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Slechts enkele dagen scheiden ons 
nog van de federale verkiezingen 
van 13 juni. Het Grondwettelijk 

Hof had eerder al duidelijk gesteld dat 
verkiezingen zonder splitsing van de 
unitaire kieskring BHV ongrondwettig 
zouden zijn, en dat is precies de situ-
atie waarin we ons momenteel bevin-
den. Het Vlaams Belang trok naar de 
Raad van State, maar die weigerde zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. 

In plaats van na de verkiezingen alweer 
verregaande toegevingen te doen aan 
de Franstaligen, is onze partij van me-
ning dat alle Vlaamse partijen nú reeds 
een minimumprogramma op tafel moe-
ten leggen. Of is men de in 1999 ge-

stemde en herhaaldelijk in het Vlaams 
regeerakkoord opgenomen Vlaamse 
resoluties vergeten? De partijen die nu 
vage pleidooien houden voor ‘hervor-
mingen’ allerhande, vragen daarmee in 
feite een blanco cheque aan de Vlaam-
se kiezer. Daar doen wij alvast niet aan 
mee. Met het Vlaams Belang krijgt men 
geen vage praatjes, maar een duidelijke 
keuze voor Vlaamse onafhankelijkheid!

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Verkiezingen

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Vlamingen 1st

Campagne

Met een opvallende slogan 
maakt het Vlaams Belang tijdens 
deze verkiezingscampagne het 
verschil met de andere partijen. 

U kon er de afgelopen weken niet 
naast kijken: het Vlaams Belang 
trekt met de slogan ‘Vlamingen 

1st’ naar de verkiezingen van 13 juni. Tij-
dens de voorstelling van de campagne, 
midden mei op het Brusselse Barricaden-
plein, gaven Bruno Valkeniers en Filip 
Dewinter tekst en uitleg bij het opzet van 
de campagne. 

Nog nooit waren de kernthema’s van het 
Vlaams Belang - gaande van de Belgi-
sche blokkering en een totaal gebrek aan 
sociaal-economische visie over een lakse 
aanpak van de criminaliteit tot de toene-
mende islamisering - zo actueel. De ‘Vla-

mingen eerst’-campagne is zonder meer 
de vlag die de lading van ons verkiezings-
programma dekt.

Alles is communautair
“Vandaag kan door iedereen worden vast-
gesteld dat álles in dit land communautair 
is,” aldus Vlaams Belang-voorzitter Val-
keniers. “België is de optelsom van twee 
maatschappijen met elk een afzonderlijk 
sociaal en economisch profi el. Zelfs Le-
terme moest in een recent verleden toe-
geven dat het federale ‘overlegmodel’ 
zijn limieten heeft bereikt. Maar terwijl 
de andere partijen blijven steken in vage 
pleidooien voor Belgische hervormingen 
of zogenaamd confederalisme, is voor het 
Vlaams Belang al lang duidelijk dat de rol 
van België defi nitief is uitgespeeld.” De 
‘Vlamingen 1st’-campagne stelt dan ook 
het inhoudelijke verschil met de andere 
partijen op scherp: voor ons niet de adel-

www.vlaamsbelang.org
rubriek ‘In beeld’
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lijke lintjes of de Belgische ministerpor-
tefeuilles eerst, maar de Vlamingen eerst! 

Kuitenbijter
In de laatste rechte lijn naar 13 juni is het 
Vlaams Belang overal in Vlaanderen pro-
minent aanwezig. Niet zozeer in de kran-
ten of op de nationale televisie - de media-
boycot speelt immers volop - maar op de 
straten en de pleinen. Met de campagne 
zet onze partij - naast de eis voor Vlaamse 
onafhankelijkheid - ook de ‘vergeten’ the-
ma’s op de politieke agenda: criminaliteit, 
immigratie en islamisering. Daarmee be-
vestigt het Vlaams Belang zijn unieke po-
sitie in het Vlaamse politieke landschap. 
Zoals Filip Dewinter stelde, beseffen de 
Vlamingen maar al te goed wie het hardst 
in de kuiten van de traditionele partijen 
bijt. Daarom, op 13 juni: Vlaanderen en 
de Vlamingen eerst! 

Nummer 1

De Belgische politiek is op z’n 
zachtst gezegd onvoorspelbaar: 
bij het ter perse gaan van het vo-

rige nummer had Yves Leterme net het 
ontslag van zijn regering aangeboden en 
was het hoogst onduidelijk hoe de situatie 
verder zou evolueren. Een maand later 
staan we aan de vooravond van nieuwe 
federale verkiezingen. De conclusie die 
vorige keer op de cover van ons magazine 
prijkte, geldt niettemin onverkort: de rol 
van België is uitgespeeld. 

Intussen kreeg het Vlaams Belang bij de 
lijsttrekking het nummer 1 toebedeeld. 
Een cijfer dat uiteraard perfect past in de 
campagne ‘Vlamingen eerst’. Die campag-
ne, waarover u verderop meer leest, liep 
de afgelopen weken als een trein. Onmid-
dellijk na de start van de verkiezingscam-
pagne moest ook Het Nieuwsblad vast-
stellen dat het Vlaams Belang als eerste 
en enige partij, “van de Panne tot Riemst”, 
manifest in het straatbeeld aanwezig was. 

Voor dit verkiezingsnummer zijn de tra-
ditionele rubrieken voor de gelegenheid 
vervangen door specifieke verkiezingsin-
formatie. Op de volgende bladzijden vindt 
u onder meer een overzicht van promi-
nente kandidaten - volledige lijsten zijn te 
raadplegen via onze verkiezingswebstek 
- en een evaluatie van de ‘werven’ van Le-
terme. Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans 
en Filip Dewinter blikken vooruit naar 13 
juni. Tot dan is het alle hens aan dek, voor 
Vlaanderen en de Vlamingen eerst! 

De redactie

Meer lezen over campagne, programma 
en verkiezingsactiviteiten? Foto’s, con-
gresfilmpjes en beeldverslagen bekijken? 
U kan het via www.vlaamsbelang.org.
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Kiespijn www.vlaamsbelang.org/actueel

Wit konijn

Of jobhoppende BV’s en politieke journalisten een 
verrijking zijn voor de politiek is nog maar de vraag, 
maar dat mag de pret niet drukken. CD&V pakt 
uit met professor Kerkelijk Recht Rik Torfs, u weet 
wel: de man die in ‘De slimste mens’ een halfnaakte 
deerne mocht bepotelen. De komst van hofnar 
Torfs zorgt voor heibel in CD&V-rangen. 
Met Marianne Thyssen en Rik Torfs op 
kop van het peloton is het meer dan 
ooit duidelijk dat CD&V weer op 
koers zit: een Belgische koers… 
Dat Rik Torfs door elke partij 
opgevrijd werd, is ook veelzeg-
gend. “Alleen het Vlaams Belang 
heeft me nooit gevraagd”, zegt Rik. 
Gelukkig maar! Er zijn grenzen!

SP.a scheert gratis

Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in 
vreugde leven. Leterme leidde 800.000 kiezers 
om de tuin met ‘een grote staatshervorming’ en 
‘de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde’. Van die 
grote verkiezingsbeloftes kwam nadien niks in 
huis. De SP.a probeert het nu met de belofte om 
de pensioenen op te trekken met 200 euro per 
maand. Wel straf voor een partij die tot 2007, 
bijna 20 jaar lang, onafgebroken in de regering zat. 
En nu ontdekken ze plots dat heel wat Vlamingen 
niet meer rond kunnen komen met hun schamel 
pensioen. Daar bestaat trouwens een kant-en-kla-
re oplossing voor. Splits de sociale zekerheid! Dan 
wordt de verhoging van de Vlaamse pensioenen 
méér dan een zoveelste loze verkiezingsbelofte.

Voorpost vlagt

VBJ hing in de aanloop 
naar de verkiezingen 
leeuwenvlaggen en span-
doeken “Vlaamse onaf-
hankelijkheid nu!” aan 
enkele bruggen over de 
Antwerpse ring.
Voorpost deed die actie 
nog eens in het groot 
over en versierde alle 
bruggen over E17, E19, 
E40 en E313 met klau-
wende leeuwen: een 
duidelijke oproep om op 
13 juni voor onafhan-
kelijkheid te kiezen. Een 
geweldige stunt, maar die 
viel duidelijk niet in de 
smaak bij een wat zure 
N-VA-voorzitter. Die 
noemde de actie ‘dom’. 
Daarmee is nog maar 
eens bewezen dat de 
Vlaams-nationale kiezer 
op 13 juni slechts één 
partij heeft om voor te 
stemmen.
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Wit konijn (2)

De opvallendste politieke transfer is die van 
Siegfried Bracke - ‘God’ bij de VRT - naar de N-VA. 
Bracke fl irtte eerst met Steve Stevaert, deelde 
nadien de lakens met Guy Verhofstadt en duikt 
nu in de koffer met Bart De Wever. Drakendoder 
Siegfried heeft - zo zegt hij - zijn “buik vol van de 
traditionele partijen” en wil zijn gewicht in de 
schaal werpen voor “een grote staatshervorming 
om dit land terug op de sporen te krijgen”. Krijgt u 
nu ook zo’n déjà vu-gevoel? Dat was toch net wat 
het kartel CD&V/N-VA beloofde… We wachten 
nog altijd op de borrelnootjes en de vette vis. 
België is ontspoord en dus heeft Vlaanderen een 
nieuwe trein nodig. Een sneltrein die ons brengt 
naar onze eindbestemming: 
Vlaamse onafhankelijkheid. 
Het ziet er niet naar uit dat 
Bracke en De Wever ons 
op die bestemming zullen 
brengen. 

L’union fait la 
farce!

De Oscar voor de 
meest stompzin-
nige verkiezingsslogan 
gaat naar het cdH. 
De partij van Joëlle 
Milquet trekt naar de 
kiezer met de slogan 
‘L’union fait la force!’ 
In Franstalig België kan 
Milquet daar moge-
lijk nog mee scoren, 
maar in Vlaanderen 
wordt dat parool op 
hoongelach onthaald. 
Vlamingen en Walen 
raken het over niets 
meer eens, zelfs niet 
over de kleur van de 
nummerplaten. L’union 
fait la force? Met haar 
voortdurende chan-
tagepolitiek was en is 
‘madame-mille-fois-
non’ trouwens een van 
de beste propagandis-
ten voor de Belgische 
boedelscheiding. Het 
Belgische huwelijk 
werkt niet meer.

naar onze eindbestemming: naar onze eindbestemming: 
Vlaamse onafhankelijkheid. 
Het ziet er niet naar uit dat 
Bracke en De Wever ons 
op die bestemming zullen 
brengen. 
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1 mei

Het Vlaams Belang is steeds 
uitgesproken sociaal geweest. 
Ook dit jaar zette onze partij 
tijdens de traditionele 1 mei-
manifestatie in Vilvoorde haar 
sociale programma in de verf. 

Het was Kamerlid Filip De Man 
die de talrijk opgekomen militan-
ten welkom heette. Hij richtte op 

deze Dag van de Arbeid een duidelijke 
boodschap aan de Vlaamse werknemers 
en zelfstandigen die op 13 juni naar de 
stembus trekken: “België is ook op so-
ciaal-economisch vlak een regelrechte 
ramp. De hardwerkende Vlaming - waar-
voor de VLD beweert op te komen - gaat 
in dit land gebukt onder een enorme fi s-
cale en parafi scale last”, wat gezien het 
slecht bestuur, de miljardentransfers naar 
de Waalse PS-staat en de ongebreidelde 
immigratie geenszins hoeft te verbazen. 
Vlaanderen moet dan ook ophouden “het 
geld langs Waalse deuren en allochtone 
vensters buiten te gooien” en resoluut de 
Belgische knoop doorhakken: “‘Trop is te 
veel’, het is genoeg geweest. Weg uit het 
Belgische moeras, laten we onze econo-
mische toekomst zelf in handen nemen!”

Na een bloemenhulde aan het monument 
‘De Vuist’ sprak partijvoorzitter Bruno 

Valkeniers de menigte toe. In zijn rede-
voering stond hij stil bij de zoveelste Bel-
gische regeringscrisis, die over véél meer 
gaat dan BHV. De oorzaak van de val van 
de regering ligt immers in het Belgische 
feit zélf: “Of het nu gaat over justitie en 
veiligheid, over immigratie, over gezond-
heidszorg, over economie, over verkeer, of 
over het organiseren van verkiezingen: de 
Vlaamse standpunten staan steevast haaks 
op die van de Franstaligen.” De kloof tus-
sen Vlaanderen en Wallonië wordt met de 
dag groter, aldus Valkeniers, die vervol-
gens nog eens helder de diagnose stelde: 
“BHV is een symptoom. België is de ziek-
te. De enige remedie is Vlaamse onafhan-
kelijkheid.” 

Kiezer is het moe
De Belgische blokkering maakt elk beleid 
onmogelijk en het was dan ook ronduit 
lachwekkend de CD&V-tenoren te horen 
verklaren dat “het beleid moest worden 
voortgezet”. Valkeniers wees er op dat het 
overigens niemand minder was dan Eric 
Van Rompuy (CD&V) die vorige maand 
nog verklaarde dat geen enkel fundamen-
teel probleem werd aangepakt en dat hij 
daar zo moe van werd. Welnu, zo stelde 
Valkeniers, ook de Vlaamse kiezer is het 
moe: “De Vlaamse kiezer is het moe te 
moeten vaststellen dat in dit land ofwel 
niet beslist wordt, ofwel wordt beslist te-
gen de wil van de Vlaamse meerderheid. 

 Vlaamse vuist

www.vlaamsbelang.org
rubriek ‘In beeld’
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De Vlaamse kiezer is het grondig moe 
lijdzaam te moeten toezien hoe hij rechts 
stemt, maar links wordt geregeerd.”

Weg met België
Dat het Belgische model niet meer werkt, 
is stilaan voor iedereen duidelijk, zo ver-
volgde de partijvoorzitter, die het echter 
ronduit verbazend noemde dat sommigen 
daaruit nog steeds niet de logische con-
clusie trekken en kiezen voor de enige 
uitweg: Vlaamse onafhankelijkheid. De 
koudwatervrees manifesteert zich overi-
gens niet alleen bij een partij als CD&V, 
maar ook bij Lijst Dedecker en de N-VA 
die zich de afgelopen weken beperkten tot 
een flauwe oproep voor... confederalisme. 
“Le fédéralisme du con” (het federalisme 
van de dommerik) zoals Filip De Man het 
eerder noemde, maakt natuurlijk geen en-

kele indruk, en komt - aldus Valkeniers 
- neer op de zoveelste heruitgave van het 
“Pas op, of ik laat de hond los”, die uit-
eindelijk slechts een schoothondje blijkt 
te zijn. Daarmee bevestigt het Vlaams Be-
lang in ieder geval zijn unieke positie in 
het Vlaamse politieke landschap: “Onze 
partij is dan wel niet meer de enige die 
zegt dat België niet werkt; het is nog wél 
steeds de enige partij die luidop zegt dat 
België moet verdwijnen!”

Aan het slot van zijn betoog stelde de 
Vlaams Belang-voorzitter dat de Vlaamse 
kiezer op 13 juni de kans krijgt om een 
vuist te maken voor Vlaanderen en dus 
tégen België. Kortom: “Op 13 juni krijgt 
de kiezer de kans te breken met België en 
te kiezen voor Vlaanderen. En kiezen voor 
Vlaanderen, is kiezen voor het Vlaams Be-
lang!” 

VBM 2010-06.indd   9 21/05/10   13:09



Vlaams Parlement

Aan het ultieme failliet van 
het Belgische model hoeft niet 
langer getwijfeld te worden. 
De bal ligt nu in het kamp van 
het Vlaams Parlement, dat re-
soluut de kaart van de onaf-
hankelijkheid moet trekken.

 Weg naar 
onafhankelijkheid

België hangt knock-out in de tou-
wen. Op momenten als deze is het 
aan de Vlaamse politici om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en de 
onafhankelijkheid voor te bereiden. Om de 
weg naar zelfbestuur te vergemakkelijken, 
diende het Vlaams Belang een voorstel in 
om de volledige Grondwet voor herzie-
ning vatbaar te verklaren. Op die manier 
wordt maximaal de weg vrijgemaakt voor 
verregaande hervormingen, onafhanke-
lijkheid incluis. De belangrijkste rol is 
echter weggelegd voor het Vlaams Parle-
ment, dat zich moet ontpoppen tot motor 
van het Vlaamse onafhankelijkheidsstre-
ven. Reeds in 2007 stelde professor en 
grondwetspecialist Robert Senelle dat “de 
Vlamingen moeten uitkijken naar een op-
lossing die de fundamentele belangen van 
Vlaanderen op economisch en politiek 
vlak veiligstelt”. 

Boedelscheiding
De Vlamingen kunnen wat dat betreft een 
voorbeeld nemen aan heel wat andere vol-
keren. Onder meer de Catalaanse, Schotse 
en Baskische regeringen verwierven door-
heen de jaren heel wat autonomie, al dan 
niet via referenda. In de huidige instituti-
onele impasse is de fluwelen splitsing van 
Tsjecho-Slowakije echter een betere lei-
draad. Het Vlaams Parlement moet de po-
litieke moed durven tonen om nog een stap 
verder te gaan en de ordelijke opdeling 

10
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voor te bereiden, met een correcte verde-
ling van de inboedel en de schulden. Bij 
een ontbinding van België zijn het Vlaams 
Parlement en de Vlaamse regering de enige 
legitieme en democratische vertegenwoor-
digers van het Vlaamse volk. Onze partij 
diende dan ook een voorstel van resolutie 
in waarin aan de Vlaamse administratie 
de opdracht wordt gegeven om de Belgi-
sche boedelscheiding voor te bereiden en 
daartoe een scenario uit te schrijven. De 
overgangsperiode naar Vlaamse onafhan-
kelijkheid moet zo efficiënt en kort moge-
lijk verlopen.

Vlaams bewustzijn
Dat de Vlamingen zich doorheen de tijd 
meer en meer zijn gaan scharen achter 
het onafhankelijkheidsscenario, blijkt pei-
ling na peiling. Zo beschouwt vandaag 
reeds meer dan één op drie Vlamingen het 
einde van België als de énige oplossing. 
Een meerderheid van de Vlamingen is er-
van overtuigd dat België zal ophouden te 
bestaan. Cijfers die jaren geleden ondenk-

baar waren, maar intussen - mede door ja-
renlange inspanningen van het Vlaams Be-
lang - lang niet meer verbazen. Ook heel 
wat buitenlandse commentaren gaan in die 
richting. Het inmiddels beroemde citaat 
uit 2007 van het Britse weekblad The Eco-
nomist, dat België zijn tijd gehad heeft en 
“een pralinezachte echtscheiding” voor de 
deur staat, heeft in de loop der jaren enkel 
navolging gekregen.

Zelfbestuur!
De Vlaamse regeringspartijen CD&V, 
N-VA en SP.a beloofden een “assertief 
beleid” en een “maximale invulling van 
de Vlaamse bevoegdheden”. Daar is tot 
dusver bitter weinig van in huis gekomen. 
Vlaanderen heeft nochtans dringend nood 
aan eigen hefbomen om een maximale 
welvaart aan een minimale kostprijs te 
bewerkstelligen. Het Vlaams Belang wil 
dat het Vlaams Parlement nu eindelijk po-
litieke ruggengraat toont en de stap naar 
onafhankelijkheid zet. Vlaanderen heeft 
recht op zelfbestuur. 

Het Vlaams Parlement moet de motor zijn
van het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven.
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Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

De voorbije drie jaar kwam België tot stilstand. In plaats van 
het beloofde ‘goed bestuur’ kregen we gewoon geen bestuur. 
Alle aangekondigde werven zijn nog veel grotere puinhopen 
geworden. Een beknopt overzicht.

 WERF: Immigratie

 Zes puinhopen

Realiteit:
De asiel- en immigratiepolitiek in dit land 
is uitgedraaid op een regelrechte ramp. 
Enkele prangende problemen zoals de 
schijnhuwelijken, de hyperlakse ‘Snel 
Belg’-wet en de veel te soepele reglemen-
tering inzake gezinshereniging blijven 

onopgelost. De Vlaamse regeringspar-
tijen slikten ter zake hun verkiezingsbe-
loften in. Aan de andere kant gingen ze 
door de knieën voor de Franstaligen die 
een nieuwe, collectieve regularisatie van 
minstens 50.000 illegalen verkregen. Ook 
inzake het immigratiebeleid triomfeerden 
het cdH en de PS over de hele lijn. 

“ België blijft een land dat bijzonder gul is met zijn nationaliteit. 
Overal gaat de trend naar een verstrenging. Bij ons niet. In 
Wallonië blijkt daar geen behoefte voor te bestaan en dus 

gebeurt het niet.

Jo Vandeurzen (CD&V) in Het Laatste Nieuws, 16 november 2006

Belofte:
Afschaffi ng ‘Snel Belg’-wet. Inperking gezinshereniging. Strijd 
tegen schijnhuwelijken. Geen nieuwe collectieve regularisatie.

VBM 2010-06.indd   12 21/05/10   13:09
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Open grenzen
Jaarlijks stromen meer dan 100.000 
vreemdelingen dit land binnen. Nog nooit 
was de immigratie zo groot, ook niet in de 
jaren zestig en zeventig, toen actief gast-
arbeiders werden geronseld. De nieuwe 
regularisatieronde heeft bovendien een 
extra immigratiestroom op gang gebracht: 
in 2009 steeg het aantal nieuwe asielzoe-
kers met liefst 40 procent. De financiële 
kost van deze nieuwe toestroom is enorm. 
Naast de materiële opvang voor vele dui-
zenden asielzoekers, logeren nog altijd 
1.200 asielzoekers op hotel, wat de belas-
tingbetaler elke maand een miljoen euro 
kost. Aan ‘dakloze’ asielzoekers moeten 
dan weer dwangsommen van 500 euro per 
persoon per dag worden uitbetaald. 

Men beloofde een striktere immigratiepolitiek. 
We kregen open grenzen.

Voordeelkaart
nv België 
Ondertussen blijft de ‘Belgenfabriek’ on-
verminderd verder draaien, waardoor nog 
steeds ‘Nouveaux Belges’ worden gecre-
eerd die niet eens in staat zijn hun eigen 
identiteitskaart te lezen. Enige (wil tot) in-
tegratie moet immers niet worden aange-
toond. Bereidheid om te werken evenmin.

Zelfs een blanco strafregister is niet langer 
een vereiste. In totaal verwierven in tien 
jaar tijd zo’n half miljoen vreemdelingen 
gratis en onvoorwaardelijk een Belgisch 
paspoort, dat ondertussen feitelijk herleid 
werd tot niets meer dan een fel begeerde 
voordeelkaart van de nv België. 

VBM 2010-06.indd   13 21/05/10   13:09



14

Dossier

 WERF: 
Staatshervorming

Realiteit:

Het duurde niet lang voor de Vlaamse on-
derhandelaars het programma waarmee 
zij de verkiezingen van 2007 wonnen, 
opgaven. Na een partijtje schaduwboksen, 
werd uiteindelijk - met steun van de N-VA 
- de regering-Leterme I geïnstalleerd. In 
plaats van de beloofde staatshervorming, 
was er slechts een akkoord over ‘borrel-
nootjes’: uiterst minimale bevoegdheden 
waarvoor Vlaanderen dan nog geacht 
werd met (extra) geld over de brug te ko-
men. De rest werd verschoven naar een 
schimmige ‘tweede fase’. Wél concreet 
daarentegen was het regeerakkoord over 
de garantie dat onder geen beding zou ge-
raakt worden aan de Vlaamse miljarden-
transfers naar Wallonië.

Regering tegen 
Vlaanderen
Zoveel Vlaamse toegeeflijkheid wakkerde 
bij de Franstaligen enkel maar de appetijt 
aan om de Vlaamse ambities nog verder 
te fnuiken. Een ‘tweede fase’ kwam er 
dan ook niet. De kwestie werd verscho-
ven naar een ‘nieuwe dialoog’ en CD&V 
bleef rustig in de regering zitten. Het was 
niet alleen een regering zonder staats-
hervorming, maar ook een regering zon-
der Vlaamse meerderheid. En laat het nu 
uitgerekend Leterme zijn die tijdens zijn 
oppositietijd zo’n constructie “een rege-
ring tegen Vlaanderen” noemde. Niet ten 
onrechte overigens, zoals de voorbije drie 
jaar is gebleken. 

“ Dat is zoals in de koers. Als Tom Boonen de wedstrijd rijdt, wordt 
ook met leeuwenvlaggen gezwaaid. Maar op het podium eindigt 

het met de Brabançonne. 

Yves Leterme op de verkiezingsavond, 10 juni 2007

Belofte:
Geen regering zonder grote staatshervorming. 

(verkiezingsprogramma CD&V/N-VA).
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‘Samenwerkings-
federalisme’
Nadat voor iedereen duidelijk was ge-
worden dat ook de zoveelste praatbarak 
nergens toe zou leiden, maakten Leterme 
en zijn partij er zelfs geen Vlaamse woor-
den meer aan vuil. De beloofde ‘grote 
staatshervorming’ werd vervangen door 
een neo-unitair pleidooi voor ‘samenwer-
kingsfederalisme’, dat in wezen niets an-
ders is dan het ‘unionistisch federalisme’ 
waarmee Martens reeds uitpakte. Op de  

vraag wanneer de beloofde staatshervor-
ming er dan wel zou zijn, antwoordde 
de man die in 2007 met een Vlaams pro-
gramma aantrad, dat “die er zal komen 
wanneer de gelegenheid zich voordoet”. 
Lees: wanneer het de Franstaligen belieft. 

Daarmee was de metamorfose van 
Vlaams voorvechter tot Belgisch staats-
man compleet. De herbevestiging van de 
‘Vlaamse’ CD&V tot de aloude Belgische 
machtspartij die de CVP altijd is geweest, 
al evenzeer. 

CD&V weigert in te zien dat
de rol van België is uitgespeeld.
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Dossier

 WERF: Brussel-Halle-
Vilvoorde

Realiteit:
“Vijf minuten politieke moed”: het blijft 
een van de meest hallucinante uitspraken 
van Yves Leterme. Een uitspraak die hem 
nog lang zou achtervolgen, zeker toen dui-
delijk werd dat de CD&V’er - in de beste 
CVP-traditie - tot wel bijzonder veel be-
reid was om Belgisch premier te worden.
Na de parlementsverkiezingen van 2007 
bleek CD&V/N-VA bereid te ‘onderhan-
delen’ over de splitsing van BHV. Die 
splitsing is nochtans louter de toepas-
sing van de wet, aldus een arrest van het 
Grondwettelijk Hof. En stond de “onver-
wijlde splitsing zonder prijs” ook niet in-
geschreven in het Vlaams regeerakkoord, 
dat in 2004 onderhandeld en ondertekend 
werd door… Yves Leterme?

“Compromis”
Vóór de verkiezingen had de CD&V-
kopman nog uitdrukkelijk beloofd dat 
de splitsing van het kiesarrondissement 
buiten de regeringsonderhandelingen zou 
staan, om te vermijden dat er een prijs zou 
worden betaald aan de Franstaligen. Le-
terme: “Nog voor we aan de onderhande-
lingstafel gaan met de Waalse partijen, wil 
ik Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst zien” 
(P-Magazine, 09.06.2004). Maar met de 
Wetstraat 16 in het vizier, pleitte Yves Le-
terme plots voor “een onderhandelde op-
lossing”, wat natuurlijk Belgische code-
taal is voor een communautair compromis 
waarbij Vlaanderen een hoge financiële 
en/of territoriale prijs betaalt.

“ Ik zeg het, als wij in de regering zitten na 13 juni, wordt dat 
wetsvoorstel op 14 juni goedgekeurd.

Pieter De Crem (CD&V) over de splitsing van BHV,
in De Morgen, 14 mei… 2004

Belofte:
Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen met 

“vijf minuten politieke moed”. 
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Bijna reuzenstap 
achteruit 
Dat CD&V tot heel wat toegevingen aan 
de Franstaligen bereid was, bleek op-
nieuw toen ‘koninklijk opdrachthouder’ 
Jean-Luc Dehaene midden april zijn voor-
stel op tafel legde: meer geld voor Brus-

sel, een verdere uitholling van de taalwet-
geving en de federale recuperatie van de 
voogdij over de faciliteitengemeenten. 
Het probleem-BHV zou bovendien wor-
den uitgesmeerd tot héél de oude provin-
cie Vlaams-Brabant. Kortom: met wat 
de CD&V uiteindelijk voorstelde, zou 
Vlaanderen een reuzenstap achteruit heb-
ben gezet.  

De ‘vijf minuten politieke moed’
werden zes jaar politieke lafheid.
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Dossier

 WERF:
 Veiligheid & Justitie

Realiteit:
Drugbeleid
Jaren geleden voerden christendemocrati-
sche ministers de facto een gedoogbeleid 
voor softdrugs in. Tijdens de campagne 
van 2007 had CD&V echter fel van leer 
getrokken tegen de “schandalige drugwet 
van Paars”, waarmee ze naar eigen zeg-
gen komaf wilde maken. Uit het justitie-
akkoord van de regering met CD&V aan 
het roer bleek dat aan het gebruik van 
softdrugs door de parketten… de laagste 
prioriteit zou worden gegeven. Het ge-
doogbeleid bleef dus overeind, met alle 
gevolgen van dien. 

Straffeloosheid
Stefaan De Clerck ligt zelf aan de basis 
van het beleid van straffeloosheid dat tot 
op vandaag gevoerd wordt. Hij was het 
die in 1996 het absolute plafond vastlegde 
voor het aantal gevangeniscellen op 8.000. 
Tegelijk werden de straffen onder zijn be-
leid steeds verder ingekort. Mede hier-
door werd verzuimd cellen bij te bouwen, 
waardoor het probleem steeds erger werd. 
De ministers De Clerck en Van Parys de-
den destijds evenmin iets aan de stijgende 
jeugdcriminaliteit: er kwam geen extra 
opvangcapaciteit en geen jeugdstrafrecht. 
Onder Verwilghen en Onkelinx waren zij 
wel de eersten om vanuit de oppositie een 

“ Er is op Justitie in tien jaar tijd niets veranderd. 

Stefaan De Clerck (CD&V),
in Het Laatste Nieuws, 5 februari 2009

Belofte:
Marc Van Peel (CD&V) noemde een splitsing van Justitie “nog 
dringender dan die van BHV”. De Justitieministers Vandeurzen 

en De Clerck klopten zich stoer op de borst: “Er komt een einde 
aan de straffeloosheid.”
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jeugdsanctierecht te eisen, maar vandaag 
wijst De Clerck iedere verstrenging op-
nieuw af. 

‘Masterplan’
Het zogeheten Masterplan voor het ge-
vangeniswezen zal geen zoden aan de dijk 
zetten. Het plan wil het aantal cellen ver-
hogen naar 10.500, maar dat is enkel be-
doeld om het comfort van het huidig aantal 
gedetineerden te verhogen, op basis van 
het principe ‘één man één cel’. Het lakse 
vrijlatingsbeleid en de niet-uitvoering van 
straffen onder de drie (!) jaar zullen blij-
ven duren. Wat de gesloten jeugdinstel-
lingen betreft, werden de schuchtere plan-
nen van Onkelinx nog verder vertraagd: 
de extra capaciteit komt er pas tegen eind 
2012, waar ze oorspronkelijk al gereali-

seerd moest zijn in 2009! Het gros van de 
jonge boeven wordt meteen weer op de 
samenleving losgelaten. Intussen blijven 
ontsnappingen schering en inslag en gros-
siert het geweld in onze grootsteden. 

Vlaamse Justitie 
gedwarsboomd
De hervorming van Justitie is helemaal 
geschoeid op de leest van de Parti Soci-
aliste: er komen geen heldere structuren, 
laat staan een eenheidsrechtbank. Ster-
ker nog, Vlaamse rechtbanken in Leuven 
worden opgeslorpt door tweetalige Brus-
selse rechtbanken. Hierdoor worden de 
totstandkoming van een Vlaamse Justitie 
en de splitsing van het gerechtelijk arron-
dissement BHV onmogelijk gemaakt.

De traditionele partijen voeren nog steeds
een feitelijk gedoogbeleid voor straatcriminaliteit.
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Dossier

 WERF: Zilverfonds & 
pensioenen

Realiteit:

Ook in het pensioendossier gedroeg de re-
gering-Leterme zich als een lamme eend. 
Met een clown als Michel Daerden (PS) 
als minister van Pensioenen kwam de be-
taalbaarheid van onze pensioenen geen 
stap dichterbij. Jarenlang spiegelden de 
traditionele politici de bevolking voor dat 
het fameuze Zilverfonds de pensioenen 
zou betalen. Maar dat Zilverfonds bleek 
niets meer dan schone schijn. De beschik-
bare pensioenreserves zijn - bijna 10 jaar 
na de oprichting van het fonds - slechts 
goed voor amper 250 dagen (!) pensioen-
uitkering. Een peulschil die bewijst dat 
het Zilverfonds een lege doos is.

De regeringspartijen dragen een verplet-
terende verantwoordelijkheid. Zonder 
drastische maatregelen is het failliet van 
ons pensioenstelsel onafwendbaar. Enkel 
de opbouw van begrotingsoverschotten en 
de afbouw van de staatsschuld kunnen de 
financiering van de toekomstige pensioe-

nen garanderen. Dat is echter onmogelijk 
in een land als België, waar communau-
taire evenwichten elk beleid verlammen. 

“ Een van de frappantste gevallen van zwendel uit de geschiedenis 
van de staatsfinanciën. 

Journalist en satiricus Koen Meulenaere
over het Zilverfonds in Knack, 15 mei 2010
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Dossier

 WERF: Financiën

Realiteit:

Voor de federale begrotingen bleef 
de regering ge-
bruik maken van 
eenmalige maat-
regelen, hoewel 
men steeds het 
tegendeel had 
beloofd. Met de 
staatsschuld ging 
het evenmin de 
goede richting uit: 
waar de schuld in 
2007 ‘slechts’ 281 
miljard euro be-
droeg, is ze vandaag 
opnieuw opgelopen 
tot ruim 333 miljard 
euro.

Iedereen herinnert zich 
nog wel de ‘rekenfout’ 
van 800 miljoen euro 
die de belastingdiensten van Reynders 
in 2006 maakten. De blunder was exem-
plarisch voor het catastrofale beleid dat 

“ Reynders zit al tien jaar op die post, zijn administratie werkt niet 
goed, de begrotingen waarvan hij zegt dat ze in evenwicht zijn, 

kloppen achteraf niet, maar hij blijft toch rustig zitten. 

Journalist Guy Tegenbos in De Standaard, 6 februari 2009 

de afgelopen jaren op Financiën werd 
gevoerd. De dure informatisering van de 

fi scus draait compleet vier-
kant, politieke benoemingen 
zijn legio, personeel wordt 
niet omgeschoold, som-
mige databanken bestaan 
enkel op papier en belas-
tingontvangsten werden 
steevast overschat. 

Kortom, het blun-
derboek van het 
departement Fi-
nanciën is vuist-
dik. Veelzeg-
gend detail: in 
een vorig op-
positieleven 
werd Didier 

R e y n d e r s 
door de kopstuk-

ken van CD&V nog “de 
slechtste minister van Financiën ooit” 

genoemd. Terecht natuurlijk. Maar wie 
bleef ook in de regering van Yves Leterme 
minister van Financiën? Juist. 
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 Vechten voor elke stem

Vraaggesprek

Als we de peilingen mogen geloven, ziet 
het er niet zo goed uit…

Ach, peilingen zijn maar peilingen. Dat 
Leterme en de traditionele partijen op alle 
terreinen gefaald hebben, is nu wel dui-
delijk. Hopelijk worden ze daar eindelijk 
voor afgestraft. We rekenen er ook op 
dat het Vlaams Belang zal beloond wor-
den voor zijn consequente en rechtlijnige 
houding. De verkiezingen komen plots en 
snel en dus is het 
alle hens aan dek. 
We gaan vechten 
voor elke stem.

Waarover gaan 
deze verkiezin-
gen?

Uiteraard over het failliet van het Belgi-
sche overlegmodel. Over het feit dat de 
Waalse minderheid haar wil kan opleggen 
en blijven opleggen aan de Vlaamse meer-
derheid, niet alleen over een communau-
tair dossier als Brussel-Halle-Vilvoorde, 
maar ook over pensioenen, gezondheids-
zorg, werkgelegenheid, justitie, asiel, im-
migratie en integratie. De Belgische op-

lossingen werken niet meer. België is niet 
de oplossing, maar het probleem. En dus 
is het de hoogste tijd voor ons plan B, met 
de ‘b’ van boedelscheiding.

Zijn deze verkiezingen wel wettelijk?

Nogal wat (grondwet)specialisten en rech-
ters zijn alvast van oordeel dat ze in strijd 
zijn met de Grondwet. In plaats van de 
‘modelstaat’ van Verhofstadt of het ‘goed 

bestuur’ van Le-
terme hebben we 
internationaal de 
reputatie gekre-
gen van een ba-
nanenrepubliek. 
Wij gaan in elk 
geval de juridi-
sche acties van 

de diverse actiecomités en de Vlaamse 
burgemeesters in de rand ondersteunen. 
En we gaan zelf ook klachten indienen.   

Op welke lijst en plaats verdedigt u de 
Vlaams Belang-kleuren?

Ik heb gekozen voor de Kamerlijst in Ant-
werpen (na lijsttrekker Gerolf Annemans 

De regering-Leterme ligt er en ze ligt er goed. De Belgische staat 
heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden en dus worden 
het heel belangrijke verkiezingen. Voorzitter Bruno Valkeniers 
mobiliseert zijn troepen voor de strijd.

“ Wie genoeg heeft van de 
halfslachtige Belgische 

‘oplossingen’, heeft eigenlijk maar 
één geloofwaardig alternatief:

Vlaams Belang!
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Vraaggesprek

en Rita De Bont). Als voorzitter ben ik de 
kapitein en spelverdeler van onze ploeg. 
Met Filip Dewinter op de Senaatslijst 
hebben we een goede spits en een echte 
‘goalgetter’. Het Vlaams Belang wordt 
door de regimepers als ‘underdog’ in de 
hoek gedrumd. Ach, ze doen maar. Dat 
is een positie die ons wel ligt. Het is niet 
de eerste keer dat 
de verkiezingsre-
sultaten van het 
Vlaams Blok of 
Vlaams Belang 
onze tegenstan-
ders serieus wat 
kiespijn bezorgen. 

De N-VA is nu al de gedoodverfde win-
naar. Wat vindt u van die hype?

Net zoals zoveel mensen volg ik dat met 
stijgende verbazing. Ik begrijp wel dat 
Bart De Wever geniet van de media-aan-
dacht, maar hij maakt zich beter niet te 
veel illusies. Die massale aandacht krijgt 
hij niet omdat journalisten, redacties en 
tv-makers hem zo graag hebben of het 
eens zijn met zijn politieke standpunten 
hé. Van zodra de N-VA écht een bedrei-
ging zou gaan vormen voor het voortbe-
staan van België, de transfers en de poli-
tieke evenwichten zal het rap gedaan zijn 
met de liefde. De vraag is dus niet zozeer 

of Bart De Wever de verkiezingen wint, 
maar wel wat hij met die stemmen gaat 
doen. Kiest hij voor een Belgische staats-
hervorming die niks oplost, of durft hij re-
soluut de kaart trekken van een onafhan-
kelijk Vlaanderen? 

Kan het Vlaams Belang nog wel het 
verschil maken? 
En waar?

Uiteraard maken 
wij het verschil. 
Zoals ik al zei: 
voor ons hoeft 

die zoveelste staatshervorming niet meer, 
wij gaan voluit voor staatsvorming, voor 
een eigen staat, waar we de democratie en 
de vrije meningsuiting zullen herstellen. 
De criminaliteit in Brussel bewijst dat we 
altijd gelijk hebben gehad met ons plei-
dooi voor nultolerantie. De rel met Benno 
Barnard en moslimfundamentalisten, de 
heibel over hoofddoeken, moskeeën en 
minaretten bewijst dat we altijd gelijk 
hebben gehad over de opmars van de is-
lam. Hetzelfde geldt ook voor het lakse 
asiel- en immigratiebeleid dat onze socia-
le zekerheid in gevaar brengt. Wie genoeg 
heeft van de halfslachtige Belgische ‘op-
lossingen’, heeft eigenlijk maar één ge-
loofwaardig alternatief: Vlaams Belang!

“ We rekenen er op dat het
Vlaams Belang zal

beloond worden voor zijn 
consequente en rechtlijnige houding.
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Wat is uw boodschap aan de kiezers?

Stem voor verandering! Er is maar één 
partij waarvoor het hele politieke en Bel-
gische establishment siddert en beeft en 
dat is nog altijd het Vlaams Belang. Wil 
u geen fl uwelen handschoenen meer op 
Justitie, stem dan Vlaams Belang. Kiest 
u voor meer inte-
gratie en minder 
immigratie, stem 
dan Vlaams Be-
lang. Vindt u dat 
onze Westerse 
waarden en vrij-
heden beschermd moeten worden tegen 
een opdringerige islam, stem dan Vlaams 
Belang. Bent u van mening dat de Belgi-
sche chaos nu lang genoeg heeft geduurd, 
verwacht u geen heil van alweer een doel-
loos rondje staatshervorming en kiest u 
voor een vrij en welvarend Vlaanderen 
waarin wij Vlamingen de baas zijn, stem 
dan Vlaams Belang!

Met welk resultaat zal u blij zijn op 13 
juni?

Pin me niet vast op een cijfer. Ik zal blij 
zijn als onze tegenstanders in pers en poli-
tiek, die nu al op ons graf staan te dansen, 
op hun bek gaan. Ik zal blij zijn als we 
een sterk resultaat kunnen neerzetten en 

het Vlaams Be-
lang bevestigd 
wordt als een 
belangrijke en 
blijvende factor 
in het politieke 
landschap. Ik 

zal blij zijn als de drie V-partijen samen 
een schitterende score behalen, als LDD 
en N-VA - momenteel toch in vrij grote 
mate een machtspartij in de schaduw van 
de CD&V - met ons de handen in elkaar 
slaan. In het belang van Vlaanderen! Zo-
dat we eindelijk komaf kunnen maken 
met deze mislukte staat en Vlaanderen als 
een vrije natie op de wereldkaart kunnen 
zetten. Het woord is aan de kiezer! 

“ Er is maar één partij waarvoor 
het hele politieke en Belgische 

establishment siddert en beeft en 
dat is nog altijd het Vlaams Belang.

Sms INFO + naam en adres naar 

3111 en u ontvangt GRATIS het 

verkiezingsprogramma!

SMS-actie

(0,50 euro per sms)

Vlaams Belang Nationaal
Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel
info@vlaamsbelang.org
02/219 60 09

Vlaams Belang Nationaal

Wil je het uitgebreide
verkiezingsprogramma ?

een vrije natie op de wereldkaart kunnen 
zetten. Het woord is aan de kiezer!
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Onze kandidaten voor de Kamer

Gerolf Annemans voert de Ant-
werpse kandidatenlijst aan. De 
fractieleider in de Kamer heeft 

nog niets aan scherpte ingeboet, zo moch-
ten de meerderheidspartijen én Kamer-
voorzitter Patrick Dewael recentelijk nog 
ondervinden. Rita De Bont, voormalig 
voorzitster van de Vlaamse Volksbewe-
ging (VVB), bekleedt de tweede plaats. 
Op drie staat Vlaams Belang-voorzitter 

Bruno Valkeniers. 
Hij is natuurlijk ook 
gekend uit een vorig 
leven bij Hesse-Noord 
Natie en het Algemeen Nederlands 
Zangverbod (ANZ), waarvan hij voor-
zitter was. Vierde effectieve kandidaat 
is Kamerlid en mobiliteitsspecialist Jan 
Mortelmans uit Lier. Alexandra Colen 
duwt de Antwerpse lijst.

 Antwerpen

1.	Gerolf	Annemans
2.	Rita	De	Bont
3.	Bruno	Valkeniers
4.	Jan	Mortelmans

Lijstduwer	Alexandra	Colen

1ste	opvolger	Jan	Mortelmans

In Limburg trekt vaste waarde Bert 
Schoofs de lijst. De Beringenaar haal-
de begin dit jaar de nationale media 

toen hij er met zijn afdeling voor zorgde 
dat de aanvraag om een Limburgse mos-
kee van luidsprekers te voorzien, werd 
ingetrokken. De eerste vrouw op de lijst 
- tevens eerste opvolger - is Annick Pont-
hier uit de Zuid-Limburgse gemeente Bil-

zen. Toen Linda Vis-
sers in juni 2009 naar 
het Vlaams Parlement 
verhuisde, volgde An-
nick haar op in de Kamer. Chris 
Janssens uit Genk staat op de derde plaats. 
De lijst wordt geduwd door Vlaams Parle-
mentslid Katleen Martens uit Hasselt. 

 Limburg

1.	Bert	Schoofs
2.	Annick	Ponthier
3.	Chris	Janssens
4.	Ludo	Dilien

Lijstduwer	Katleen	Martens

1ste	opvolger	Annick	Ponthier
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Onze kandidaten voor de Kamer

De Oost-Vlaamse kandidatenlijst 
wordt getrokken door de in zijn 
thuisbasis razend populaire Ni-

novieter Guy D’haeseleer. De nationale 
secretaris van het Vlaams Belang trekt al 
voor de tweede maal de Kamerlijst in zijn 
provincie. Nationaal VBJ-voorzitster Bar-
bara Pas, die in 2007 haar intrede deed in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

staat op twee. Gen-
tenaar Tanguy Veys, 
momenteel secreta-
ris en duivel-doet-al 
in het Sint-Niklase regio-secretariaat, 
doet vanop de derde plaats een gooi naar 
een parlementair mandaat. Frans Wy-
meersch uit Sint-Niklaas is lijstduwer.

 Oost-Vlaanderen

1.	Guy	D’haeseleer
2.	Barbara	Pas
3.	Tanguy	Veys
4.	Steve	Herman

Lijstduwer	Frans	Wymeersch

1ste	opvolger	Alain	Cleyman

In West-Vlaanderen zal de concurren-
tie ongetwijfeld op scherp staan: het is 
natuurlijk de provincie van ex-premier 

Yves Leterme, maar ook de andere par-
tijen brengen geen kleine jongens in stel-
ling. Het Vlaams Belang pakt uit met twee 
ervaren krijgers: de uittredende Kamerle-
den Peter Logghe en Koen Bultinck. 
Met lijsttrekker Logghe uit Roeselare 
wil onze partij meer dan ooit inzetten op 
de West-Vlaamse centrumsteden. Peter 

Logghe was voordien 
jarenlang actief in de 
verzekeringssector en 
is oud-hoofdredacteur 
van het prestigieuze vormings-
blad TeKoS. Koen Bultinck verdiende zijn 
strepen in de Vlaamse Beweging en hield 
zich in de Kamer onder meer bezig met 
het pensioendossier. Reinhilde Castelein 
uit Wevelgem staat op twee, Vlaams par-
lementslid Stefaan Sintobin duwt de lijst. 

 West-Vlaanderen

1.	Peter	Logghe
2.	Reinhilde	Castelein
3.	Koen	Bultinck
4.	Christian	Verougstraete

Lijstduwer	Stefaan	Sintobin

1ste	opvolger	Koen	Bultinck
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Alle hens aan dek in Vlaams-Bra-
bant, waar het Vlaams Belang het 
niet alleen opneemt tegen de an-

dere Vlaamse partijen, maar ook een dam 
wil opwerpen tegen de voortschrijdende 
verfransing en vervreemding.

In het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde wordt de Kamerlijst getrokken 
door Partijraadsvoorzitter Filip De Man, 
de Vlaams Belanger die van radicali-
teit zijn handelsmerk heeft gemaakt. De 
Vilvoordenaar liet zich in het parlement 
vooral opmerken door zijn tussenkomsten 

over het lakse immi-
gratiebeleid in dit land. 
Volksvertegenwoordi-
ger Bart Laeremans, 
hoofd van het Vlaams 
Belang Kenniscentrum 
en specialist in juridi-
sche en communau-
taire thema’s, staat op 
een derde effectieve en eerste opvolgers-
plaats. Woordvoerder en Vlaams volks-
vertegenwoordiger Joris Van Hauthem 
is lijstduwer.

 Brussel-Halle-Vilvoorde

1.	Filip	De	Man
2.	Carine	Lootens-Stael-Van	Mol
3.	Bart	Laeremans
4.	Georges	Gillis

Lijstduwer	Joris	Van	Hauthem

1ste	opvolger	Bart	Laeremans

In het kiesarrondissement Leuven is Ha-
gen Goyvaerts lijsttrekker. De fractie-
leider in de Leuvense gemeenteraad is 
al vele jaren een certitude in de Kamer-
fractie van onze partij en kent vooral de 
commissie Financiën en Begroting als 
zijn broekzak. Op de tweede plaats staat 

Christine De Winter, 
gemeenteraadslid uit 
Kortenberg. Mark 
Moorhem uit Tienen 
duwt de Leuvense lijst, terwijl 
provincieraadslid Nico Creces eerste op-
volger is. 

 Leuven

1.	Hagen	Goyvaerts
2.	Christine	De	Winter
3.	Andy	Bonnyns
4.	Odette	Van	Brusselen

Lijstduwer	Mark	Moorhem

1ste	opvolger	Nico	Creces

Onze kandidaten voor de Kamer
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Lijsttrekker Filip Dewinter hoeven we 
natuurlijk niet meer voor te stellen. De 
fractieleider in het Vlaams Parlement en 
de Antwerpse gemeenteraad treedt op 13 
juni in het strijdperk tegen de nationale 
kopstukken van de andere partijen. In 
zijn kielzog volgt senator Anke Van der-
meersch, die zich de voorbije jaren onder 
meer inzette in de commissie Financiën. 
Op de derde effectieve plaats staat de 
momenteel aan het ziekbed gekluisterde 

fractieleider Jurgen Ceder. De Aalsterse 
regio wordt vertegenwoordigd door de 
senatoren Nele Jansegers uit Erpe-Mere 
en Karim Van Overmeire uit Aalst. Zij 
staan op plaatsen 4 en 5. VLOTT-kopman 
Hugo Coveliers duwt de effectieve kandi-
datenlijst, Marijke Dillen de opvolgers-
lijst. Op de eerste opvolgersplaats prijkt 
Yves Buysse uit Brugge. In de Hoge Ver-
gadering vertegenwoordigt Buysse mo-
menteel de kleuren van West-Vlaanderen. 

 Senaat

1.	Filip	Dewinter
2.	Anke	Van	dermeesch
3.	Jurgen	Ceder
4.	Nele	Jansegers
5.	Karim	Van	Overmeire
6.	Linda	Vissers

Freddy	Van	Gaever
Lijstduwer	Hugo	Coveliers

1ste	opvolger	Yves	Buysse

Onze kandidaten voor de Senaat

De volledige lijsten kan u raadplegen via www.vlaamsbelang.org.
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Vlaams Belang in actie
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13 juni

Wat is voor jullie de inzet van deze ver-
kiezingen? 

FDW: We moeten maximaal inzetten op 
de Vlaamse onafhankelijkheidsidee. De 
splitsing van België is dichterbij dan we 

zelf denken en hopen. Andere partijen zo-
als N-VA en LDD haken af en kiezen - uit 
schrik voor de kiezer - voor confedera-
lisme. Wij moeten de locomotief blijven 
in de richting van Vlaamse onafhankelijk-
heid. 

GA: De inzet van deze verkiezingen is 
voor vier jaar de macht geven aan politici 
en dus moet iedereen zich drie ernstige 
vragen stellen:

1. Willen we België uit de problemen 
halen of willen we Vlaanderen beter 
besturen? In 2007 was dat duidelijk 
het laatste. Nu niet. Nu is dat voor alle 
andere partijen het eerste.

2. Vergeten de mensen de kalashnikovs 
in de kelders van Brusselse gemeen-
ten waar het principe van “law and 

 Dáárom Vlaams Belang

Op 13 juni trekken we met z’n allen naar de stembus. Wat is 
de inzet van de verkiezingen, wat zijn de thema’s en met welk 
resultaat mag het Vlaams Belang tevreden zijn? Wij vroegen 
het aan Vlaams Belang-fractieleiders Filip Dewinter en Gerolf 
Annemans. Zij trekken respectievelijk de Senaatslijst en de 
Antwerpse Kamerlijst.

“ Een vrijheidsbeweging
als de onze stuwt,

duwt en brengt ter tafel.
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order” weg is? Vergeten zij de schoten 
die politiemensen hebben getroffen 
uit de loop van geweren? Vergeten zij 
de onschuldige slachtoffers van ban-
dieten, overvallers en struikrovers?

3. Vergeten de mensen dat CD&V, Open 
VLD, SP.a en zelfs bij de aanvang van 
Leterme I ook de N-VA allemaal de 
regularisatie van illegale vreemde-
lingen goedkeurden? Dat het Zilver-
fonds voor de pensioenen leeg bleek 
te zijn? Dat de banken uitverkocht 
werden aan Frankrijk? Vergeten de 
mensen dat allemaal? 

“ Wij moeten de locomotief 
blijven in de richting van 

Vlaamse onafhankelijkheid.

op te zetten. Principes en idealen zijn voor 
ons een zeer belangrijke zaak. 

Wat zeggen jullie tegen kiezers die een 
zogenaamde nuttige stem overwegen 
boven “een verloren stem” voor het 
Vlaams Belang?

FDW: We moeten - zeker op federaal vlak 
- duidelijk durven beklemtonen dat we 
een zweeppartij zijn die vanuit de opposi-
tie de andere partijen voor zich uit jaagt en 
de agenda probeert te bepalen. Het fabel-
tje dat het Vlaams Belang niet weegt op 
de politiek slaat nergens op. Het recente 
boerkaverbod, het hoofddoekenverbod in 
de scholen, het terugfluiten van de regu-
larisatieprocedure voor illegalen door de 
Raad van State, de alsmaar grotere bijval 
voor de Vlaamse onafhankelijkheidsidee, 
het zijn slechts enkele voorbeelden van 

Waar maakt het Vlaams Belang het 
verschil met de andere partijen? 

FDW: Wij zijn een vrijheidspartij die 
opkomt voor een vrij en onafhankelijk 
Vlaanderen. De andere partijen doen dat 
niet of onvoldoende. Hetzelfde zien we 
wanneer het gaat over het stoppen van de 
islamisering en de harde aanpak van de 
criminaliteit: daarin staat het Vlaams Be-
lang alleen. Een scherp profiel zal nodig 
zijn om het Vlaams Belang te onderschei-
den van andere partijen die een Vlaams 
Belang-light proberen neer te zetten. Wij 
zijn het origineel en het origineel doet het 
altijd beter dan de kopie. Kortom: wij wil-
len geen stuk van de taart zoals de andere 
partijen, maar een ander recept voor de 
taart. 

GA: Het Vlaams Belang laat zich niet in 
de doeken doen. Dat weten de anderen. 
Met ons valt niet een of ander handeltje 
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rechtstreekse of onrechtstreekse verwe-
zenlijkingen van het Vlaams Belang.

GA: Mensen zijn wel slimmer dan dat. Zij 
stemmen voor oplossingen die ze willen 
aangekaart zien. Liefst in een regering, 
maar helemaal niet noodzakelijk. Zij wil-
len wel duidelijke taal en een stevige stok 
achter de deur. Nutteloos: dat is vooral 
praat van mensen die geen Vlaams Be-
lang stemmen. Zie inderdaad maar naar 
het boerkaverbod, de processen tegen de 
regularisaties en de communautaire ont-
maskeringen van de afgelopen jaren.

Zien jullie de stembusuitslag met ver-
trouwen tegemoet? Met welk resultaat 
zijn jullie tevreden?  

FDW: “There is no substitute for victo-
ry”, zei generaal MacArthur ooit. Hij had 
gelijk. We nemen aan verkiezingen deel 
om te winnen. Dat dit moeilijke verkiezin-
gen worden, weet iedereen. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat het Vlaams Belang als 

13 juni

“ Het fabeltje dat het Vlaams 
Belang niet weegt op de 

politiek slaat nergens op.
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outsider de verrassing van de verkiezings-
avond wordt. 

Welke rol moet het Vlaams Belang de 
volgende jaren blijven spelen?

FDW: Wij moeten het buitenbeentje blij-
ven. Alhoewel de rol van zweeppartij 
ons op het lijf geschreven is, moeten we 
geen schrik hebben van beleidsdeelname 
maar dan enkel op onze voorwaarden. 
Het Vlaams Belang moet een rechtlijnige, 
rechtse, volkse en vooral Vlaams-nationa-
le partij zijn en blijven. 

GA: Een vrijheidsbeweging als de onze 
stuwt, duwt en brengt ter tafel. De hele 
periode van Leterme I was ik fractievoor-
zitter van de grootste oppositiepartij. De 
eerste spreker in de Kamer. Even sterk 
zijn als toen: dat zou mij tevreden stem-
men. Dat zou mij opnieuw samen met de 
VB-ploeg in de Kamer in staat stellen om 
onze thema’s met kracht in de Wetstraat te 
laten horen.  

Hebben jullie nog een boodschap voor 
de lezer?

FDW: Het wordt een ontzettend korte 
campagne. Gooi alles wat je hebt in de 
strijd. Werf kiezers bij vrienden, kennis-
sen, familieleden en werkmakkers. Wees 
de beste missionarissen van onze partij, 
het Vlaams Belang!

GA: De vele tegenstanders in de Wetstraat 
en in de journalistiek willen al jaren dat 
het Vlaams Belang kan worden afgeschre-
ven. Zij dromen. Laat ze dromen. Het 
Vlaams Belang blijft: omdat het moet. 

“ Het Vlaams Belang blijft: 
omdat het moet.
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De wet voorziet dat de kiezer, als hij zelf niet kan gaan stemmen, 
in welbepaalde gevallen volmacht kan geven aan om het even 
welke andere kiezer.

De wettelijk toegelaten redenen om bij volmacht te stemmen zijn dezelfde als bij de 
verkiezingen van vorig jaar en moeten steeds gestaafd zijn met een attest:
• wegens ziekte of gebrekkigheid (medisch attest); 
• om beroeps- of dienstredenen (attest werkgever); 
• indien men schipper, marktkramer of kermisreiziger is (attest burgemeester van de 

gemeente waar men  ingeschreven is); 
• indien men in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert (attest van de instelling);
• omwille van zijn geloofsovertuiging (attest religieuze overheid);
• om studieredenen (attest van de studie-instelling); 
• vakantie in het buitenland (attest burgemeester). U krijgt dit attest pas nadat u in het 

gemeentehuis de nodige bewijsstukken (ticket, huurcontract, reisdocumenten, 
verklaring reisbureau,…) voorlegt of ter plaatse een verklaring op eer aflegt.

De volmacht wordt gesteld op een formulier dat gratis verkrijgbaar is bij het 
gemeentebestuur en ook door de Vlaams Belang-verkiezingscel (o.a. via www.
vlaamsbelang.org) ter beschikking zal gesteld worden.
De regel blijft dat men slechts één volmacht mag krijgen! Men kan dus geen volmachten 
‘verzamelen’.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het 
volmachtformulier met het bij horende attest, alsmede van zijn eigen oproepingsbrief 
en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau. Hij dient 
zich te begeven naar het stembureau 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 stempel met de 
tekst “heeft bij volmacht gestemd”, aangebracht.

 Ik kan op 13 juni niet 
gaan stemmen!

 Kan ik een volmacht geven? Aan wie?

36
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Er zijn verschillende mogelijkheden om geldig te stemmen: 

✔ ofwel kleurt u het bolletje bovenaan de lijst (kopstem of lijststem) 

✔ ofwel geeft u één of meerdere effectieve kandidaten van dezelfde lijst een 
voorkeurstem 

✔ ofwel geeft u één of meerdere opvolgers van dezelfde lijst een voorkeurstem 

✔ ofwel geeft u één of meerdere effectieve kandidaten én één of meerdere 
opvolgers van dezelfde lijst een voorkeurstem 

 Hoe stem ik geldig?

NOG	VRAGeN	OVeR	De	VeRKieziNGeN?
Contacteer onze verkiezingscel: Tel: 02/219.60.09 (kantooruren) •
Fax: 02/209.23.19 • e-post: verkiezingscel2010@vlaamsbelang.org

U vindt het allemaal op onze verkiezingswebstek via
www.vlaamsbelang.org

Vlaams Belang

Effectieven:
Roger 
Liza 
Frans 

Opvolgers:
Angèle 
Fons 
Lucienne 

Vlaams Belang

Effectieven:
Roger 
Liza 
Frans 

Opvolgers:
Angèle 
Fons 
Lucienne 

Vlaams Belang

Effectieven:
Roger 
Liza 
Frans 

Opvolgers:
Angèle 
Fons 
Lucienne 

Vlaams Belang

Effectieven:
Roger 
Liza 
Frans 

Opvolgers:
Angèle 
Fons 
Lucienne 

Samengevat: zolang u binnen dezelfde lijst stemt, stemt u steeds geldig.

✔ campagnenieuws
✔ kandidatenlijsten

✔ mediakalender
✔ programma

37
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	Het	einde	van	
New	Labour

Buitenland

39

David Cameron, de jonge en charismati-
sche leider van de Conservatieven, mag 
dus naar Downing Street 10 en zal de vol-
gende jaren een ondankbaar beleid moe-
ten voeren dat er in de eerste plaats op is 
gericht de grote Engelse overheidsschuld 
terug te dringen. Door de belastingen te 
verhogen en zwaar in de publieke uitga-
ven te knippen. Dat wisten de kiezers toen 
ze gingen stemmen, maar ze moeten het 
nog aan den lijve ondervinden.

Verliezer is ‘kingmaker’
David Cameron wordt de jongste premier 
van Engeland sinds 1812, maar of zijn 
jeugdige leeftijd een garantie voor suc-
ces vormt, is een heel andere kwestie. Hij 
triomfeerde waar zijn drie voorgangers 
bij drie opeenvolgende wetgevende ver-

kiezingen faalden: de Conservatieven te-
rug in de regering loodsen. Maar de staat 
van genade waarin hij verkeert, zou van 
korte duur kunnen zijn. Zowel binnen als 
buiten zijn partij zal Cameron moeten op-
boksen tegen keiharde oppositie, merkten 
de commentatoren van de Daily Telegraph 
en The Financial Times op zodra bekend 
raakte dat de Queen hem na het ontslag 
van Gordon Brown en na zes dagen van 
politiek schaakspel ontvangen had op 
Buckingham Palace. 

Behaalden Cameron en zijn Tories im-
mers geen pyrrusoverwinning? De be-
loofde absolute meerderheid is namelijk 
uitgebleven. De vraag die daarbij onmid-
dellijk rijst, is of de Conservatieven hun 
beloftes zullen kunnen waarmaken, nu ze 
opgescheept zitten met een zogenaamd 

De Britse Conservatieven hebben de parlementsverkiezingen 
van 6 mei gewonnen. Daarmee komt een einde aan dertien jaar 
sociaaldemocratisch bewind dat nu al in de geschiedenisboe-
ken omschreven wordt als de periode van New Labour, waarbij 
eerst onder Tony Blair en de laatste drie jaar onder de onfor-
tuinlijke Gordon Brown ook in Groot-Brittannië, zoals voorheen 
elders in Europa, de overstap van socialisme naar sociaaldemo-
cratie werd gemaakt.
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hung parliament, eerder een zeldzaam-
heid in Groot-Brittannië, waarbij geen en-
kele partij over een absolute meerderheid 
beschikt om te regeren, zoals dat traditio-
neel wel het geval is.

Inderdaad, de Tories wonnen de verkie-
zingen, maar hun overwinning was uit-
eindelijk kleiner dan die waarop ze zelf 
hadden gerekend. 
Dat heeft alles te 
maken met het 
slechter dan ver-
wachte, maar toch 
nog betekenisvolle 
resultaat van de li-
beraal-democraten 
van Nick Clegg 
die na 6 mei in 
de comfortabele 
positie van ‘king-
maker’ kwamen te 
zitten. Als nood-
zakelijke coalitie-
partner konden zij 
het zich permitteren de druk te verhogen 
door eerst met Labour en dan pas met de 
Tories te onderhandelen over kabinetsvor-
ming. De kleine partij zal kunnen wegen 
op het kabinet en het regeerprogramma, 
en meer dan de rechtervleugel van de con-
servatieve partij eigenlijk zou wensen.

Oude garde mort
Hier schuilt een eerste gevaar voor Da-
vid Cameron. Onmiddellijk nadat bekend 
raakte dat hij met Nick Clegg een akkoord 
had gesloten, steeg er al geroezemoes op 
in eigen rangen, want Cameron zou grote 
toegevingen hebben moeten doen om de 
LibDems over de schreef te trekken. Zo 
werden geplande belastingvoordelen voor 

gehuwden en de plannen voor lagere 
successierechten niet opgenomen in het 
regeerakkoord. Clegg had de huwelijks-
politiek van zijn regeringspartner tijdens 
de campagne systematisch beschreven als 
een “patronising drivel” (paternalistisch 
geleuter) en kon wat dat betreft geen ge-
zichtsverlies lijden. De Tories blijkbaar 
wel, tot groot ongenoegen van de oudere 

garde. Ook de door 
Cameron ingewil-
ligde eis van de li-
beraal-democraten 
om een referen-
dum te organise-
ren over de hervor-
ming van het kies-
systeem valt niet 
in goede aarde bij 
die oudere garde 
die vreest dat de 
partij daarvan de 
dupe zal worden. 
De Conservatie-
ven strandden op 

306 zetels, ondanks een winst van 97 
zetels te weinig voor een absolute meer-
derheid. Dat de door de media massaal 
gepromote LibDems uiteindelijk de ver-
kiezingen verloren - laat het een les zijn 
voor de Vlaamse media - en hen nu een 
nefaste kieshervorming opdringen in ruil 
voor coalitievorming schiet bij veel par-
tijleden in het verkeerde keelgat, zeker als 
men weet dat ook Labour op de geplande 
kieshervorming aandringt. 

Nick Clegg moest dan weer zijn eis la-
ten vallen om tienduizenden illegale im-
migranten te regulariseren, maar hoe dan 
ook: de samenwerking tussen de telege-
nieke en progressieve liberaal Clegg en 
zijn drie maanden oudere conservatieve 
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collega belooft een fascinerend schouw-
spel te worden, schreef James Blitz met 
veel gevoel voor understatement op 
woensdag 12 mei in The Financial Times. 
Cameron is de eerste premier sinds 1945 
die gedwongen wordt te regeren met een 
coalitiepartner.

Hij zal snel met moeilijkheden geconfron-
teerd worden, want tijdens de campagne 
durfde geen enkele van de drie partijlei-
ders gedetailleerd uitleggen welke dras-
tische besparingen ze, met name in de 
openbare sector, zullen doorvoeren om 
de overheidsfi nanciën de volgende ja-
ren te saneren. Het spook van langdurig 
en hardnekkig vakbondsprotest zoals dat 
waarmee Margareth Thatcher in de vroege 
jaren tachtig van vorige eeuw te maken 
kreeg, zou sneller dan vermoed kunnen 
opduiken. En dan zullen de liberaal-de-
mocraten de zwakke plek in de coalitie 
zijn. Zonder hen heeft Cameron immers 
slechts 36 procent van de kiezers achter 
zich en hij moet het bovendien doen zon-
der enige vertegenwoordiging in Schot-
land, waar zijn partij geen 15 procent van 
de stemmen haalde. De Schotse nationa-
listen (SNP) staan van oudsher huiverach-
tig tegenover de Tories, net zoals de Ierse 
nationalisten van Sinn Féin die er bij deze 
verkiezingen licht op vooruitgingen te-
genover de verkiezingen van 2006 en met 
25,5 procent nipt de grootste partij wer-
den in Noord-Ierland. 

BNP blijft buiten spel
Tenslotte blijkt ook dat de British Natio-
nal Party (BNP) van Nick Griffi n, die bij 
de Europese verkiezingen van verleden 
jaar voor zijn partij twee zetels wist te ver-
overen in bolwerken van Labour, en zijn 

naambekendheid tijdens enkele memora-
bele televisiedebatten nadien mocht ver-
sterken, haar ambitie om toch één of twee 
afgevaardigden naar Westminster Palace 
te sturen niet heeft kunnen waarmaken. 
Immigratie was anders wel degelijk een 
van de belangrijke thema’s tijdens deze 
stembusslag. Dat bleek nog in de laatste 
dagen vóór zes mei toen een brave vrouw 
Gordon Brown enkele vragen over zijn 
immigratiebeleid stelde en van de eerste 
minister mocht horen dat ze een “kwezel” 
was. 

Het was zelden gezien hoe een eerste mi-
nister, achtervolgd door een meute came-
ra’s, nadien door het stof moest kruipen 
om zich te verontschuldigen voor zijn uit-
schuiver en even leek het, schrijft Laura 
Roberts in The Telegraph, dat de BNP 
daar garen bij zou spinnen. Maar de partij 
kon de fl ater van Brown electoraal uitein-
delijk niet verzilveren. Ook Van Rompuy-
basher Nigel Farage moest inzien dat zijn 
partij blijkbaar alleen bij Europese verkie-
zingen de Britse kiezers kan verleiden. Is 
het omdat de Conservatieven beloofd heb-
ben dat zij de volgende jaren werk zullen 
maken van een kordaat en stringent immi-
gratiebeleid? 

Ongetwijfeld heeft de ‘nuttige stem’ ge-
speeld tijdens deze historische verkiezin-
gen. Maar ook hier kunnen we, meer dan 
het geval is bij andere thema’s, de vraag 
stellen of de coalitie met de liberaal-de-
mocraten niet de achilleshiel van de To-
ries zal worden. Niet alleen uit de pan 
swingende overheidstekorten, ook een 
volledig falend immigratiebeleid zit veel 
Britse kiezers hoog. En daar zal David 
Cameron bij volgende verkiezingen min-
stens evenzeer op worden afgerekend. 
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Onze jongerenkandidaten - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

Limburg

Antwerpen

V.l.n.r.: 7. Kristy Balette, 3. Chris Janssens, 5. Veronique Bartels, opvolger 4. Mercedes 
Armirotto , 6. Johan Van Reeth

V.l.n.r.: opvolger 2. Ilse Van Echelpoel, 15. Angie Bosmans, 1. Gerolf Annemans, opvolger 8. 
Sabine De Wit, 13. Tim Willekens, 22. Valery Van Gorp (niet op de foto)

Leuven West-Vlaanderen
V.l.n.r.: 3. Andy Bonnyns, 1. Hagen 
Goyvaerts, opvolger 1. Nico Creces

V.l.n.r.: 10. Els Barbary - Vanbrakel, 1. Peter 
Logghe, opvolger 2. Dominiek Spinnewyn-
Sneppe
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Onze jongerenkandidaten - www.vbj.org

Heb je vragen of opmerkingen?
Wil je aansluiten bij VBJ of gewoon informatie ontvangen?
Laat het ons weten via info@vbj.org of 02/219.27.28

Vlaams Belang Jongeren: Nationaal secretariaat - Madouplein 8/6 - 1210 BrusselVlaams Belang Jongeren: Nationaal secretariaat - Madouplein 8/6 - 1210 Brussel

Oost-Vlaanderen

Senaat

Brussel-Halle-Vilvoorde

V.l.n.r.: 14. Wouter Bracke, 18. Sylvia Rombaut, 9. Toon Truyman, 12. Steven Creyelman, 2. 
Barbara Pas, 1. Guy D’haeseleer, 5. Sabrina Dessein, 16. Jan Lievens, 15. Ilse Craessaerts, 
opvolger 4. Kristof Slagmulder, opvolger

V.l.n.r.: 22. Karel Indeherberge, 9.
An Braem, 1. Filip Dewinter, 12.
Barbara Bonte, opvolger 9. Peter
Pauwels

V.l.n.r.: 6. Gunter Timmermans, 19. Sofi e Vanassche, opvolger 3. Klaas Slootmans, opvolger 5.
Inge Moysons, 7. Jörgen Noens, 8. Dries Devillé, 4. Evert Hardeman (niet op de foto)
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Boek & tijdschrift

“Van zodra het uit was in 
1973 las ik het boek Le 
Camp des Saints van Jean 
Raspail. Voor mij was 
dat een hallucinerende 
leeservaring die nu rea-
liteit aan het worden is. 
We worden overspoeld 
door migranten en geluk-
zoekers. Daarbij komt de 
islamdreiging. De islam 
als godsdienst laat mij 
onverschillig, maar de 
totalitaire, politieke islam 
is voor mij een gruwel”, 
aldus Luc Pauwels in de 
biografi sche nota van 
Pieter Jan Verstraete.

Luc Pauwels is een ei-
genzinnig intellectueel en 
een geslaagd zakenman. 
Op 60-jarige leeftijd stu-
deerde hij cum summa 
laude af aan de universi-
teit met een licentiaat-
verhandeling over Joris 
Van Severen en boven-
dien leidde hij gedurende 
35 jaar een prestigieus 
tijdschrift: je moet het 
maar doen. Luc Pauwels 
was en is vooral de stu-
wende en intellectuele 
kracht van een modern, 

 Vraaggesprekken met Luc Pauwels

eigentijds en con-
servatief 
natio-
nalisme. 
Hij is de 
man van 
leesbare en 
toeganke-
lijke teksten 
over identiteit, 
Vlaams-Neder-
landse integratie 
en Europese 
machtsvorming.

Dit sympathieke 
boekje van de 
gekende publicist 
Pieter Jan Verstraete 
wil zeker geen uitput-
tende biografi e geheten 
worden. Wel is het een 
interessante inleiding op 
het leven van een prin-
cipiële Einzelgänger, van 
een principiële heel-Ne-
derlander en Europeaan. 

eigentijds en con-

leesbare en 
toeganke-
lijke teksten 
over identiteit, 
Vlaams-Neder-
landse integratie 
en Europese 
machtsvorming.

Dit sympathieke 
boekje van de 
gekende publicist 
Pieter Jan Verstraete 
wil zeker geen uitput-

eigentijds en con-

over identiteit, 
Vlaams-Neder-
landse integratie 

machtsvorming.

Dit sympathieke 
boekje van de 
gekende publicist 
Pieter Jan Verstraete 

Heel-Nederlander, Europeaan, Heiden.
Vraaggesprekken met Luc Pauwels.

Pieter Jan Verstraete
80 blz. - ISBN 978-90-7949-700-3

Te verkrijgen door storting op rekeningnummer
462-7286791-52 op naam van P.J. Verstraete

(12,50 euro + 1,95 euro verzendkosten)

Als ooit de geschiedenis 
wordt geschreven van de 
uitbouw van een natio-
nalistische tegencultuur, 
zal de naam Luc Pauwels 
niet ontbreken. 
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TS
Traiteur Service Sigrid

Traiteur Service Sigrid
Koken bij u thuis of op locatieS     

•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!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

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

E-post: info@vanmolenzonen.be

Van Mol en Zonen bvba
Algemene bouwwerken

Nieuwbouw en renovatiewerken
Tel: 03/653.02.91

GSM: 0476/47.28.56

 E-Magazine
Via de elektronische nieuwsbrief van 
het Vlaams Belang blijft u op de hoogte 
van de politieke actualiteit en van onze  
standpunten. U kan zich gratis abon-
neren door een bericht te sturen naar 
e-magazine@vlaamsbelang.org.

Zaterdag 26 juni ‘10
Zaal Den Bart • Bartholomeustraat 9 

Merksem (Antwerpen)
Gastspreker: 

Roger Deridder voorzitter VVB Antwerpen
Strijdrede: 

Johan Vanslambrouck
Boodschap uit Zuid-Afrika:

 Stop de moord op de blanke boeren!

5€D
eu

ren 19 uur.

 Aanvang 20 u
ur

.

www.voorpost.org
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Splits.be

De webstek van ons 
maandelijks informa-
tieblad Splits.be werd 
begin mei vernieuwd 
en opgevat als een dos-
sierwebstek rond de 
belangrijkste doelstelling 
van het Vlaams Belang: 
de splitsing van België 
en de Vlaamse onafhan-
kelijkheid als essentiële 
voorwaarde voor een 
vrij, welvarend en goed 
bestuurd Vlaanderen.

Zoals voorheen kan u op 
deze webstek de com-
munautaire problema-
tiek op de voet volgen. 
We brengen verslag 

uit van de activiteiten 
en tussenkomsten van 
onze mandatarissen in 
de vele parlementen die 
dit armzalige land rijk is. 
Regelmatig kan u er ook 
videoverslagen bekijken. 
Het Vlaams Belang is een 
partij die niet alleen in 
het parlement actief is 
maar ook op het terrein 
regelmatig acties voert. 
Ook die vindt u terug op 
Splits.be.

Kennis is 
macht
Nieuw is dat er meer 

 Nieuwe webstek

Meer informatie: redactie@splits.be

aandacht wordt besteed 
aan dossiers. In samen-
werking met de werk-
groep Vlaamse onafhan-
kelijkheid van het Ken-
niscentrum werd daarvan 
werk gemaakt om onze 
kennisvoorsprong te 
behouden over onze 
kernthema’s. Kandidaten, 
leden, kaderleden en 
sympathisanten kunnen 
er zich informeren over 
tal van communautaire 
vraagstukken:

• Welke toegevingen 
lagen bij de ‘onder-
handelde oplossing’ 
voor BHV op tafel?

• Hoe zat dat nu weer 
met die belangencon-
flicten in het BHV-
dossier?

• Hoe zit het met de 
financiële transfers 
van Vlaanderen naar 
Wallonië?

• Hoeveel kost het ko-
ningshuis de Vlaamse 
belastingbetaler?

Op deze en vele andere 
vragen vindt u het ant-
woord in onze dossier-
rubriek. 
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Uitgeverij Egmont

Jan Huijbrechts brengt 
in zijn nieuw boek een 
duizendtal politiek incor-
recte en non-conformis-
tische citaten van beken-
de en minder bekende 
auteurs.

Fout gekozen werd opge-
vat naar analogie met het 
succesvolle Guide de cita-
tions de l’homme de droite 
van de Franse rechtse 
auteur Francis Bergeron 
(in samenwerking met 

 Politiek incorrect citatenboek

Philippe Vilgier). 
Jan Huijbrechts 
maakte een se-
lectie van dui-
zend politiek in-
correcte citaten 
die hij de voor-
bije jaren bijeen 
heeft gesprok-
keld. Citaten 
van bekende 
maar ook van 
al dan niet be-
wust ‘verge-
ten’ auteurs, 
die soms pro-
v o c e r e n d , 
grappig en/
of non-con-

formistisch zijn 
maar altijd lezenswaar-
dig. Eén kenmerk hebben 
ze alvast gemeen, een 
kenmerk dat bijzonder 
gevat verwoord werd 
door Sovjet-dissident en 
Nobelprijswinnaar voor 
de Literatuur, Alexander 

Philippe Vilgier). 
Jan Huijbrechts 
maakte een se-
lectie van dui-
zend politiek in-
correcte citaten 
die hij de voor-
bije jaren bijeen 
heeft gesprok-

van bekende 

‘Fout gekozen’ telt 136 bladzijden,
kost 12,50 euro (excl. verzendingskosten) en kan 

besteld worden bij Uitgeverij Egmont via:
Webstek: www.uitgeverijegmont.be

E-post: bestellen@uitgeverijegmont.be
Telefoon: 0472/603.552 (tijdens de kantooruren)

Post: Madouplein 8 bus 2, 1210 Brussel.

Solzjenitsyn: “We zullen 
weigeren te zeggen wat we 
niet denken…!”
Jan Huijbrechts publi-
ceerde in het verleden 
een tiental hoofdzakelijk 
militair-historisch gerela-
teerde werken. In 2007 
verscheen bij Uitgeverij 
Egmont zijn boek Trouw 
aan Oranje, over de bele-
gering van de Antwerpse 
citadel, dat al snel aan een 
tweede druk toe was. Als 
illustrator en cartoonist 
werd zijn werk geselec-
teerd voor tal van ten-
toonstellingen in zowel 
binnen- als buitenland. 
Jan Huijbrechts heeft zijn 
nieuw boek opgefl eurd 
met enkele van zijn car-
toons. Kortom, dit boek 
is een verzamelobject en 
een echte aanrader voor 
al wie zich verzet tegen 
het politiekcorrecte den-
ken. 
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Kalender

VRiJDAG	11	JUNi	
WAREGEM. Gespreks-
avond:	‘een	Vlaams	
toekomstproject,	ana-
lyse	Vlaanderen	nu,	toe-
komstbeeld	Vlaanderen	
later’ met M. Gunst in café 
‘t Gemeentehuis, Liebaert-
str. 1, Desselgem (nabij 
kerk) om 20u. Inl.: D. Alyn, 
0497/55.20.55. 
zATeRDAG	12	JUNi	
HEUSDEN-ZOLDER. 
Varken	aan	‘t	spit	of	vis-
schotel in zaal St-Vincent, 
Mijnwerkerslaan, Zolder-Mijn 
om 18u. Inl.: M. Verswijvel, 
011/57.34.56. 
zATeRDAG	19	JUNi	
DUFFEL. Afdelingseten-
tje in taverne de Warande, 
Kapelstr. 17. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
SCHAARBEEK. Jaarlijkse	
BBQ met F. Erens in café 
The Willy’s om 12u. Inl.: P. Van 
Goethem, 0494/82.26.62. 
NIJLEN. Braadfeest in Kan-
tine FC Vera om 16u. Inl.: J. 
Zander, 03/481.89.29. 
LOVENDEGEM. eetfestijn 
in polyvalente zaal Gemeen-
telijk Sportcomplex, Sportstr. 
24 om 19u. Org.: VB Loven-
degem-Vinderhoute. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88 . 
zONDAG	20	JUNi	
MOL. Breughelfestijn 
met B. Valkeniers in Kantine 
VV Hei, Heidehuizen van 
12 tot 19u. Inl.: J. Vansant, 
0497/44.09.79. 
VRiJDAG	25	JUNi	
SCHOTEN. Stand	op	de	
braderij	met	animatie in 
de Paalstr. van 12 tot 22u. Inl.: 
P. Bouciqué, 0486/76.07.65. 

DEURNE. zangavond met 
J. Penris in Regiosecr., Turn-
houtsebaan 105 om 19u. Org.: 
VBJ Koepel Antwerpen. 
zATeRDAG	26	JUNi	
SCHOTEN. Stand	op	de	
braderij	met	animatie in 
de Paalstr. van 12 tot 22u. Inl.: 
P. Bouciqué, 0486/76.07.65. 
ZEDELGEM. Tuinfeest, 
Torhoutsestwg. 115, Lop-
pem om 17u. Inl.: D. Sneppe, 
0496/08.29.34. 
zONDAG	27	JUNi	
SCHOTEN. Stand	op	de	
braderij	met	animatie in 
de Paalstr. om 12u. Inl.: Inl.: P. 
Bouciqué, 0486/76.07.65. 
zATeRDAG	3	JULi	
DENDERMONDE. 10de	
feestbraai in gemeentelijke 
basisschool, Rootjensweg 76, 
Grembergen om 15u. Inl.: B. 
Pas, 0485/41.20.91. 
zONDAG	4	JULi	
GENT. 3de	familiedag	met	
braai met J. Deckmyn in 
Regiosecr., Ch. De Kerchovel-
aan 9 van 11 tot 20u. Org.: VB 
Koepel Gent. Inl.: J. Deckmyn, 
0476/26.97.38. 
LOVENDEGEM. Boek-
voorstelling	‘De	Gul-
densporenslag’ met K. 
Van Overmeire in Raadzaal, 
Kasteeldreef 72 om 11u. Org.: 
VB district Evergem. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88. 
RUISBROEK. Guldenspo-
renbraai in De Nieuwe Ark, 
Kerkstr. om 16u. Org.: VB 
Klein-Brabant. Inl.: W. Verhey-
den, 0478/90.90.75. 
zATeRDAG	10	JULi	
ANTWERPEN. 11-julivie-
ring	met	gratis	vat met F. 

Dewinter in De Leeuw van 
Vlaanderen (De Beest), Jezu-
ietenrui 1. Org.: VBJ Koepel 
Antwerpen. 
BEGIJNENDIJK. eetdag in 
Visvijver De Lelie, Baalsestwg. 
56 van 9 tot 12u. en van 14 
tot 17u.. Inl.: M. Ronsmans, 
0498/51.67.45. 
LEOPOLDSBURG. Barbe-
cue in parochiezaal Heppen, 
Beringsestwg. 15, Heppen 
van 14 tot 20u. Org.: VB 
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: L. 
Coninx, 011/34.65.82. 
MECHELEN. Guldenspo-
renherdenking met J. 
Sanctorum in Stadsschouw-
burg om 19u. Org.: Gulden-
sporenkomitee. Inl.: www.
guldensporenkomitee.org, 
0497/31.03.25. 
zONDAG	11	JULi	
ANTWERPEN. 11	julivie-
ring	in H. Conscienceplein 
van 14 tot 18u. Inl.: 
MECHELEN. Guldenspo-
renactie op Grote Markt 
om 19u. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09. 
zATeRDAG	17	JULi	
VOERSTREEK. zomeruni-
versiteit	2010 met F. Dewin-
ter, B. Valkeniers, W. Verreyc-
ken, W. De Wit,... Org. en. inl.: 
VBJ, 02/219.27.28. 
WOeNSDAG	21	JULi	
ANTWERPEN. Vlaamse	
frietjesdag in secr., Van 
Maerlantstr. 14 om 11u. 
zATeRDAG	28	AUGUSTUS	
LIER. Braai in Visput Moed 
en Geduld. Org.: VB Lier-
Koningshooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
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zATeRDAG	4	SePTeMBeR	
IEPER. Bezoek	aan	het	
Vlaams	Parlement	-	aan-
sluitend	vrij	stadsbezoek	
Brussel met F. Dewinter. 
Samenkomst aan het sta-
tion van Ieper voor de trein 
van 7.38uur. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
DiNSDAG	14	SePTeMBeR	
LENNIK. Vorming:	Budget	
en	begroting met D. Aras in 
Regiosecr., H. Ghyselenstr. 7 
om 20u. Org.: VB Regio Halle 
en Vilvoorde ism Cel Vor-
ming VVBM. Inl.: Regiosecr., 
02/582.91.75. 
zATeRDAG	18	SePTeMBeR	
IEPER. zwerfvuilactie in 
Dikkebus om 9.30u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01. 
zATeRDAG	2	OKTOBeR	
POPERINGE. Kaas-	en	
wijnavond in OC Rookop, 
Heuvellandseweg 1, Renin-
gelst van 19 tpt 23u. Inl.: M. 
Vanbrabant, 057/30.02.93. 
zATeRDAG	16	OKTOBeR	
IEPER. Voedselinzameling	
tvv.	ieperse	kansarmen in 
Spar, Meenseweg 30 om 9u. 

Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
DIKSMUIDE. eetfestijn met 
R. De Bont en D. Lootens in 
zaal De Kring, Keiemdorpstr. 
87, Keiem om 19u. Inl.: K. 
Bultinck, 0496/53.42.48. 
zONDAG	17	OKTOBeR	
KONINGSHOOIKT. Hooi-
ktse	kippen. Org.: VB Lier-
Koningshooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
zONDAG	31	OKTOBeR	
MECHELEN. Afdelingseten-
tje in zaal Rerum Novarum, 
St-Lambertuslaan, Muizen 
om 12u. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09. 
zATeRDAG	6	NOVeMBeR	
BOOM. Kip	met	frietavond 
in zaal ‘t Katrientje, Pastorijstr. 
22 om 18u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38. 
zONDAG	7	NOVeMBeR	
IEPER. 5de	Sint-Maarten-
sfeestje	met	pannen-
koekenbak in OC Ridders 
De Steurs, Werviksestr., 
Zillebeke om 15u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
zATeRDAG	13	NOVeMBeR	
KAMPENHOUT. eetfestijn 

in Parochiezaal, Bogaertstr., 
Nederokkerzeel van 11.30 
tot 21u. Inl.: M. Fannes, 
0496/55.73.36. 
zONDAG	14	NOVeMBeR	
OVERPELT. eetfestijn in 
feestzaal Het Pelterke, Jeugd-
laan 4 van 11 tot 20u. Inl.: L. 
Vissers, 0479/65.21.53. 
zATeRDAG	20	NOVeMBeR	
MEISE. Spaghetti-avond 
in Parochiezaal, Merchtem-
sestwg. 14, Wolvertem van 
17 tot 22u. Inl.: E. Hardeman, 
0475/36.49.63. 
zATeRDAG	27	NOVeMBeR	
MOERBEKE-WAAS. 6de	
eetfestijn met J. Deckmyn 
in zaal New Galaxy, Statie-
str. 1 om 19u. Inl.: E. Coupé, 
09/346.64.89. 

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET JULI/

AUGUSTUSNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
20 JUNI 2010

• Scheldekoor o.l.v. Jan Fossey
• Herdenking Herman Van den Reeck en Onze-

Lieve-Vrouw van Vlaanderen
• Toespraak door Erik Stoffelen, voorzitter Alge-

meen Nederlands Zangverbond (ANZ)
• Optreden van Standrecht

eetfestijn

11 JULIVIERING
ANTWERPEN

Zondag, 11 juli 2010 • H. Conscienceplein
vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur

• Samenzang met het publiek o.l.v. de studentenver-
enigingen Fratres Coniuncti, KVHV, NJSV en NSV!

Doorlopend: kinderanimatie infostands van 
de deelnemende verenigingen
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VUL IN en WIN

een boek.

Deze maand

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Constant De Herdt
Blaasveld

Lea Stevens
Antwerpen

Guy De Kerpel
Westvleteren

Marie De Decker
Mortsel

Remy De Plecker
AalstOplossing vorige maand: knalfeest

Stuur uw oplossing voor 20 juni met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

Madouplein 8 bus 9 • 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen 
verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/219.72.56.
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Islam voor varkens,

apen, ezels en andere

beesten

door Hans Jansen

VBM 2010-06.indd   50 21/05/10   13:13



VBM 2010-06.indd   51 21/05/10   13:13



VBJ
ZomeruniversiteitZomeruniversiteitZomeruniversiteit

Meer info?
02/219 27 28
info@vbj.org

17 - 24 juli 2010
Limburg

Waar en Wanneer?
De zomeruniversiteit 
van VBJ vindt plaats in de 
Voerstreek van zaterdag 
17 tot en met zaterdag 
24 juli. Wie niet de vol-
ledige periode kan mee-
gaan neemt best zo vlug 
mogelijk contact op met 
VBJ-nationaal.

Activiteiten?
Als gastsprekers mogen 
we ondermeer Bruno 
Valkeniers, Wim Ver-
reycken, Luc Vermeulen, 
Gerolf Annemans, Wim 
De Wit, Filip Dewinter, 
Karim Van Overmeire, 
Frédéric Erens en Wim 
Van Dijck verwelkomen. 
Naast theoretische en 
praktische sessies zijn 
er ook ontspannings-
activiteiten  voorzien 
zoals een voerwandeling, 
een uitstap naar Maas-
tricht,…

Kostprijs?
Scholieren, studenten 
en werkzoekenden be-
talen 195 euro (verblijf, 
maaltijden en activiteiten 
inbegrepen), de anderen 
225 euro.

Inschrijven tot 1 juli 
2010. Na inschrijving ont-
vangt elke deelnemer een 
gedetailleerd programma 
en alle praktische info.
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