed 
bij zoveel mogelijk Vlamingen gehoor 

“België is een klucht”

“Ze criminaliseren de 
onafhankelijkheids-

gedachte”
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“Er blijft niks over van 
de CD&V-beloftes” 

vindt - dat is ook de bedoeling van onze 
conventie. En de Vlaamse democratie 
zal nadien wel uitmaken in welke rich-
ting Vlaanderen evolueert en hoe die 
samenleving politiek georganiseerd zal 
worden. En dat gebeurt via verkiezin-
gen. Wie ben ik om te zeggen ‘Vlaan-
deren moet links zijn’ of ‘Vlaanderen 
moet rechts zijn’? De kiezer zal dat wel 
uitmaken zeker. 

In de Panorama-uitzending ‘Twaalf 
wijzen om België te splitsen’ ont-
weken Bart De Wever  en uzelf de 
opmerking het einde van België 
te willen. Waarom eigenlijk?

Mijn agenda is niet het einde van Bel-
gië. Mijn agenda is een onafhankelijk 
Vlaanderen. Als je een onafhankelijk 
Vlaanderen wil, moet je België wel op-
doeken, dat is evident. Ben ik tegen Bel-
gië? Natuurlijk. Dat onding moet weg. 
Het is een klucht, een rem, een gevan-
genis. 

Wat is het doel van de VVB-cam-
pagne “Ik kies voor Vlaanderen”? 
Is het een verkapt stemadvies?

Nee, het is een heel duidelijk stemad-
vies. Geen partijpolitiek stemadvies, 
maar wij zeggen wel aan de kiezers: als 
u in het stemhokje staat, stem dan voor 
die partijen die opkomen voor ‘meer 
Vlaanderen’ of ‘Vlaamse onafhankelijk-
heid’ en die daar zeer duidelijk in zijn. 
Niet alleen in woorden, maar ook in da-
den. Ik heb vertrouwen in het verstand 
van mijn medeburgers. Mensen zijn 
niet dwaas. 

Hoe kijkt u aan tegen de politieke 
crisis van de voorbije maanden?

Wat mij vooral is opgevallen is dat één 
grote partij alle verkiezingsbeloftes 
overboord heeft gegooid. België ver-
dampt? Als er iets verdampt, zijn het 
de verkiezingsbeloftes van CD&V. Daar 
blijft niets meer van over. Niks. 

Het Belgische overlegmodel is 
dood. 

Zeker. Ze moeten nu al betogingen or-
ganiseren voor het behoud van België. 
Heerlijk! We hebben dus al een hele 
weg afgelegd en enorm veel bereikt. We 
hebben een eigen Vlaams Parlement, 
een minister-president, instellingen die 
groeien. Ik weet het wel, de kroon op 
het werk is nog niet gezet. Maar Guy 
Tegenbos, en dat is geen fl amingant, 
zegt het al: dit land is niet meer, het 

is uiteengevallen in twee landen. Ook 
De Gucht zegt het: ‘En die twee landen 
moet je in een regering steken. Dat is 
geen regeringsonderhandeling, dat zijn 
diplomatieke onderhandelingen’. 

De Vlaamse onafhankelijkheid is 
geen utopie meer?

Ze ligt voor het grijpen. De bepalende 
factor is volgens mij de rol en de hou-
ding van de CD&V. Die partij is braafjes 
Vlaamsgezind, en ze willen de Vlaamse 
belangen wel verdedigen, maar als die 
in botsing komen met Belgische belan-
gen zullen ze proberen de beide met el-
kaar te verzoenen. En als dat niet lukt, 

kiezen ze uiteindelijk voor de Belgische 
belangen. Dat is wat we nu weer gezien 
hebben. Als die houding bij de CD&V 
kantelt, is het gebeurd. 

Gedaan met de koudwatervrees en 
het eeuwige ‘het zal niet lukken’?

Ja. Het “kaakslagfl amingantisme” be-
hoort tot het verleden. Het gaat nu om 
Vlaamse assertiviteit, om het aanwen-
den van Vlaamse macht. Luc Van der 
Kelen zegt het: “Als de KBC-crisis wat 
bewezen heeft, is het wel dat een onaf-
hankelijk Vlaanderen levensvatbaar is.” 
Waar wachten we nog op?

Het volledige interview kan u lezen op onze website

www.vlaamsbelang.org
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RACISMECONFERENTIE

‘DURBAN II’

Nieuw festival van antisemitisme en haat tegen het westen op komst.

In 2001 vond in het Zuid-Afrikaanse 
Durban een grote VN-conferentie te-
gen racisme plaats. Daar boden de wes-
terse staten publiekelijk hun veront-
schuldigingen aan voor de slavernij en 
het kolonialisme, en dit ten aanzien 
van een verzameling van bananenre-
publieken, islamitische theocratieën, 
en communistische en andere dicta-
turen. Ook België deed dat, bij monde 
van Louis Michel. Op zichzelf was deze 
vernederende lamlendigheid al schan-
delijk genoeg. Want bezetting en sla-
vernij zijn van alle tijden en het wes-
ten was de eerste cultuur in de geschie-
denis die beide fenomenen verbood en 
over heel de wereld uitbande. Maar de 
conferentie werd nog verder ontsierd 
door talrijke antisemitische inciden-
ten. Een aantal Arabische NGO’s kon 
onverstoord anti-joodse lectuur ver-
spreiden, zoals de Protocollen van de 
Wijzen van Sion, spotprenten waarin 
Joden werden voorgesteld als Nazi-sol-
daten, afbeeldingen van een Davidster 
verstrengeld met een hakenkruis, enz. 
Zelfs Mein Kampf was er te koop. Uit-
eindelijk werd de antisemitische en an-
ti-Israëlische sfeer zo erg dat de VS en 
Israël de conferentie verlieten. 

Erger dan Durban I 

Een coalitie van islamitische en Afri-
kaanse staten zorgde ervoor dat in april 
van dit jaar opnieuw een conferentie 
“tegen racisme” zal plaatsvin-
den, ook wel “Durban II” 
genoemd. Het is nu al 
duidelijk dat het er nog 
erger zal aan toegaan 
dan tijdens Durban I. 
Niet verbazingwek-
kend, want de ont-
werpteksten zijn 
opgesteld door een 
commissie voorge-
zeten door Libië, met 
Iran, Pakistan en Cuba 
als ondervoorzitters. 
Spijtig dat Soedan, Noord-
Korea en Zimbabwe er niet 
konden bijzijn. Een mensenrech-
tendocument opgesteld door deze sta-
ten is een beetje als een dierenrechten-
manifest, opgesteld door de Jagersver-
eniging Sint-Hubertus, in samenspraak 

met de slachthuizen van Anderlecht en 
de zeehondenmeppers van de Noord-
pool. 

De dominante thesis van het document 
is dat de VS, West-Europa, Israël en an-
dere vrije democratieën, met al hun 
principes, instellingen, beleid, geschie-
denis en nationale identiteiten, bijzon-
der racistisch zijn en bovendien dis-
criminatoir tegen de islam. Vrije me-
ningsuiting, kapitalisme, immigratiebe-

perkingen en veiligheidsmaat-
regelen tegen terrorisme 

worden specifi ek aange-
vallen als oorzaken van 
racisme, discriminatie 
en het beledigen van 
de islam. 

Slavernij

Ook de slavernij 
wordt weer aange-

haald in de VN-tekst. 
Aan het westen wordt 

gevraagd daar nu nog ver-
goedingen voor te betalen. 

Enkel de transatlantische slaven-
handel wordt vermeld. Een verwijzing 
naar de (veel omvangrijker) slavenhan-
del van Afrika naar de Arabische lan-
den is geschrapt op vraag van de isla-

mitische staten. De miljoenen christe-
nen die weggevoerd werden in Otto-
maanse gevangschap of tot begin 19e 
eeuw werden vastgehouden in Noord-
Afrika, worden gewoon niet vermeld. 

De VS, Australië, Italië, Canada en Is-
raël hebben al gezegd dat ze niet zul-
len deelnemen aan deze farce van een 
conferentie. Frankrijk, Denemarken en 
Nederland dreigen met hetzelfde. Be-
halve het feit dat Israël als enige land 
in het document wordt aangevallen, 
stoort het hen dat de VN-tekst vraagt 
om godslastering, in het bijzonder kri-
tiek op de islam, overal ter wereld straf-
baar te stellen, uiteraard op vraag van 
de islamitische staten. Het laffe Bel-
gië is – uiteraard – haantje-de-voorste 
om wel mee te doen. De senaat stem-
de zelfs een resolutie met steun voor 
Durban II.

Vanzelfsprekend stemde het Vlaams 
Belang tegen deze resolutie. LDD kon 
niet meer dan een onthouding opbren-
gen. Alle anderen stemden gewoon 
voor. Ook de N-VA. Beste Bart De We-
ver, jezelf profi leren als politiek niet-
correct en de moed van je overtuiging 
hebben, is blijkbaar nog niet hetzelfde.

Jurgen Ceder
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UITGEVERIJ EGMONT

Inch’Allah?

De lancering van het boek ‘Inch’Allah?’ van Filip Dewinter ging niet 

onopgemerkt voorbij. 

Filip Dewinter werd geïnterviewd in 
Terzake en het VTM-nieuws, terwijl Ga-
zet Van Antwerpen maar liefst drie vol-
le bladzijden aan het boek wijdde, waar-
bij redacteur Lex Molenaar schreef: “In 
alle objectiviteit: Dewinter heeft een boei-
end boek geschreven. Het thema van de 
islamisering van Europa is de moeite 
waard om nader te worden bekeken, en de 
VB-kopman heeft zijn huiswerk gemaakt. 
Met allerlei historische, sociologische en 
demografi sche analyses probeert hij zijn 
harde stelling te staven: de joods-christelij-
ke Europese cultuur moet de islam nu een 
halt toeroepen, anders is Europa een vogel 
voor de kat.” 

Niet alle commentaren zijn echter 
even lovend. Zoals steeds regent het 
zure kritiek van politici en opiniema-
kers die weer eens het bewijs geleverd 
zien van een xenofobe en racistische 
Dewinter. Vanzelfsprekend zonder ook 
maar één blik in het boek geworpen te 
hebben. Marc Reynebeau wist in een 
opiniestuk onder de titel ‘angstporno’ 
te schrijven dat Dewinter “een groep 
biddende moslims had laten photoshop-
pen voor de kathedraal”. Jammer voor 
Reynebeau, maar er was geen sprake 
van photoshop: de foto van de voorpagi-
na beeldt een groep biddende moslims 
uit die in februari 2006 bij wijze van 

provocatie voor de Antwerpse kathe-
draal een gebedswake hielden, waarna 
een deel van hen in de Antwerpse bin-
nenstad een spoor van vernieling trok.

Europese islam is een illusie

De Vlaamse partijen   – van SP.A en VLD 
tot CD&V en N-VA  – maakten het mo-
gelijk dat tal van moskeeën nu gesub-
sidieerd worden met Vlaams belasting-
geld als vertegenwoordigers van een 
zogenaamde ‘Europese islam’. Inch’Al-
lah? legt uit dat deze ‘Europese islam’ 
slechts een rookgordijn is. Er bestaat 
geen Europese islam en deze zal ook 
nooit bestaan. De Koran is het letterlij-
ke woord van Allah en is niet voor in-
terpretatie vatbaar. Inch’Allah? legt uit 
dat de islam niet enkel een godsdienst 
maar ook en vooral een gevaarlijke en 
middeleeuwse ideologie is, die vijan-
dig staat tegenover de basisbeginselen 
van onze westerse beschaving: onze 
fundamentele rechten en vrijheden, 
de gelijkheid van man en vrouw, de 
scheiding tussen kerk en staat. De is-
lam streeft naar een maatschappij die 
volledig gedomineerd wordt door de is-
lam en bestuurd wordt op basis van de 
principes van de sharia, de islamitische 
wet. Met de sharia als leidraad discri-
mineren islamitische landen hun gods-
dienstige minderheden, worden vrou-
wen in de islam onderdrukt en wor-
den islamafvalligen geïntimideerd, ver-
volgd en zelfs vermoord. 

De derde islamitische invasie van 
Europa

Terwijl de islam in de jaren ’60 in Euro-
pa nog een marginaal verschijnsel was, 
leven er momenteel al meer dan vijftig 
miljoen moslims in Europa, waarvan 

twintig miljoen in West-Europa. Terwijl 
Europa een demografi sche implosie 
meemaakt, groeien de moslimgemeen-
schappen in Europa in sneltempo aan 
door natuurlijke geboorteaanwas en 
immigratie. Ondertussen wordt Euro-
pa in slaap gewiegd door het multicul-
turalisme en worden waarschuwende 
stemmen met politieke processen af-
gedreigd. 

In Inch’Allah? is ook te lezen hoe Eu-
ropa al tweemaal werd geconfronteerd 
met een islamitische invasie: een eer-
ste maal via Spanje in de achtste eeuw, 
een tweede maal vanaf de elfde eeuw 
via het Oosten. De derde islamitische 
invasie is volop aan de gang. Radicale 
moslims verwijzen naar uitspraken van 
de profeet Mohammed die voorspelde 
dat na Constantinopel ook Rome zal 
worden veroverd door de islam. Radi-
cale moslims hebben een  stap-voor-
stap-strategie ontwikkeld om Europa 
te onderwerpen. De radicale islam be-
wandelt de weg van de bekering, de in-
fi ltratie, de agitatie, de intimidatie en 
desnoods van het geweld om zijn slag 
thuis te halen. 

Dewinter getuigt in Inch’Allah? deson-
danks niet van defaitisme: “De islamise-
ring en kolonisering van Europa kan wor-
den gestopt. In plaats van de multicultuur 
te omarmen moet Europa ruggengraat en 
karakter tonen, de immigratiekraan dicht-
draaien; de islam terugdringen en de ei-
gen identiteit opnieuw centraal durven 
stellen”. Inch’Allah? is een boek dat zou 
moeten gelezen worden door iedereen 
die bekommerd is om de Europese be-
schaving en zijn verwezenlijkingen.

Wim Van Osselaer

‘Inch Allah?‘Inch Allah?
De islamisering van Europa’ van Filip Dewinter telt 
232 blz. en is verkrijgbaar voor 15 euro
(excl. verzendingskosten).

Bestellen via www.uitgeverijegmont.be of 0472/603 552
(tijdens de kantooruren).
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Facebook: 
Groep “Vlaams Belang Nationaal”

Blijf op de hoogte van ons recent nieuws, 
onze standpunten en evenementen. 

Bekijk foto’s en video’s van onze mee-
tings, persconferenties, acties, enz..

Twitter: http://twitter.com/vlbelang 

Blijf via de RSS-feed constant op de 
hoogte van onze persberichten, zelfs op 
uw mobiele telefoon.

Flickr: vlaamsbelang

Bekijk op deze populaire fotosite de 
meest recente foto’s van onze acties, 
meetings en congressen. 

DE SOCIALE NETWERKSITES VAN HET VLAAMS BELANGDE SOCIALE NETWERKSITES VAN HET VLAAMS BELANG
Steeds meer particulieren en bedrijven vinden de weg naar de talrijke sociale netwerksites. Ook politici en politieke partijen zijn 
er zeer actief. Sinds kort maakt ook het Vlaams Belang gebruik van deze zogenaamde Web 2.0–toepassingen om haar kiezers, 
militanten en leden op deze manier bij de werking van de partij te betrekken. Gratis abonneren kan op volgende toepassingen:

De wet voorziet dat de kiezer, als hij zelf niet kan gaan 
stemmen, in bepaalde gevallen volmacht kan geven aan 
om het even welke andere kiezer (geen familieband no-
dig).

De wettelijk toegelaten redenen om bij volmacht 
te stemmen zijn: 
• ziekte of gebrekkigheid (medisch attest nodig)
• om beroeps- of dienstredenen (attest werkgever 

nodig)
• indien men schipper, marktkramer of kermis-

reiziger is (attest nodig van de burgemeester van de 
gemeente waar men ingeschreven is);

• indien men in een toestand van vrijheidsbene-
ming verkeert (attest van de instelling nodig)

• omwille van zijn geloofsovertuiging (attest religi-
euze overheid nodig)

• om studieredenen (attest van de onderwijsinstel-
ling nodig)

• op vakantie in het buitenland (attest van de bur-
gemeester nodig). 

Let wel, indien u volmacht wil geven omwille van va-
kantie in het buitenland, dan moet u uiterlijk daags 
voor de verkiezingen langsgaan op het stadhuis voor een 
attest van de burgemeester (of zijn gemachtigde). 
Dit attest wordt afgeleverd na voorlegging van de nodige 
bewijzen (bv. huurcontract, vliegtuigtickets, attest reisbu-
reau). Indien u geen bewijzen kunt tonen (bv. rondtrek-
ken met rugzak of zwerfwagen)  zal u een ‘verklaring op 
erewoord’ moeten afl eggen. Deze ‘verklaring op ere-

woord’ is pas zeer recent door het parlement ingevoerd. 
Meer info en het model van die verklaring kunt u terug-
vinden op www.vlaamsbelang.org 

Waar vind ik de volmachtformulieren?
De volmacht wordt gesteld op een formulier dat gratis ver-
krijgbaar is bij uw gemeentebestuur. U kan het ook vin-
den op de webstek van het Vlaams Belang:  www.vlaams-
belang.org of u kan gewoon een berichtje sturen naar of 
bellen met onze Verkiezingscel. 

Slechts 1 volmacht per persoon!
De regel blijft dat men slechts één volmacht mag krijgen! 
Men kan dus geen volmachten ‘verzamelen’. Een koppel 
dat op vakantie vertrekt dient dus 2 andere kiezers te vin-
den om de volmachten te gebruiken.

Wat te doen op de dag van de stemming?
Op de dag van de stemming moet de volmachtdrager in 
het bezit zijn van het volmachtformulier met het bijho-
rende attest, alsmede van zijn eigen oproepingsbrief en 
identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in 
het stembureau. 
De volmachtdrager dient zich te begeven naar het stem-
bureau waar zijn volmachtgever had moeten stemmen (u 
vindt het nummer en het adres van dit stembureau op de 
oproepingsbrief van de volmachtgever). 
Na de stemming wordt op zijn oproepingsbrief een stem-
pel met de tekst “heeft bij volmacht gestemd”, aange-
bracht. 

Verkiezingen van 7 juni 2009

HOE KAN IK EEN VOLMACHT GEVEN OP 7 JUNI?

Nog vragen in verband met kieswetgeving?
Contacteer de Vlaams Belang-Verkiezingscel! 

Verkiezingscel Vlaams Belang
Madouplein 8 bus 9 

1210 Brussel 
Tel. 02/219.60.09 
Fax 02/209.23.19 

E-adres: verkiezingscel2009@vlaamsbelang.org



Wim Vanderheyden
16.06.1925 - 01.03.2009

Mede-oprichter Vlaams Blok Leuven 

Wim was overtuigd Vlaams-nationalist en medestan-
der sinds het eerste uur. Hij was zeer goed bevriend met 
Karel Dillen en Frank Vanhecke. 

Wim werd gewaardeerd voor zijn standvastigheid, zijn 
idealisme en zijn principiële houding ten aanzien van de 
Vlaamse onafhankelijkheid. 

We zijn Wim dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de 
Vlaams-nationale zaak.

Jef Campo
04.04.1946 – 22.02.2009

Gemeenteraadslid te Niel

Jef stond bekend als fl amingant. Hij was één van de pio-
niers van het Vlaams Blok/Belang in Niel en sinds 1997 
zetelde hij in de gemeenteraad.
In de eerste plaats was hij echter vooral een volksmens. 
Zijn drang om onbaatzuchtig mensen te helpen stond 
steeds centraal. 

Moge zijn inzet en geloof een blijvende overtuiging vor-
men om ons belangeloos in te zetten voor de Vlaamse 
zaak.

De plaatsing van 2m²-borden in de voortuinen van onze 
leden en sympathisanten is een belangrijk onderdeel van 
onze verkiezingscampagnes. 
Daarom durven we ook nu rekenen op uw medewerking.

Stuur onderstaande invulbon terug indien u bereid bent 
een bord te (laten) plaatsen in uw voortuin. Uw regiosecre-
taris zal dan contact met u opnemen.
Overtuig ook vrienden en kennissen om uw voorbeeld te 
volgen en vraag aan plaatselijke landbouwers gebruik te 
mogen maken van enkele meters weide of landbouwgrond 
om een bord te mogen plaatsen. 

Uw regiosecretaris zorgt ervoor dat, na afspraak, een speci-
ale ploeg langskomt om een bord te plaatsen. Na de verkie-
zingen worden de borden terug opgehaald.

De verkiezingsuitslag zal  mee bepaald worden door de in-
zet van ieder van ons.
Laat ons er samen voor gaan!

Meer informatie over de 2m²-bordenactie kan u verkrijgen 
bij Luc Vermeulen via tel.:0475/29.57.65 of
e-mail: luc.vermeulen@vlaamsbelang.org

Plant een verkiezingsbord in uw tuin!!!

IN MEMORIAM

Aan familie en vrienden bieden wij onze oprechte blijken van medeleven aan.

INVULBON
Ja, ik ben bereid een verkiezingsbord te plaatsen

Naam: ..................................................................................................................................................................................

Straat: ............................................................................................................................................. Nr.: ..............................

Gemeente: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: ..................................Tel.: ....................................................................................................................................

Terugsturen naar
Vlaams Belang - Dienst Organisatie, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Fax: 02/219.72.56 -  e-post: info@vlaamsbelang.org
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TTSS
Traiteur Service Sigrid

Traiteur Service Sigrid
Koken bij u thuis of op locatieS     S     

•Recepties
•Buffetten
•Communiefeesten
•Levering aan huis
•Totale feestverzorging

Tel.: 03/383.05.28        GSM.:0485/73.08.18
traiteursigrid@hotmail.com           BTW:BE 863-236-355

Voor ieders budget!

GEVELRENOVATIEGEVELRENOVATIE
ALLE DAKWERKENALLE DAKWERKEN
ALLE KARWEIENALLE KARWEIEN

RENOVATIESRENOVATIES
EERLIJKE PRIJS VOOR KWALITEITSWERKEERLIJKE PRIJS VOOR KWALITEITSWERK

0497/90 95 610497/90 95 61
Bert SegersBert Segers

WEBBREEZER SOLUTIONS

webdesign
webhosting
domeinregistratie

w
w
w.w

ebbreezersolutions.be

Webbreezer Solutions bvba    •    Baliestraat 33    •    8000 Brugge    •    info@webbreezersolutions.be

Een webstek voor uw afdeling 
zonder enige technische kennis?

Meer dan 30 afdelingen 
gebruiken het syteem al!

RAMEN EN DEUREN
IN PVC - HOUT EN ALUMINIUM

VERANDAS, ZONNEWERING 
EN ZONNETENTEN

CARPORTS & 
GARAGEPOORTEN

GRATIS BEZOEK AAN HUIS EN
GRATIS PRIJSOFFERTE

-10% VOOR LEDEN - 0497/90 95 61-10% VOOR LEDEN - 0497/90 95 61

E-post: info@vanmolenzonen.be

Van Mol en Zonen bvbaVan Mol en Zonen bvba
Algemene bouwwerken

Nieuwbouw en renovatiewerken
Tel: 03/653.02.91

GSM: 0476/47.28.56Zelfwerkend patroon

Michel Denolf
Tel. 03/3842022  Gsm 0496/890325  Fax 03/2905712

l E.P.D.M. Dakwerken

l Nieuwbouw, renovatie en

l isoleren van platte daken

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

(met potentiële kampioenen!)

zoekt Vlaamse 
sponsor

( iël k i !)

Vlaamse sportclubVlaamse sportclub

Info: Michael de Bronett
0476/30.99.50 



VLAAMS BELANG 4/2009 ❖ 23

KALENDER

AANKONDIGINGEN VOOR HET MEINUMMER DIENEN VIA UW REGIOSECRETARIAAT DOORGEGEVEN TE WORDEN VÓÓR 14 APRIL 2009

REDACTIESECRETARIAAT
Tel.: 02/219.60.09 - Fax: 02/219.72.74
e-post: vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

VRIJDAG 3 APRIL

ANTWERPEN. Brabobar met B. Val-
keniers in secr., Van Maerlantstr. 14 
om 20u.
WILRIJK. Kwis in Den Baerdt om 
20u. Inl.: J. Oeyen, 0487/46.49.95. 

ZATERDAG 4 APRIL 
TERNAT. 5de eetfestijn in Katha-
rinakring, Sint-Katharina-Lombeek 
van 17 tot 22u. Inl.: T. Schelfhout, 
0476/62.92.09. 
DENDERLEEUW. Eetfestijn in 
zaal The Roll’s, Iddergemstr. 65 C 
van 18 tot 22u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
LOCHRISTI. Eetfestijn met F. Van-
hecke in Feestzaal De Kring, Deke-
nijstr. 12 om 19u. Inl.: D. De Knijf, 
0475/89.03.87. 
IEPER. Derde breughelmaaltijd met 
optreden De Hitmasters in CC Cie-
per, Brugseweg (Sint-Jan) van 19 tot 
1u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
SINT-GILLIS-WAAS. Jaarlijks eet-
festijn met B. Valkeniers in Parochi-
aal dienstencentrum, Klapdorp 9, 
Sint-Pauwels om 19u. Inl.: E. Water-
schoot, 03/779.92.13. 
WACHTEBEKE. Lentefeest met 
winterse barbecue in zaal De 
Kring, Kerkstr. 10 om 19u. Org.: 
VB Wachtebeke. Inl.: X. Buisseret, 
0472/50.73.86. 

ZONDAG 5 APRIL 
BORNEM. Ontbijtgesprek met L. 
Van Niewenhuysen in Gemeen-
schapshuis, Luipegem, Branst om 
10u. Org.: VB Klein-Brabant. Inl.: L. 
Van Nieuwenhuysen, 0495/26.26.45.
DENDERLEEUW. Eetfestijn in zaal 
The Roll’s, Iddergemstr. 65 C van 
11.30 tot 15u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
BERCHEM. Kaas en Wijn tvv. het 
boetefonds van de NSV! in zaal Ru-
bens, Statiestraat 175 om 12.30u. 
Org.: Fratres Coniuncti. Inl.: S. Neel, 
0477/64.81.18. 

MAANDAG 13 APRIL 
EKEREN. Paasbrunch met F. Dewin-
ter in zaal De Geesten, Waterstr. Inl.: 
C. Luyckx, 0477/70.51.23. 
HEIST-O/D-BERG. 2de paasfes-
tijn in Parochiecentrum Ter Heide, 
Schrieksestwg. 71, Pijpelheide om 
13u. Inl.: P. De Groot, 0475/93.16.05. 

DINSDAG 14 APRIL 
MECHELEN. Boekvoorstelling met 
F. Dewinter in congrescentrum Die-
pendael, Zoutwerf om 20u. Inl.: F. 
Creyelman, 0495/24.42.09. 

ZATERDAG 18 APRIL

AALST. Eetfestijn in Pierre Cor-

nelisstadion, zaal Eendracht, Bre-
destr. van 18 tot 22u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
RONSE. Breughelavond in zaal De 
Klijpe, Achter de Klijpekerk om 19u. 
Inl.: P. Eerdekens, 0497/93.62.00. 

ZONDAG 19 APRIL 
LANAKEN. Brunchgesprek met 
L. Vissers, C. Janssens en A. Pont-
hier in brasserie The New Cheval-
jee, K. Albertlaan 47 om 11u. Org.: 
VBJ Limburg. Inl.: J. Wenmeekers, 
0498/80.58.18. 
MERKSEM. Bormsherdenking in 
Sint-Franciscuskerk, Bredabaan om 
11.30u. Org.: VB Antwerpen. Inl.: 
Regiosecr., 03/216.92.13. 
AALST. Eetfestijn in Pierre Corne-
lisstadion, zaal Eendracht, Bredestr. 
van 11.30 tot 15u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
BORGERHOUT. Pannenkoekenna-
middag met F. Dewinter en een ex-
moslim in zaal Gietschotel, L. Van 
Berkenlaan 179 om 13.30u. Inl.: J. 
Laureyssens, 0478/33.79.04. 

ZATERDAG 25 APRIL 
OVERIJSE. Etentje met F. Vanhec-
ke in GCC Den Blank, Begijnhof 
11 om 18.30u. Inl.: W. Cammaerts, 
0479/92.04.49. 

ZONDAG 26 APRIL 
DIEST. Ontbijtgesprek met B. 
Schoofs in Brasserie De Keyser, Gro-
te Markt 24 om 10u. Inl.: A. Bonnijns, 
0472/51.76.52. 

VRIJDAG 8 MEI 
ANTWERPEN. Brabobar met F. 
Creyelman in secr., Van Maerlantstr. 
14 om 20u.

ZATERDAG 9 MEI 
NAZARETH-EKE. Eetfestijn met J. 
Deckmyn in CC De Brouwerij, Sta-
tionsstr. 3B om 18.30u. Inl.: W. Van 
Den Kerckhove, 0486/98.36.91. 
LANDEGEM. Nevels zangfeest met 
optredens van Jan Janssens, Vlier, 
Triskel, Emiel Hullebroeckkoor in 
sportzaal (benedenzaal), Stations-
str. 19 van 19 tot 2u. Org.: Vlaams 
Genootschap Nevele. Inl.: O. Evrard, 
0475/73.02.45. 

ZONDAG 10 MEI 
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek 
met A. Michiels en P. Claeys in pa-
rochiezaal Verbrande Brug, Heien-
beekstr. om 10u. Inl.: J. Laeremans, 
0486/76.07.34. 

DONDERDAG 14 MEI 
GENT. Europees kopstukkendebat 
met F. Vanhecke, J-L. Dehaene, D. 

Sterckx, D. J. Eppink, K. Van Brempt, 
F. Brepoels en B. Staes; moderator is 
R. Heirbaut in Auditorium E van de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 
Universiteit Gent, Blandijnberg van 
20 tot 23u. Org.: VBJ ism. andere jon-
gerenpartijen. Inl.: 0496/06.27.38. 

VRIJDAG 15 MEI 
KORTRIJK. Strijdavond met G. An-
nemans, M. Seynaeve en S. Sin-
tobin in zaal Casino, Kooigemplaats 
4, Kooigem om 20u. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43. 

ZATERDAG 16 MEI 
BERLAAR. Afdelingsetentje in Ont-
moetingscentrum Ballaer om 16.30u. 
Inl.: W. Beeckman, 0495/23.19.62. 

ZONDAG 17 MEI 
LIER. Ontbijtgesprek in De Lis-
penaar, Voetbalstr. Org.: VB Lier-
Koningshooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek 
met F. Vanhecke en J. Van Hauthem 
in zaal Laerehof, Kampelaarstr. 48 om 
10u. Inl.: M. Fannes, 0496/55.73.36. 

DINSDAG 19 MEI 

BRASSCHAAT. Vlaanderen in Eu-
ropa-toer met F. Vanhecke, P. Claeys 
en K. Dillen in Ruiterhal, Gemeente-
park 10 om 20u. Org. en inl.: VB Na-
tionaal, 02/219.60.09.

ZONDAG 24 MEI 
ANTWERPEN. Verkiezingscongres 
in Stadsschouwburg. Org. en inl.: VB 
Nationaal, 02/219.60.09.
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PROVINCIE ANTWERPEN
ANTWERPEN – 03 216 92 13
Berchem kerk 11.45 uur • Antwerpen 
secretariaat Van Maerlantstraat 11.45 
uur
ANTWERPEN-ZUID – 03 459 89 84
Niel Heideplaats 11.15 uur • Kontich 
E19 carpoolparking 11.30 uur
MECHELEN-LIER – 015 41 18 48
Breendonk carpoolparking A12-N16 
10.40 uur • Heist o/d Berg, Station 10.45 
uur • Blaasveld, kerk 11.00 uur • Meche-
len, Rode Kruisplein 11.15 uur • Lier, 
parking Carrefour 11.15 uur
VOORKEMPEN – 03 658 67 37
Kalmthout heide 11.15 uur • Brasschaat 
kerk 11.30 uur • Schoten Carrefour-Piz-
zahut 11.45 uur
TURNHOUT – 014 41 34 72
Beerse Kerkplein 10.00 uur • Turnhout 
station 10.20 uur • Kasterlee gemeente-
huis Markt 10.40 uur
ZUIDERKEMPEN – 014 23 29 00
Geel supermarkt Alma Gladioolstraat 
11.00 uur • Herentals supermarkt Aldi 
Noorderwijksebaan 11.30 uur

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GENT – 09 234 27 72
Adegem CC Den Hoogen pad 10.00 uur 
• Merelbeke nieuw gemeentehuis 10.00 
uur • Eeklo station 10.15 uur • Aalter 
oprit E40 10.15 uur • Gentbrugge car-
poolparking 10.15 uur • Beke kerk 10.20 
uur • Zelzate kruispunt R4-Asseneedse-
steenweg 10.30 uur • Lovendegem Kort 
Eindeken - N9 10.30 uur • Hansbeke 
station 10.30 uur • Drongen Rond Punt 
Deinzesteenweg - Mariakerksesteenweg 
10.45 uur • Oostakker Carrefour 10.45 
uur • Moerbeke kruispunt N49-Kruis-
straat – eerste lichten N49 11.00 uur • 
Gent Kramersplein 11.00 uur • Zevene-

ken kerk 11.00 uur
AALST – 053 77 55 07
Ninove Station café Leeuwenhol 11.00 
uur • Aalst Apostelstraat 1 ‘t Apostel-
ken 10.30 uur
DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS – 03 
777 08 01
Dendermonde De Bruynkaai 10.00 uur 
• Sint-Niklaas parking Syntra Heimo-
lenstraat 10.30 uur
OUDENAARDE – 0495 47 35 14
Brakel Markt 9.45 uur • Ronse Markt 
10.15 uur • Oudenaarde secretariaat VB 
10.45 uur • Eke parking Makro benzine-
station 11.15 uur

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
BRUGGE – 050 39 72 81
Brugge Magdalenaparking 10.30 uur
KORTRIJK – 0475 42 19 29
Kortijk voorkant station 10.15 uur
ROESELARE – 0472 52 71 85
Houthulst marktplein 09.35 uur • Diks-
muide station aan Patersvat 09.50 uur  
• Kortemark Stationsstraat aan de Op-
timist 10.10 uur • Westrozebeke Klokke 
Roeland Dorpstraat 10.10 uur • Roese-
lare Stationsplein Gezelle 10.30 uur • 
Tielt Ringlaan aan St. Andreaszieken-
huis 10.50 uur • Aarsele café ’t Hoge 
10.55 uur
MIDDENKUST – 059 80 80 81
Oostende Mercatorparking 10.20 uur  
• Blankenberge voorkant Station 10.15 
uur
WESTHOEK – 057 44 62 10 
Veurne stationsplein 9.30 uur • Menen 
Kijk en Bouw Kortewaagstraat 10.40 uur  
• De Panne gemeentehuis kant Anvers 
9.40 uur • Vleteren Vleterranch Kruis-
straat 9.50 uur • Koksijde Kerkplein, 
kant Van Buggenhoutlaan 9.55 uur • 
Nieuwpoort Ganzepoot aan de sluizen 

10.15 uur • Ieper Stationsplein 10.20 
uur • Westende Dorp tegenover Dan-
ny’s 10.20 uur • Geluveld Jimscafé Me-
nenstraat 10.30 uur

PROVINCIE LIMBURG
NOORD-LIMBURG – 011 54 79 20
Maaseik Cultureel Centrum 10.30 uur • 
Bree ziekenhuis 10.45 uur • Peer kerk 
11.00 uur • Overpelt Oude Markt 11.15 
uur
MIDDEN-LIMBURG – 011 23 33 49
Genk café Slagmolen 10.20 uur • Has-
selt Kol. Dusartplein 10.40 uur • Berin-
gen carpoolparking Paal 11.00 uur
ZUID-LIMBURG – 012 67 24 49
Maasmechelen gemeenteplein stadhuis 
10.00 uur • Tongeren Station 10.35 uur • 
Bilzen parking GB 11.00 uur

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
HALLE – 02 582 91 75
Halle Sint-Rochuskerk 9.00 uur • Dil-
beek parking CC Westrand 9.25 uur • 
Affl igem carpoolparking E40 9.50 uur
LEUVEN – 016 20 43 01
Landen station 9.45 uur • Diest station 
9.45 uur • Zoutleeuw Parking Frituur 
Grote Steenweg 10.00 uur • Bekkevoort 
carpoolparking E314/24 10.00 uur • 
Tienen Parking Carrefour 10.15 uur • 
Aarschot Super GB 10.15 uur • Rotse-
laar carpoolparking E314/21 10.30 uur 
• Leuven Parking Bodart 10.45 uur • 
Nossegem afrit autostrade 10.45 uur
VILVOORDE – 02 253 38 27
Grimbergen Brusselsesteenweg 9.45 uur 
• Vilvoorde Kerk Portaelsplein 10.00 
uur 

BRUSSEL HOOFDSTAD
BRUSSEL 19 – 02219 34 67
Madouplein Secretariaat 9.45 uur

FAMILIEDAG 1 MEI FAMILIEDAG 1 MEI 
SCHELDEKAAIEN ANTWERPENSCHELDEKAAIEN ANTWERPEN

BusregelingBusregeling

Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan men steeds terecht 

bij de regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
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