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Geen overheveling van de ven-
nootschapsbelasting. Van échte 
fi scale autonomie is helemaal 

geen sprake. Er komt geen herziening 
van het statuut van Brussel, maar inte-
gendeel meer geld voor het gewest. En 
voor de splitsing van B-H-V moeten 
de Vlamingen een stevige prijs betalen. 

Voor sommigen lijkt Bart De Wever 
‘de man die het been stijf houdt’, maar 
zelden lagen perceptie en realiteit 
verder uit elkaar. De ‘lepel suiker’ die 
De Wever ooit vooropstelde om een 
communautair akkoord te vergemak-
kelijken, is intussen een hele vrachtwa-
gen suiker geworden. 

Het wordt stilaan tijd dat ook de 
‘gematigde’ Vlamingen inzien dat de 
Franstaligen zelfs met verregaande 
Vlaamse toegevingen niet bereid zijn 
tot een ingrijpende staatshervorming. 
‘La Belgique nous appartient,’ stelde 
Elio Di Rupo al. Stop dus met die on-
zalige onderhandelingen. Stop met 
meelopen in die moedeloze stoet van 
onderhandelaars, bemiddelaars, ver-
duidelijkers, ontmijners en verzoeners. 
Stop die Belgische poppenkast!

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Stop de poppenkast

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 PS haalt het geld in 
Vlaanderen

Analyse www.vlaamsbelang.org

brutoloon gaat via bijdragen van de werk-
nemer en de werkgever naar de staat. Bin-
nen het Europa van 27 lidstaten is dit land 
daarmee een van de absolute koplopers. 

Tegelijk met de torenhoge belastingen 
heeft België zowat de laagste wettelijke 
pensioenen van Europa. Net om dit te 
compenseren, worden de toekomstige ge-
pensioneerden gestimuleerd om zélf voor 
een deel te voorzien in een spaarpotje 
voor hun oude dag. Al meer dan 20 jaar 
lang moedigt de overheid het particuliere 
sparen aan als aanvulling op het wettelijk 
pensioen (eerste pijler) en de groepsver-
zekering (tweede pijler). Een belangrijk 
promotiemiddel is de fi scale stimulans: 
een jaarlijkse belastingvermindering van 
30 tot 40 procent van een bedrag dat mo-
menteel is vastgelegd op 870 euro.

Contractbreuk
In november stelde minister van Pensi-
oenen Michel Daerden (PS) voor om de 
fi scale aftrek voor pensioensparen te ver-
minderen. Het ‘uitgespaarde’ geld zou 
vervolgens dienen voor de versterking 
van het wettelijk pensioen. Het Vlaams 
Belang reageerde onmiddellijk afwijzend, 
want het PS-voorstel zou de facto neerko-
men op een verkapte belastingverhoging. 
Natuurlijk moet de eerste pensioenpijler 
worden versterkt, maar evengoed moeten 

Het ballonnetje dat Michel 
Daerden opliet over het snoei-
en in de fi scale aftrek voor 
pensioensparen, bewijst an-
dermaal dat de PS Vlaanderen 
vooral als een fi nanciële melk-
koe ziet.

Dat België kampioen is in het be-
lasten van loon, was al langer be-
kend. Liefst 50 procent van het 
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9 november

Wanneer u dit Vlaams Belang Maga-
zine leest, ligt 9 november alweer 
enkele weken achter ons. Nochtans 

is het een datum die bol staat van symboliek. 
Precies 21 jaar geleden - in 1989 - viel de 
Berlijnse Muur. De val van de Muur was de 
ultieme bekroning van de spontane volksop-
stand in de toenmalige DDR en een overwin-
ning op de communistische dictatuur. 

Precies 15 jaar na de val van de Berlijnse 
Muur, op 9 november 2004, werd het Vlaams 
Blok definitief veroordeeld en de facto buiten 
de wet gesteld. De veroordeling - exact op de 
dag dat boven de Moerdijk Theo van Gogh 
werd begraven - was een triest hoogtepunt 
van jarenlange wetswijzigingen en juridische 
procedures tegen de Vlaams-nationale oppo-
sitiepartij. Verderop in dit nummer staat jurist 
Jos De Man, die destijds een kritisch essay 
schreef over het proces tegen het Vlaams Blok, 
stil bij het politiek proces dat Geert Wilders in 
Nederland te beurt valt. De tijdens het proces 
gebruikte argumentatie tegen een partij die 
standpunten vertolkt die het establishment 
onwelgevallig in de oren klinken, is bijzonder 
herkenbaar. 

Wat voorligt, is meteen het laatste Vlaams Be-
lang Magazine van deze jaargang. Uit uw tal-
rijke reacties is gebleken dat u tevreden bent 
over het begin dit jaar vernieuwde magazine. 
Het komende jaar gaan wij dan ook graag 
verder op de ingeslagen weg.

Wij wensen u en de uwen alvast vrolijke kerst-
dagen en een prettig eindejaar.

De redactie

de fiscale stimulansen behouden blijven. 
Het verminderen van de fiscale aftrek 
voor pensioensparen komt bovendien neer 
op eenzijdige contractbreuk door een on-
betrouwbare overheid. 

Onderzoek wijst uit dat het vooral de Vla-
mingen zijn die reserves aanleggen voor 
de toekomst. Het leveren van extra spaar-
inspanningen - bijvoorbeeld via investe-
ringen in vastgoed - gebeurt dubbel zo-
veel in Vlaanderen als in Wallonië. Meer 
Vlaamse dan Franstalige werknemers 
hebben een groepsverzekering of pensi-
oenplan via het werk. En in Vlaanderen 
wordt beduidend meer aan pensioenspa-
ren gedaan dan in Wallonië. Het gevolg 
van het voorstel van Daerden laat zich dan 
ook raden: het beknibbelen op de fiscale 
aftrek voor pensioensparen zal proporti-
oneel meer Vlamingen treffen. Het extra 
geld belandt vervolgens opnieuw in de 
Belgische schatkist. 

Melkkoe
Onder het mom van ‘solidariteit’ stroomt 
jaarlijks alleen al via de unitaire sociale 
zekerheid om en bij de 5 miljard euro van 
Vlaanderen naar het zuiden van het land. 
De totale transfers bedragen meer dan 12 
miljard euro. Maar voor Franstalig België 
volstaat dat niet. Liever dan structurele 
hervormingen door te voeren, blijft men 
in België ‘kurieren am Symptom’. En als 
er bijkomend geld nodig is, zullen de Vla-
mingen wel een extra inspanning leveren. 
Het idee van Daerden is dan ook sympto-
matisch voor de wijze waarop de Fransta-
ligen Vlaanderen zien: als een financiële 
melkkoe.  
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VB inspireert

Het computerbedrijf 
Apple lanceerde 
onlangs een nieuw 
besturingssysteem, 
Mac OS X Lion. Voor 
de promotiecampagne 
werd een stoere 
leeuwenkop gebruikt. Maar kijk, net dezelfde leeuw 
tooide eerder al de verkiezingsaffi ches van het 
Vlaams Belang met de slogan ‘Vlaamse kracht’. Ook 
Unizo ging blijkbaar te rade bij het Vlaams Belang. 
Zo voert Unizo Waas en Dender actie tegen het 
feit dat één op zeven Vlamingen in armoede leeft. En 
de slogan? “Armoede bestaat ook bij ons!” Onder 
dat motto deelden de Vlaams Belang Jongeren, zoals 
u in de VBJ-rubriek verderop kan lezen, in 2009 al 
verse soep, gratis kleding en kerstpakketten uit aan 
minderbedeelden van bij ons. 

www.vlaamsbelang.org/actueel

België terminaal

Vlaamse onafhankelijkheid was lange tijd taboe, 
maar de media kunnen er niet meer omheen. 
Dat is in niet geringe mate de verdienste van het 
Vlaams Belang. Maar ook in Wallonië rijpen de 
geesten. Het besef groeit dat de standpunten van 
Vlamingen en Walen mogelijk niet meer te ver-
zoenen zijn. “Als we er echt niet uit geraken en dit 
land nog 10 jaar in een communautaire impasse 
blijft vastzitten”, zucht Francis Van de Woestyne 
(P-Magazine, 26 oktober 2010) “is het misschien 
beter dat we als goede buren uit elkaar gaan.” 
Inderdaad. Beter goede buren dan slechte huisge-
noten die mekaar het leven zuur maken.

Privéoorlogje

Verhofstadt start een 
kruistocht tegen de 
Nederlandse regering 
en Geert Wilders. “Guy 
heeft zijn hele poli-
tieke lot en dat van zijn 
partij verbonden aan het 
volstrekt ondemocra-
tische cordon sanitaire 
tegen het Vlaams Belang. 
Omwille van dat doel 
verhief Guy de multicul-
tuur tot staatsreligie en 
haalt hij nu uit naar de 
nieuwe Nederlandse co-
alitie”, schrijft columnist 
Joshua Livestro. “Als het 
gedoogmodel werkt en 
het met de voorspelde 
massale schendingen 
van de mensenrechten 
wel meevalt, kan het in 
Vlaanderen niet langer 
worden volgehouden dat 
een cordon tegen het 
VB nog nodig is om de 
democratie te bescher-
men.” Pak vast.

Actua kort
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Onder links

Zoals u in Vlaams 
Belang Magazine al 
kon lezen, deed het 
boek ‘Deutschland 
schafft sich ab’ van 
Thillo Sarrazin nogal 
wat stof opwaaien. 
“Als de gehele 
politieke klasse 
bepaalt dat een 
boek moet wor-
den neergesabeld 
vóór het te hebben 
gelezen, dan is dat 
erg bedenkelijk”, 
zegt Jan Fleisch-
hauer, redacteur van 
Der Spiegel. Fleisch-
hauer vertoefde 
lange tijd in linkse 
kringen en schreef 
een bestseller over 
de zogenaamde 
verdraagzaamheid 
van de linkse kerk 
(‘Unter Linke’). 
“Bijna overal waar 
links regeert, heerst 
een morele terreur, 
maar dan zonder 
guillotine.” Volgens 
Fleischhauer is het 
volk helemaal niet 
links, “maar in mijn 
wereld, die van de 
opinies, is links zeer 
dominant.” Klinkt 
bekend in de oren.

Harde aanpak

Nederland bewijst dat een 
kordate aanpak van de cri-
minaliteit werkt. De voorbije 
jaren werd de celcapaciteit 

opgevoerd. Veelplegers en ook daders van kleine 
misdrijven worden nu streng aangepakt. Ook korte 
straffen (minder dan drie maanden) moeten uitgeze-
ten worden. Die nieuwe aanpak werpt zijn vruchten 
af, ook preventief. Criminele vreemdelingen worden 
ook sneller uitgewezen. Het contrast met België 
is huizenhoog. Hier kampt men al jaren met een 
tekort aan cellen, worden straffen onder de drie jaar 
nog zelden uitgevoerd en worden criminele vreem-
delingen en illegale drugdealers nog altijd niet aan de 
deur gezet. De gevolgen zijn er dan ook naar.

Censuur

Het taboe rond Vlaamse 
onafhankelijkheid mag dan 
wel gesneuveld zijn, veel 
reden tot gejuich is er niet. 
Gerolf Annemans en Steven 
Utsi gingen met hun boek 
over ‘De Ordelijke Opde-
ling van België’ aankloppen 
bij enkele grote en bekende 
uitgevers. Die reageerden 
enthousiast op het idee, 
zagen er - gezien de politieke actualiteit - zelfs een 
mogelijke bestseller in, maar durfden het niet aan 
het boek te publiceren. Het boek verscheen bij 
Uitgeverij Egmont, maar zal niet in de rekken liggen 
bij de gewone boekhandel, zoals Fnac of Standaard 
Boekhandel. Intussen wordt Uitgeverij Egmont nog 
altijd geweerd op de boekenbeurs. Wat zegt u? Vrije 
meningsuiting? Nee, Oostbloktoestanden.
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Peter De Roover en 
Pieter Bauwens 

over de VVB en de 
politieke toestand

8
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 Vlamingen willen
 eigen huis

Vraaggesprek

‘Doorbraak’ werd in een nieuw kleedje 
gestoken. Er werden nieuwe medewer-
kers aangetrokken, zoals Frans Crols. 
Wat is het doel van die operatie? 

PB: Uiteraard maakt dat deel uit van een 
veel bredere operatie. We willen een gro-
ter publiek bereiken. We willen een ruim 
magazine maken, een magazine dat kan 
wegen op de publieke opinie.

PDR: Persconferenties hebben hun beste 
tijd gehad. Ik denk dat je alle mogelijke 
media en middelen moet gebruiken om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. De 
techniek biedt geweldige mogelijkheden. 
Met een klik op de muis kan je een paar 
honderd of duizend mensen bereiken. 
Daarom lanceren we nu ook Doorbraak-
tv, filmpjes met onze kijk op de politieke 
actualiteit. Dat werkt zeker drempelverla-
gend, want we willen onze boodschap bij 

zoveel mogelijk mensen krijgen. Wij mik-
ken immers op ‘de 51ste Vlaming’ en niet 
in de eerste plaats op die Vlamingen die al 
overtuigd zijn. 

Kritische bedenking: ook jullie oud-
voorzitter Eric Defoort probeerde uit 
de traditionele cocon van de Vlaamse 
Beweging te breken. Maar een onver-
deeld succes was dat niet…

PDR: Ja en neen. In zijn communicatie 
met de achterban heeft Eric brokken ge-
maakt. Dat staat buiten kijf. Maar zijn 
project was niet fout. Ik kan iedereen ge-
rust stellen. Niemand zal kunnen zeggen: 
de VVB is overstag gegaan. De boodschap 
blijft dezelfde, maar onze ‘verkoopstech-
nieken’ zijn veranderd.  

PB: De VVB blijft een drukkingsgroep die 
ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. 

De Vlaamse Volksbeweging beleefde enkele woelige maanden. 
De doortocht van Eric Defoort zorgde binnen en buiten de VVB 
voor enige controverse. Defoort stapte op en de VVB pakte uit 
met een flink vernieuwde ‘Doorbraak’. Stof genoeg voor een 
dubbelinterview met hoofdredacteur Pieter Bauwens en politiek 
secretaris Peter De Roover. Over de Vlaamse Volksbeweging, de 
politieke toestand en Vlaamse onafhankelijkheid. 

VBM 2010-12.indd   9 19/11/10   10:34
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Vraaggesprek

Daarover bestaat geen enkel misverstand. 

PDR: We mogen de erfenis van Eric De-
foort ook niet zomaar in de vuilnisbak 
kieperen. Hij heeft goede contacten ge-
legd met de buitenwereld, denk maar aan 
de Gravensteengroep. Hij heeft een aantal 
dingen mee in gang gezet en begeleid. Die 
episode heeft ons aan het denken gezet en 
in die zin waren de discussies ook zinvol 
en erg leerzaam. 

Een poli-
tieke partij 
moet tegen 
een stootje 
k u n n e n . 
Maar bij 
een aan-
tal men-
sen leefde 
soms de in-
druk dat de VVB zich bezondigde aan 
‘Vlaams Belang-bashen’ en voor reke-
ning van de N-VA rijdt…

PDR: Ik kan dat begrijpen als mensen 
dat alleen vanuit hun eigen partijpolitieke 
blikveld zien. Partijpolitiek is een eigen 
wereldje. Maar ik denk dat wij met de 
VVB en Doorbraak het Vlaams Belang 
beschouwen als - in de juiste betekenis 
van het woord - een partij zoals alle ande-

re. Ik bedoel daarmee dat er bij ons geen 
cordon sanitaire bestaat. Wij hebben een  
interview met Gerolf Annemans gehad. 
We hebben onlangs Bruno Valkeniers uit-
gebreid aan het woord gelaten over de toe-
komst van het Vlaams Belang. Maar men 

kan van ons 
n a t u u r l i j k 
geen kritiek-
loze aanpak 
verwachten. 

PB: We krij-
gen ook boze 
reacties van 
N - VA’ e r s 
hoor. Zolang 
we dat ver-
wijt uit beide 
kampen krij-
gen, denk ik: 
we zijn goed 

bezig. Maar mensen die de overstap ma-
ken van de Vlaamse Beweging naar de 
partijpolitiek kijken vaak plots heel anders 
aan tegen de realiteit. Als VVB proberen 
we boven die partijpolitieke tweedeling 
te staan. Want die tweedeling binnen de 
Vlaamse Beweging dreigt soms heel diep 
te worden. En dat is jammer. 

Jullie zitten natuurlijk een beetje ge-
wrongen tussen twee vuren. Aan de ene 

“ De VVB ijvert 
voor Vlaamse 

onafhankelijkheid. 
Daarover bestaat geen 

enkel misverstand.
Pieter Bauwens
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kant de N-VA die kiest voor het ‘parti-
cipationisme’, deelnemen aan Belgische 
onderhandelingen; aan de andere kant 
het Vlaams Belang dat Belgische onder-
handelingen afwijst en alleen wil on-
derhandelen over de boedelscheiding. 
Waar staan 
jullie in dit 
verhaal?

PDR: Wat dat 
‘participati-
onisme’ be-
treft: een kat 
moet muizen 
vangen. We 
hebben nu in 
het Vlaams-
nationalisme 
twee katten 
die muizen 
willen van-
gen en wij beoordelen de resultaten. Wij 
bekijken dat pragmatisch. De N-VA zit 
nu mee aan het stuur. En we zullen wel 
zien waarheen dat stuur de wagen brengt. 
Als het mislukt (wat er nu wel inzit), dan 
zullen we dat vaststellen, maar we hebben 
niet op voorhand tegen de N-VA gezegd 
dat ze niet mogen onderhandelen. Ik denk 
dat het Vlaams Belang - en vroeger het 
Vlaams Blok - met een heel andere aan-
pak ook gedurende jaren mee gezaagd 

heeft aan de poten van de Belgische stoel. 

PB: Het is goed - ook voor het debat - dat 
er verschillen zijn. Maar we mogen niet 
vergeten dat we eigenlijk samen naar het-
zelfde doel streven. En dat we een eind 
met elkaar kunnen meegaan. Daar ligt een 
belangrijke taak voor de VVB. 

Mijnheer De Roover, u hebt in een 
vrije tribune in De Standaard vrij kri-

tisch uitge-
haald naar 
de onderhan-
delaars: “In 
de zoektocht 
naar een 
compromis is 
de N-VA tot 
op het tand-
vlees gegaan.” 
Maar dat is 

niet de perceptie die leeft bij de Vlaam-
se pers en zeker niet bij de Franstali-
gen…

PDR: Ja, dat is nu net het probleem van 
België. Dat is nu nog eens aangetoond. 
Wat stellen we vast? Bart De Wever heeft 
vanuit zijn Vlaams-nationale insteek een 
tekst geproduceerd die - ik zal me voor-
zichtig uitdrukken - absoluut géén door-
slag kan genoemd worden van het eigen 

“ Bart De 
Wever heeft 

zijn eigen 
programma 

absoluut
niet heilig verklaard.

Peter De Roover

VBM 2010-12.indd   11 19/11/10   10:34
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Vraaggesprek

partijprogramma. Men gaat bijzonder 
ver in de compromisbereidheid en  blijk-
baar helpt dat niet. En intussen zeggen de 
Franstaligen zelf 
dat ze een enorme 
inspanning doen. 
Dus zelfs als beide 
gemeenschappen 
zich zwaar pijn 
doen, is er niks 
mogelijk. Ik denk dat dit een interessante 
vaststelling is. 

De Wever ging ervan uit dat het bin-
nen België nog wel zou lukken. Maar 
nu blijkt het binnen België niet meer te 
gaan. Hij had nochtans heel wat op ta-
fel gelegd. 300 miljoen euro extra voor 
Brussel. Geen splitsing van de vennoot-
schapsbelastingen. De splitsing van 
BHV, maar met inschrijvingsrecht voor 
Franstaligen. Zijn dat dingen die voor 
jullie aanvaardbaar zijn?

PDR: Nee! Als wij een akkoord zouden 
schrijven, zijn dat dingen die er zeker niet 
in zouden staan. Gelukkig is de discus-
sie nu al achterhaald. Het zal dus niet op 
deze manier gebeuren. Mocht het op deze 
manier gebeuren, dan denk ik dat wij niet 
verder zouden kunnen gaan dan de vast-
stelling dat dit in de reeks van klassieke 

staatshervormingen één van de betere - of 
minst slechte - zou zijn. Maar dit bleef 
wel in de lijn van de klassieke staatsher-

vormingen. Een 
nieuwe Belgi-
sche staat komt 
er niet. Het was 
een project van 
renovatie en wat 
bijpleisteren. Een 

nieuw huis zie ik niet. 

PB: Nee, een echte Copernicaanse om-
wenteling zit er niet in. 

PDR: De Wever heeft zich erg aan zijn 
koninklijke opdracht gehouden. Mocht dit 
een werkstuk van CD&V zijn, dan zou-
den we nog kunnen zeggen: amai, dat is 
toch wel wat. Maar nu… De Wever heeft 
zijn eigen programma absoluut niet heilig 
verklaard en in stenen gebeiteld. Hij heeft 
zich opgesteld als een echte ‘staatsman’. 
Wat overblijft is de nuchtere vaststelling: 
zelfs als je zó ver afwijkt van je principi-
ele opstelling, lukt het niet. De scheiding 
der geesten is compleet. De taalgrens is 
een mentale grens geworden, een poli-
tieke grens. 

PB: Het is een contradictie, maar eigenlijk 
zou een goede staatshervorming de red-

“ Een goede staatshervorming zou 
de redding van België kunnen 

betekenen.
Pieter Bauwens

VBM 2010-12.indd   12 19/11/10   10:34



13

ding van België kunnen betekenen. Maar 
dat is iets wat de Franstaligen nog altijd 
niet begrepen hebben…

De Franstali-
gen bereiden 
zich voor op het 
einde van België. 
Mentaal hebben 
ze misschien al afscheid genomen. De 
Vlaamse partijen zijn daar niet zo mee 
bezig. Die hebben nog altijd koudwa-
tervrees…

PDR: Het Vlaams Belang is er wél mee 
bezig. Ere wie ere toekomt! En de partij 
levert ter zake degelijk denkwerk. Maar 
het klopt dat ook de andere politieke par-
tijen, de universiteiten en de sociale orga-
nisaties zich daarop zouden moeten voor-
bereiden. Volgens mij bezondigen zij zich 
aan schuldig verzuim en dogmatisch den-
ken. Want waarom doen ze dat onderzoek 
niet? Omdat het niet mag. 

PB: Men jaagt de mensen schrik aan. ‘Wat 
met uw pensioen?’ en meer van die onzin. 
Men zaait paniek. Dat is ook wat Marc 
Reynebeau nog altijd doet: ‘Vlaamse on-
afhankelijkheid is geen optie’, ‘te gek om 
nog maar te denken.’

PDR: Mensen zijn bang voor verandering. 
Maar er is toch geen hond die België nog 
zou uitvinden als het niet bestond. Het 
enige argument voor België is dus: tja, het 

is er nu eenmaal. 
Dat is een emo-
tioneel, maar ei-
genlijk erg zwak 
argument. Het is 

aan ons om die 51ste Vlaming aan het ver-
stand te brengen dat België zijn houdbaar-
heidsdatum heeft bereikt en geen enkele 
meerwaarde heeft. Vlaamse onafhanke-
lijkheid zou geen drama maar een zegen 
zijn, een verlossing. 

De volledige versie van het interview kan u nalezen op www.vlaamsbelang.org

“ Er is toch geen hond die België 
vandaag nog zou uitvinden.

Peter De Roover
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‘Déjà vu’-gehalte

Brussels Parlementslid 
Domi-
niek 
Lootens 
stelde vast 
dat de 
maatrege-
len die het 
College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 
(VGC) aankondigde in zijn 
beleidsverklaring een wel 
erg hoog ‘déjà vu’-gehalte 
hebben. Jaar na jaar keren 
dezelfde beloftes terug, 
maar ze worden nog niet 
in daden omgezet. Bo-
vendien geeft het College 
geen blijk van inspannin-
gen om de onderwijskwa-
liteit te stimuleren. Dat 
is echter een noodzaak, 
gezien het onmiskenbare 
feit dat het onderwijsni-
veau zwaar te lijden heeft 
onder de massa-immigra-
tie. Over essentiële taken 
zoals het ijveren voor het 
naleven van de taalwetten 
en het opkomen voor de 
rechten van de Vlamingen 
in Brussel, is evenmin iets 
terug te vinden. Deze 
beleidsverklaring krijgt van 
het Vlaams Belang dan ook 
een ruime onvoldoende. 

Aankoop- en 
hypotheekpremie

Vanaf volgend jaar moeten 
kopers van een sleutelkla-
re woning of appartement 
op het grondaandeel 21% 
BTW betalen in plaats van 
10% registratierechten. 
Doordat de koper onder 
het BTW-stelsel valt, is 
de meerkost echter nog 
groter dan 11%, aangezien 
bepaalde voordelen zoals 
de meeneembaarheid van 
registratierechten wegval-
len. Het Vlaams Belang is 
van mening dat al wie een 
eerste woning koopt in 
het Vlaams Gewest van 
dezelfde premies van de 
Vlaamse overheid moet 
kunnen genieten, of hij 
nu onder het stelsel van 
de registratierechten of 
onder het BTW-stelsel 
valt. De fi nanciële nadelen 
van de nieuwe regeling 
moeten dan ook zoveel 
mogelijk worden gecom-
penseerd. Omdat minister 
Muyters (N-VA) daar geen 
oren naar heeft, dienden 
Vlaams 
Parle-
mentsle-
den Felix 
Strackx, 
Erik 

Tack en 
Christian 
Verou-
gstraete 
een voor-
stel van 
decreet 
in ter 
invoering 
van een 
aankoop- 
en hypo-
theekpre-
mie. Het 
voorstel kan u nalezen 
op de webstek van onze 
Vlaams Parlementsfractie. 

Opvang zigeuners

In de commissie Binnen-
landse Aangelegenheden 
plaatste volksvertegen-
woordiger Frank Creyel-
man enkele vraagtekens 
bij het beleid van minister 
van Inburgering Geert 
Bourgeois (N-VA), meer-
bepaald inzake de zigeu-
nerproblematiek. Terwijl 
bijvoorbeeld Frankrijk een 
actief uitwijzingsbeleid 
voert, investeert Bour-
geois in de inrichting van 
doortrekkersterreinen. 
Indien Vlaamse gemeenten 
een woonwagenkamp in-
stalleren, trekken ze liefst 
90% terug van het bedrag 

Uit de parlementen
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dat ze investeren. Toch zijn 
weinig gemeenten vragen-
de partij voor de opvang 
van rondtrekkende woon-
wagenbewoners. Frank 
Creyelman citeerde de 
Neder-
landse 
PvdA-
minister 
Eberhard 
van der 
Laan, die 
recent wees op de wei-
gering tot integratie van 
de Romazigeuners en hun 
oververtegenwoordiging 
in de criminaliteitscijfers. 
Voor het Vlaams Belang 
moet er dan ook komaf 
worden gemaakt met 
het lakse beleid en is een 
krachtige aanpak - naar 
Frans voorbeeld - de enige 
oplossing. 

‘Discriminatie’

Onlangs deed een Frans-
talige offi cier zijn beklag 
over de verhouding tus-
sen Nederlandstalige en 
Franstalige offi cieren in 
dit land. Volgens de man 
worden Franstalige topof-
fi cieren al te vaak naar het 
buitenland gestuurd en 
hebben Vlaamse offi cieren 
het voor het zeggen. In de 

commissie Landsverde-
diging plaatste Kamerlid 
Annick Ponthier een en 
ander in 
het juiste 
perspec-
tief. Zo is 
er sinds 
1959 een 
bij wet 
verplichte tweetaligheid 
vastgelegd voor topfunc-
ties in het leger en ligt het 
slaagpercentage voor de 
Nederlandstalige kandida-
ten simpelweg hoger dan 
bij de Franstalige kandida-
ten. Daarenboven kun-
nen de offi cieren gebruik 
maken van taalcursussen, 
aangeboden door Defen-
sie. Van ‘discriminatie’ is 
dan ook hoegenaamd geen 
sprake. Van Franstalige 
onwil om Nederlands te 
leren dan weer wel. 

Plaatstekort 
gevangenissen

Zoals bekend, zijn de 
gevangenissen in dit land 
al geruime tijd overbe-
volkt, met als direct gevolg 
dat straffen tot drie jaar 
effectief meestal niet wor-
den uitgezeten of worden 
herleid tot huisarrest met 
enkelband. Inmiddels wer-

den ook een aantal cellen 
gehuurd in Nederland, wat 
op zich een goede maatre-
gel is, maar het probleem 
verre van oplost. In de 
Senaat herhaalde Bart 
Laeremans enkele van 
onze voorstellen, zoals het 
huren van gevangenisbo-
ten en het inschakelen van 
leegstaande kazernes. Te-
gen 2016 is overigens de 
oprichting van een nieuwe 
gevangenis voorzien in het 
Vlaams-Brabantse Haren, 
die plaats zou bieden aan 
1.000 cellen. De bouw 
van de nieuwe gevangenis 
zou echter wel gepaard 
gaan met de afbraak van 
de gevangenissen in Vorst, 
Sint-Gillis en Berkendael, 
waarmee meteen 1.200 
cellen zouden verdwijnen. 
De totale opvangcapaci-
teit zou dus nog verder 
afnemen, wat een kapitale 
vergissing is.  

De EU-kolos

Europarlementslid Frank 
Vanhecke richtte zich 
tot het 
Europees 
halfrond 
namens 
“het volk 
dat van 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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alle Europeanen propor-
tioneel het meest betaalt 
aan de Europese Unie”, 
uiteraard verwijzend naar 
de 290 euro die elke 
Vlaming jaarlijks netto 
afdraagt aan de EU en 
waarmee Vlaanderen bin-
nen de EU afgetekend op 
nummer 1 staat. Vanhecke 
hekelde de Europese sub-
sidiestromen en noemde 
de wijze waarop de EU-
kolos nog verder uitge-
breid wordt onaanvaard-
baar. “Op een moment van 
begrotingsinspanningen 
en besparingen voor alle 
lidstaten, voelt de EU zich 
blijkbaar boven het plebs 
verheven”, luidde het. “Een 
zoveelste gemiste kans 
voor de Unie.” 

Hypocrisie over 
naturalisaties

Het pleidooi van de N-VA 
voor een strakkere natio-
naliteitswetgeving getuigt 
van een hemeltergende 
hypocrisie. De partij ver-
leende immers haar steun 
aan de regering-Leterme I, 
die in haar regeerakkoord 
een nieuwe regularisatie-
campagne (waarmee de 
nouveaux-Belges van de 
toekomst worden

gecreëerd) had ingeschre-
ven. De N-VA ging er on-
langs overigens ook mee 
akkoord om een reeks van 
4.454 naturalisatiedossiers 
te behandelen, zonder dat 
er sprake 
was van 
welke ver-
strenging 
dan ook. 
Kamer-
leden 
Hagen Goyvaerts en 
Filip De Man willen 
dat geen 
enkele na-
turalisatie 
nog kan 
behandeld 
worden 
zolang de 
nationaliteitswetgeving 
niet fors is verstrakt. Onze 
partij diende eerder al 
een wetsvoorstel in tot 
invoering van het staats-
burgerschapswetboek, met 
als basisprincipes de af-
stamming die in ere wordt 
hersteld als voornaamste 
criterium om de nationali-
teit te verwerven, de ver-
strenging van de verblijfs-
voorwaarden, de invoering 
van een burgerschapsproef 
en de afschaffi ng van de 
dubbele nationaliteit.

Inburgering

Naar aanleiding van de 
uitlatingen van Leterme 
over het integratiebe-
leid liet Vlaams minister 
van Inburgering Geert 
Bourgeois (N-VA) weten 
dat de Vlaamse regering 
niets te verwijten valt. 
Zo makkelijk kwam de 
minister er echter niet 
van af. “Vanzelfsprekend 
is het zo dat de federale 
regering de hoofdschul-
dige is voor het feit dat 
België en Vlaanderen het 
Mekka zijn geworden van 
het uitkeringstoerisme uit 
gans de wereld”, luidde 
het bij Filip Dewinter. “Op 
geen enkel moment liet 
de Vlaamse regering het 
voorbije jaar echter een 
teken van protest horen 
tegen het federale open 
grenzenbeleid. Integendeel, 
geen enkele Vlaamse 
meerderheidspartij 
wilde een belangenconfl ict 
steunen tegen het fede-
rale regularisatiebeleid.” 
Daarbij komt nog dat in 
het Vlaamse inburgerings-
beleid geen verplicht exa-
men is opgenomen en dit 
terwijl onze buurlanden 
hun immigratie- en inbur-
geringsbeleid aanscherpen. 

Uit de parlementen
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Bourgeois moet dan ook 
eindelijk werk maken van 
een responsabiliserend 
inburgeringsbeleid en zich 
in de toekomst duidelijk 
laten horen wanneer 
op federaal niveau een 
‘open deur’-beleid wordt 
gevoerd dat indruist tegen 
de Vlaamse belangen. 

Criminaliteits-
import

In het Europees parlement 
heeft het Vlaams Belang 
tegen een verslag gestemd 
dat pleit voor het open-
gooien van de grenzen 
voor onder meer Albanië 
door het afschaffen van 
de visumplicht. Europees 
Parlementslid Philip 
Claeys citeerde uit een 
rapport van de Europese 
veiligheidsdiensten waarin 
letterlijk 
werd ge-
steld dat 
Albanië 
een 
transitland 
is voor 
illegale 
immigratie, seksuele uit-
buiting, drug-, wapen- en 
vrouwenhandel. In plaats 
van de controles te ver-
strengen wil men nu dus 

de visumplicht afschaffen, 
waardoor de deuren van 
de EU nog verder worden 
geopend en er nog meer 
criminaliteit zal worden 
geïmporteerd. Pittig detail: 
de Europese fractie waar-
toe de N-VA behoort, 
keurde het verslag goed…

Buitenlandse 
gevangenen

Hoewel de regering-Ver-
hofstadt destijds aankon-
digde dat niet-Belgische 
gedetineerden verplicht 
konden worden hun straf 
in eigen land uit te zitten, 
is er in de praktijk nau-
welijks resultaat geboekt. 
Kamerlid 
Peter 
Logghe 
onder-
vroeg mi-
nister van 
Justitie De 
Clerck en kwam te weten 
dat er sinds 2005 slechts 
68 criminele buitenlanders 
daadwerkelijk naar hun 
land van herkomst werden 
gerepatrieerd…

Wegenvignet

Vanaf 2013 wordt auto-
rijden opnieuw duurder. 

Voor personenwagens 
komt er een wegenvignet 
en voor vrachtwagens 
wordt een kilometerhef-
fi ng ingevoerd. Een typisch 
Belgische oplossing: 
Wallonië wou een vignet 
en Vlaanderen een kilo-
meterheffi ng, dus werd er 
gekozen voor een ‘com-
promis’. Deze maatregelen 
dienen zogezegd om het 
fi leprobleem te bestrijden, 
maar volgens specialisten 
zullen ze geen zoden aan 
de dijk zetten. Het Vlaams 
Belang pleit, bij monde 
van Filip Dewinter en Jan 
Penris, 
voor de 
invoering 
van een 
wegenvig-
net voor 
buiten-
landse (vracht)wagens, 
als compensatie voor het 
gebruik van wegen die 
gefi nancierd worden met 
Vlaams belastinggeld. Als 
het wegenvignet en het 
rekeningrijden er komen, 
eist onze partij ook een 
kostencompensatie voor 
de transportsector en de 
gewone automobilist, die 
niet de dupe mag worden 
van een zoveelste Belgisch 
compromis.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Daadkracht
 zonder vrees

Colloquium

De boekvoorstelling ‘De Or-
delijke Opdeling van België – 
Zuurstof voor Vlaanderen’ kon 
op ruime belangstelling reke-
nen. 

Zoals u reeds kon lezen in het Vlaams 
Belang Magazine van november, 
werd eind oktober het langver-

wachte boek over de ordelijke opdeling 
van België voorgesteld. Marijke Dillen 
stelde dat die voorstelling niet toevallig 
in het Vlaams Parlement plaatsvond: “Als 
Vlaanderen zich soeverein verklaart, zal 
het op deze plaats gebeuren. Het Paleis 
der Natie kan dan samen met het paleis in 
Laken het rijtje van negentiende-eeuwse 
musea vervoegen.” 

‘Failed state’
Voor een talrijk opgekomen publiek 
lichtten auteurs Gerolf Annemans en Ste-
ven Utsi toe wat het opzet van het boek 
is. Volgens Steven Utsi slaat ‘De Orde-
lijke Opdeling’ de brug tussen willen 
en kunnen. Jarenlang heeft het Vlaams 
Belang geargumenteerd waarom Vlaan-
deren onafhankelijk moet worden; van-
daag toont onze partij ook aan hóe we 
die onafhankelijkheid kunnen bereiken. 
Utsi: “Dit boek is niet de klassieke com-
munautaire grieventrommel van de Vla-

mingen. Nee, het stelt België te kijk als 
een ‘failed state’.”

Ofwel België, ofwel 
Vlaanderen
In tegenstelling tot wat vaak wordt be-
weerd, kan de Vlaamse staatsvorming 
er wel degelijk zonder chaos of revolu-
tie komen. Gerolf Annemans meent dat 
alle Vlaamse politici nu voor een funda-
mentele keuze staan: ofwel België, ofwel 
Vlaanderen. “Wij roepen de Vlaamse eli-
te en de Vlaamse politici op om het ‘dos-
sier Vlaanderen’ ook bij buitenlandse 
waarnemers en op internationale fora te 
introduceren en te verdedigen,” aldus de 
fractieleider in de Kamer. “Het Vlaamse 
volk heeft het recht aan zijn kant. We 
moeten eindelijk afscheid nemen van het 
underdogcomplex waardoor Vlaanderen 
al te lang aan België gekluisterd is geble-
ven. Vlaamse politici moeten eindelijk 
daadkracht zonder vrees tonen.”

De voorbije maanden is meermaals ge-
bleken dat de Franstaligen reeds zeer 
lang bezig zijn met het voorbereiden van 
het einde van de Belgische staat. Met 
het boek van Gerolf Annemans en Ste-
ven Utsi kan Vlaanderen die opgelopen 
achterstand eindelijk inhalen. Dat heuse 
‘Plan B’ kon overigens op niet geringe 
persbelangstelling uit binnen- en buiten-
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land rekenen, wat - gelet op de persboy-
cot - voor een initiatief van het Vlaams 
Belang toch eerder uitzonderlijk is. Hier 
en daar kwam een belgicist uit de kast 
om het werkstuk af te doen als “onrea-
listisch”, maar zij slaagden er niet in om 
het splitsingsplan op een geloofwaardige 
manier te weerleggen. 

Voortrekker
“Het is lange tijd bon ton geweest, zelfs 
in gematigde Vlaamsgezinde middens, 
om de opdeling van België als een uto-
pie, als een fantasme van wereldvreemde 
idealisten voor te stellen”, zo zei Bruno 
Valkeniers in zijn slotwoord. Vandaag 
behoort dat alles tot het verleden. Op-

Steven Utsi en Gerolf Annemans tonen in hun boek aan dat 
Vlaamse staatsvorming kan zonder chaos of revolutie.

nieuw bevestigt het Vlaams Belang zijn 
rol van voortrekker en taboebreker. Met 
recht en reden claimt het Vlaams Belang 
de bijnaam van ‘Vlaamse republikeinen’. 
Valkeniers besloot het colloquium met 
een knipoog naar de woorden van een 
Franstalige professor die de plannen van 
het Vlaams Belang als ‘sciencefi ction’ 
had bestempeld: “Wanneer een op het 
verleden gerichte regio als Wallonië iets 
sciencefi ction noemt, dan staat het korte-
lings te gebeuren. Tot straks, in de Repu-
bliek Vlaanderen!” ■

U kan het boek ‘De Ordelijke Opdeling’ bestellen via
studiedienst@vlaamsbelang.org of

op 02/219.60.09. De kostprijs is 15 euro
(excl. verzendingskosten).
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Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang in actie

 Drugs: uit de wijk,
 uit de stad
Begin november voerde Vlaams Belang 
Antwerpen actie voor een veilige en drug-
vrije stad. Vooral de buurt van het De Co-
ninckplein heeft te maken met drugover-
last: drugdealers en -verslaafden zijn er 
de baas. Filip Dewinter lanceerde enkele 
concrete voorstellen om de overlast aan te 
pakken, zoals een mobiel politiekantoor, 
wijkgebonden veiligheidsplannen en het 
voeren van een ontradingsbeleid in de 
scholen. 

 Vlaams geld in
 Vlaamse handen
In Liedekerke kreeg ABVV-topman 
Rudy De Leeuw, die een toespraak 
hield in het kader van ‘125 jaar so-
cialisme’, een warme verwelkoming 
van het Vlaams Belang en Voorpost. 
De oproep van De Leeuw om - onder 
het mom van de zogenaamde solida-
riteit - een verbond te sluiten met de 
Franstaligen, kon bij de Vlaams-nationa-
listen op geen genade rekenen. Affiches 
en spandoeken met het opschrift ‘Rudy 

 Stop ritueel slachten
Midden november was het ‘Id al-
Adha’, beter bekend als het ‘feest 
van het schaap’. Dan worden tien-
duizenden schapen onverdoofd ri-
tueel geslacht. In Vlaams-Brabant 
werd actiegevoerd tegen deze bar-
baarse praktijken en in Antwerpen 
organiseerde het Vlaams Belang 
een heus ‘Haram-aperitief’.

De Leeuw = schoothondje van Di Rupo’ 
lieten aan duidelijkheid niets te wensen 
over. 
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
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Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Nederland verjaagt 
hangjongeren

Criminele bendes - veelal minderjarige en allochtone 
amokmakers - zorgen al geruime tijd voor overlast in 
het Meetjesland. Voorlopig dieptepunt van de reeks 

gewelddaden is een gerichte raid in Zelzate tegen vrijwil-
ligers van de Chiro tijdens de afbraak van hun fuif. Daarbij 
werd zelfs een oud-leider neergestoken en zwaargewond 
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Terwijl de amokmakers gewapend met messen, fl essen, ijze-
ren staven en baseballknuppels systematisch afzakken naar 
de grote fuiven in de streek, blijven de lokale overheden hun 
kop in het zand steken. De SP.a-burgemeester bestempelt 
de gevraagde krachtdadige maatregelen als ‘extreem-rechts’ 
en wil naar eigen zeggen niet ‘met een tweeloop op een mug 
schieten’. Zulke uitspraken getuigen van evenveel realiteits-
zin als de procureur van Hasselt die een recente steekpartij 
op een school in Hasselt categoriseerde als ‘pubergedrag’...

Onze noorderburen daarentegen hebben meer realiteitszin 
en gaan keihard optreden. Door een nieuw wetsvoorstel 

kunnen jongeren vanaf 12 jaar die voortdurend 
voor overlast zorgen een ‘gebiedsverbod’ 
in hun wijk opgelegd krijgen. Dat verbod 
kan tot twee jaar oplopen. In Nederland 
doet men wat een overheid moet doen: 
de gekende daders streng aanpakken en 
een einde maken aan het geweld. Wan-

neer volgt Vlaanderen?

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

voor overlast zorgen een ‘gebiedsverbod’ 
in hun wijk opgelegd krijgen. Dat verbod 
kan tot twee jaar oplopen. In Nederland 
doet men wat een overheid moet doen: 
de gekende daders streng aanpakken en 
een einde maken aan het geweld. Wan-

neer volgt Vlaanderen?

Heb je vragen of 
opmerkingen?

Wil je aansluiten bij VBJ 
of gewoon informatie 

ontvangen?

Laat het ons weten 
via info@vbj.org

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

Inschrijven op de elektronische nieuwsbrief                 kan door de melding 
‘Nieuwsbrief’ te sturen naar 

info@vbj.org, voorzien van je naam en je voornaam.
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dwars door VLAANDEREN
Laat je horen voor… het te laat is

Op 1 september gaf VBJ de aftrap voor de 
campagne ‘Laat je horen voor een repu-
bliek Vlaanderen’. Het initiatief richt zich 
voornamelijk op studenten en moet jon-
geren warm maken voor de Vlaamse zaak. 
In totaal werden meer dan 25.000 pam-
fl etten bedeeld aan diverse schoolpoor-
ten in Vlaanderen. Dank aan alle VBJ’ers 
die hun steentje hebben bijgedragen! Wie 

alsnog wil mee-
werken aan 
de campagne 
moet zich rep-
pen, want de 

voorraad raakt stilaan uitgeput. Laat 
je dus horen voor het te laat is...

Campagne VBJ inspireert Unizo

De Vlaamse werkgeversorganisatie Unizo 
gebruikt een oude affi che van de Vlaams 
Belang Jongeren om de strijd aan te gaan 
met armoede op de werkvloer. Onder 
dezelfde slogan ‘Armoede bestaat ook 
bij ons!’ wijst Unizo Waas en Dender on-
der meer op het feit dat één op de zeven 
Vlamingen in armoede leeft. VBJ had eind 
vorig jaar dezelfde boodschap tijdens een 
grootse najaarscampagne tegen armoede 
in eigen land. Onder dezelfde titel ‘Ar-

moede bestaat 
ook bij ons!’ 
zullen we ook 
in de toekomst 
het armoede-
probleem onder de aan-
dacht blijven brengen. Iets wat nu en dan 
zeker lukt, zoals blijkt uit de affi che en de 
boodschap van Unizo.

Pannenkoekenslag 

Op vrijdag 29 oktober was het smullen 
geblazen in het secretariaat van Vlaams 
Belang Deurne. Daar organiseerde VBJ 
Deurne immers een ‘pannenkoeken-naar-
believen’- avond. Nadat Willem Voet, VBJ-
verantwoordelijke voor Deurne, en Jan 
Van Wesembeeck, voorzitter van Vlaams 
Belang Deurne, een kort woordje richt-
ten tot de aanwezigen, begon keukenchef 
Sheila de pannenkoeken te bakken. De 
afwezigen hadden ongelijk want de pan-
nenkoeken waren overheerlijk.

Een drug te ver

De Vlaams Belang Jongeren uit Lier plaats-
ten anti-drugborden langs alle invalswe-
gen van de stad. Volgens lokaal VBJ-verant-
woordelijke Ken Radulescu was de actie 
nodig om de Lierse drugproblematiek 
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extra in de kijker te plaatsen:  “De laat-
ste weken waren er plaatselijk heel wat 
drugdelicten. Bovendien tonen recente 
studies aan dat steeds meer jongeren op 
een steeds jongere leeftijd aan drugs ge-

raken, al dan niet op school 
of in de schoolomgeving.” 
De VBJ-afdeling vindt dat 
het stadsbestuur van Lier, 
waar twee megadiscothe-
ken en heel wat (middel-)

grote scholen gehuisvest zijn, meer aan-
dacht moet schenken aan het probleem. 

Halloweentocht

Op zaterdag 30 oktober organiseerde 
VBJ Koepel Antwerpen haar eerste ‘Hal-
loweentocht’. Zo’n 50 mensen trotseer-
den de eerste herfstkou en deden mee 
aan de wandeling doorheen de Zandvliet-
se bossen. Het werd even spannend toen 
bleek dat middenin het bos enkele weg-
wijzers gestolen of gesaboteerd waren, 
maar uiteindelijk vond iedereen - mits 
enkele omwegen - de weg terug naar de 
bewoonde wereld. Onderweg konden 
de deelnemers genieten van verse pom-
poensoep en lekkere jenevertjes om op 
te warmen. Bij aankomst barstte er een 
spetterende Halloweenfuif los, die tot in 
de vroege uurtjes duurde.

Scandinavisch bezoek 

VBJ ontving 
een delegatie 
jongeren van 
de Deense 
Volkspartij en 
de Zweden-
Democraten. 
De jongeren 
maakten be-
gin novem-
ber een politieke trip naar ons land en 
brachten onder meer een bezoek aan het 
Vlaams Parlement. Daar werden ze rond-
geleid door fractievoorzitter Filip Dewin-
ter. In zijn inleiding merkte Dewinter op 
dat de Deense Volkspartij, de Zweden-
Democraten en het Vlaams Belang heel 
wat gemeen hebben, niet in het minst de 
strijd tegen de toenemende islamisering 
van Europa. “Het is dan ook belangrijk 
om samen te werken waar mogelijk, zoals 
recent in Wenen bijvoorbeeld, waar ver-
schillende rechtse volkspartijen uit Eu-
ropa de krachten bundelden om een re-
ferendum over de toetreding van Turkije 
door te drukken.” De verbroedering met 
de Deense en Zweedse collega’s verliep 
bijzonder hartelijk. Na een bescheiden 
receptie kreeg elke deelnemer nog een 
Leeuwenvlag mee als aandenken. 

23

VBM 2010-12.indd   23 19/11/10   10:35



24

Vlaams Belang Jongeren

De Vlaams Belang Jongeren 
demonstreerden in Zelzate 
samen met Voorpost tegen 
zinloos geweld op fuiven. Een 
200-tal manifestanten nam 
deel aan de optocht. 

Aanleiding voor de optocht begin novem-
ber was een ‘incident’ waarbij leden van 
de plaatselijke Chiro-jeugdbeweging het 
slachtoffer werden van geweld. Een notoir 
clubje herrieschoppers, de zogenaamde 
‘Colruyt-bende’, zakte toen af naar een 
Chiro-fuif om er naar slechte gewoonte 
keet te schoppen. Toen het veiligheidsper-

soneel hen de toegang weigerde, belde het 
groepje doodleuk de politie om te melden 
dat ze bedreigd werden door de Chiro-
leiders.

De volgende ochtend kwam het echter tot 
een nieuwe confrontatie. De bende had 
het deze keer gemunt op de afbraakploeg 
en trok gewapend naar de plaats van de 
fuif.  Een oud-leider werd neergestoken 
en moest zwaargewond worden afgevoerd 
naar het ziekenhuis. Zo’n tiental alloch-
tone jongeren werd opgepakt, maar was de 
dag nadien weer op vrije voeten.

Tijdens haar toespraak benadrukte nati-
onaal VBJ-voorzitter Barbara Pas dat het 
voorval uit Zelzate geen alleenstaand feit 

 Actie tegen zinloos 
geweld op fuiven

VBM 2010-12.indd   24 19/11/10   10:35



2525

is. Dat de schrik er diep inzit, hoeft dus 
niet te verwonderen. De overheden laten 
de situatie intussen verrotten.

Harde aanpak nodig
Begin januari al voerde VBJ in het Meet-
jesland actie voor het “recht op veilig fui-
ven”. Aan diverse schoolpoorten werden 
pamfl etten uitgedeeld met concrete voor-
stellen die veilig fuiven, zonder geweld, 
kunnen garanderen. Ook de plaatselijke 
afdelingen van het Vlaams Belang trekken 
al maanden aan de alarmbel en bestoken 
al sinds februari de gemeentebesturen met 
vragen om een kordate aanpak. 

De instrumenten waarover de politiedien-
sten beschikken, blijken zwaar onvoldoen-
de. Reeds tijdens de vorige legislatuur 
diende het Vlaams Belang een wetsvoor-
stel in om snelrecht ook toe te passen op 
de meest voorkomende vormen van straat-
criminaliteit. De realiteit leert ons immers 
dat er grote nood is aan een goed werkend 
snelrecht. De tijd tussen het plegen van het 
misdrijf en de behandeling van de zaak in 
de rechtbank duurt vaak veel te lang. Daar-
door hebben de daders een gevoel van on-
aantastbaarheid en zetten ze hun criminele 
activiteiten ongestoord verder.

Snelrecht is één van de maatregelen die 
soelaas kunnen bieden om de greep van 
de politie te versterken en de veiligheid 
te verhogen. Het gerecht kan door deze 
procedure van onmiddellijke verschijning 
korter op de bal spelen, de criminele jon-
geren kunnen veel sneller gestraft en van 
straat gehaald worden.

VBJ blijft consequent het standpunt ver-
dedigen dat amokmakers niet thuishoren 
op fuiven. Enkel krachtdadig optreden kan 
de geweldenaars een halt toeroepen. Een 
aangepast snelrecht, gepaard met een zero-
tolerantiebeleid, extra effi ciënte middelen 
voor politie, extra middelen voor rechtban-
ken en een uitbreiding van de cellencapa-
citeit voor volwassenen EN minderjarigen 
zijn dan ook dringend nodig. Voetbalhoo-
ligans kunnen een stadionverbod krijgen. 
Waarom dan geen fuifverbod voor de fuif-
hooligans?

Een harde aanpak van de daders is de enige 
manier om duidelijk te maken dat het recht 
op veilig fuiven er is voor alle jongeren, 
net als voor de ouders die hun kinderen 
veilig willen zien thuiskomen en voor de 
maatschappij die er alle baat bij heeft dat 
onze jeugdverenigingen kunnen bloeien. 
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Rechts in Europa

 Vlaams Belang in Wenen

Het seminarie werd georganiseerd 
door het vormingscentrum van 
de rechts-nationale ‘Freiheitliche 

Partei Österreichs’ (FPÖ). Onder meer 
vertegenwoordigers van de Lega Nord, de 
Deense Volkspartij en de Zweden-Demo-
craten waren present. Namens het Vlaams 
Belang namen partijvoorzitter Bruno Val-
keniers, fractieleider Filip Dewinter en 
Europarlementslid Philip Claeys deel aan 
het seminarie. 

In zijn toespraak belichtte Vlaams Be-
lang-voorzitter Valkeniers de onbestuur-

baarheid van de Belgische constructie en 
het streven naar Vlaamse onafhankelijk-
heid. “De tijd van de leugen en de volks-
verlakkerij is voorbij”, zo klonk het. “In 
steeds meer landen staan partijen op die 
opkomen voor de eigen Europese identi-
teit.” De samenwerking tussen de Europe-
se rechtse partijen kon trouwens op grote 
persbelangstelling rekenen. In de Oosten-
rijkse krant Die Presse gaf Filip Dewin-
ter meer uitleg bij het voornemen van de 
aanwezige partijen om in heel Europa een 
referendum te organiseren over de toetre-
ding van Turkije tot de EU. 

26

Op 22 en 23 oktober vond in Wenen een Europees seminarie 
plaats over de toekomst van Europa. Een delegatie van het 
Vlaams Belang was aanwezig. 
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In Wenen had de Vlaams 
Belang-delegatie een gesprek 
met Jozef Lang. Lang is partij-
bestuurslid van de Slowaakse 
Nationale Partij (SNS) en was 
gedurende vier jaar consul-
generaal van de Slowaakse 
Republiek in München. Tot 
juni van dit jaar was hij staats-
secretaris in de Slowaakse re-
gering. 

In België blijven Vlamingen en Frans-
taligen maar palaveren, maar bij jul-
lie duurde het destijds amper enkele 
dagen om de scheiding te organiseren. 
Hoe verklaart u dat? 

Vele burgers en politici waren er op een 
gegeven moment van overtuigd dat Tsje-
chen en Slowaken elk een eigen staat 
moesten hebben - ondanks het feit dat 
onze taal en cultuur zeer veel gelijkenis-
sen vertonen. In een unitaire staat werden 
we immers met vele problemen gecon-
fronteerd. In België zijn die problemen er 
ook. Vandaag stellen we vast dat de Tsje-

chen en de Slowaken veel betere betrek-
kingen onderhouden dan in de vroegere 
Tsjecho-Slowaakse eenheidsstaat.  

Zijn er ook Slowaken die heimwee heb-
ben naar vroeger?

Slechts een kleine minderheid. Zeventien 
jaar na de scheiding blijkt uit peilingen dat 
nauwelijks 7 procent voorstander is van 
het unitaire Tsjecho-Slowakije. De uni-
taire staat is geschiedenis. De toekomst is 
aan de onafhankelijke staten Slowakije en 
Tsjechië. 

Op het moment van de scheiding stond 
Slowakije op economisch vlak niet zo 
sterk als Tsjechië. Vandaag doet uw 
land het erg goed. 

Dat klopt. Slowakije doet het de laatste ja-
ren zeer goed. Wij hebben de splitsing van 
Tsjecho-Slowakije aangegrepen om onze 
verantwoordelijkheid op te nemen en een 
nieuwe koers te varen. De onafhanke-
lijkheid van Slowakije is geen handicap, 
maar een opportuniteit gebleken. Ten tijde 
van de unie kwamen wij er als Slowaken 
weinig aan te pas, het zwaartepunt lag in 
het veel sterkere Tsjechië. De onafhanke-
lijkheid heeft ons kansen gegeven. 

27

Filip Dewinter, Philip Claeys en Bruno Valkeniers
met gewezen staatssecretaris Jozef Lang. 
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 België populairder 
dan ooit

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

De immigratiecrisis blijft aan-
houden. Elke maand wordt een 
nieuw record gevestigd. Maat-
regelen blijven uit. 

Decennialang werd in West-Europa 
een immigratiepolitiek gevoerd 
waarop kritiek nauwelijks mo-

gelijk was, als men tenminste niet in het 
racistische verdomhoekje wilde belanden. 
Telkens weer werd ons voorgehouden dat 
integratie een kwestie van tijd was en dat 
het met de jaren allemaal wel goed zou 
komen. Het zijn beweringen die op zijn 
zachtst gezegd de toets met de realiteit 
niet doorstaan; in die mate zelfs dat on-

Immigratie is de voornaamste oorzaak 
van de opmerkelijke toename van het 

aantal leefl oontrekkers.

dertussen ook een deel van het politieke 
establishment eindelijk in de werkelijk-
heid lijkt te zijn aanbeland. 

Leterme Merkelt
Nog niet zo lang geleden werd de mul-
ticulturele samenleving door niemand 
minder dan Duits Bondskanselier Angela 
Merkel dood verklaard. “We hebben veel 
te lang gedacht dat de immigranten die 
naar Duitsland kwamen, uiteindelijk weer 
weg zouden gaan. Of dat ze zich vanzelf 
zouden integreren. Dat was fout. De mul-
ticulturele maatschappij is compleet mis-
lukt”, zo stelde ze letterlijk op een congres 
van de jongerenorganisatie van haar partij. 
Merkel kreeg al snel bijval, ook uit onver-
wachte hoek. Zo gaf ontslagnemend pre-
mier Yves Leterme in een interview met 
de Franstalige radiozender Bel RTL zijn 
Duitse geestesgenote gelijk “in die zin 
dat het integratiebeleid niet steeds de heil-
zame effecten heeft gehad die men ervan 
verwachtte.”

Leterme liegt
Onze verbazing was niet minder groot toen 
we Leterme even later hoorden verklaren 
dat België zich op het vlak van immigratie 
ondertussen op de goede weg bevindt. De 
‘verstrenging’ van het immigratiebeleid 
waarnaar de ontslagnemende premier ver-
wees, is immers niet alleen onuitgevoerd 
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gebleven door de vroegtijdige val van de 
regering, maar was sowieso niets meer dan 
een opsmukoperatie die moest dienen om 
de morrende publieke opinie te sussen. In 
tegenstelling tot wat steeds was beloofd, 
was er in de regeringsplannen geen sprake 
van de afschaffing van de beruchte ‘Snel 
Belg’-wet, evenmin als van een stren-
gere aanpak van schijnhuwelijken en het 
misbruik van studentenvisa. Ook inzake 
asiel en de gezinshereniging - nochtans 
het immigratiekanaal bij uitstek - bleef 
zo ongeveer alles bij het oude. De enige 
voorziene beperking (de invoering van een 
inkomensvoorwaarde) was bovendien niet 
van toepassing op landen als Algerije, Ma-
rokko en Turkije. Aangezien dat nu net de 
landen zijn waaruit het leeuwendeel van 
de ‘gezinsherenigers’ afkomstig is, zou 
het effect dan ook minimaal zijn. Leterme 
parafraserend zouden we kunnen zeggen 
dat de ‘verstrakking’ van de immigratie-
wetgeving waarover hij het had, “niet de 
heilzame effecten zal opleveren die men 
ervan verwachtte.”

Sinds september 2009 werd 300.000 euro
aan dwangsommen betaald aan ‘dakloze’ asielzoekers. 

Vier keer meer!
In tegenstelling tot wat het CD&V/N-VA-
kartel tijdens de verkiezingscampagne van 
2007 in het vooruitzicht had gesteld, is er 
de voorbije drie jaar ook inzake immigra-
tie geen breuk met paars gekomen. Het 
werd integendeel alleen nog erger, want 
alleen al met de nieuwe collectieve regu-
larisatiecampagne werden de immigratie-
sluizen naar dit land nog verder openge-
zet. Die nieuwe regularisatieronde heeft er 
voor gezorgd dat via ‘radio tam tam’ de 
boodschap de wereld rondgaat dat illegaal 
verblijf in dit land lonend is. Wie lang ge-
noeg volhoudt, krijgt uiteindelijk een ver-
blijfsvergunning, toegang tot de sociale 
zekerheid, zicht op een Belgisch paspoort 
én kan nadien ook nog eens verwanten la-
ten overkomen naar dit land van melk en 
honing. Asielopvang in hotels - goed voor 
een maandelijkse factuur van 1,3 miljoen 
euro - en dwangsommen voor ‘dakloze’ 
asielzoekers - tot 500 euro per persoon per 
dag - doen de rest. Het is echt geen toe-
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Dossier

val dat België een immense populariteit 
geniet onder potentiële gelukzoekers uit 
alle windstreken. Uit recente cijfers van 
Eurostat, de Europese statistische dienst, 
blijkt ondertussen dat dit land liefst vier 
keer meer asielaanvragen telt dan het Eu-
ropese gemiddelde. 

Nieuw record in zicht
Sinds twee jaar geleden een nieuwe regu-
larisatiecampagne in het vooruitzicht werd 
gesteld, is het aantal asielzoekers pijlsnel 
de hoogte ingegaan. Vorig jaar reeds steeg 
het aantal asielaanvragen met liefst 40 pro-
cent. Die trend heeft zich het voorbije jaar 
onverminderd doorgezet. In oktober, de 
laatste maand waarvoor volledige cijfers 
beschikbaar zijn, telde Fedasil niet minder 
dan 2.076 aanvragen. Dat brengt het totale 
aantal voor de eerste tien maanden van 
2010 op 15.836, wat reeds een flink pak 
meer is dan in heel 2008, toen op een jaar-
totaal van ‘slechts’ 12.252 werd afgeklokt. 

Alles wijst erop dat in 2010 de kaap van 
20.000 dossiers zal worden overschreden, 
waarmee meteen een nieuw record wordt 
gevestigd. Niet onbelangrijk om weten is 
dat achter één dossier meerdere personen 
kunnen schuilgaan, waardoor het aantal 
ingediende aanvragen door de asielinstan-
ties doorgaans met een derde wordt ver-
meerderd. Dat betekent concreet dat de 
asielinstroom dit jaar goed zal zijn voor 
zo’n 30.000 zielen. Voor een goed begrip: 
dat is meer dan het inwonersaantal van een 
stad als Herentals of Oudenaarde.

Hypotheek
Ondertussen zijn het de Vlaamse belas-
tingbetalers die de factuur gepresenteerd 
krijgen voor een politiek waarvoor zij ab-
soluut niet hebben gekozen. Eind oktober 
nog beaamden enkele OCMW-voorzitters 
de stelling van het Vlaams Belang dat, 
meer dan de economische crisis, de immi-
gratie (gezinshereniging, asiel en regulari-

De hotelfactuur loopt op tot 1,3 miljoen euro… per maand.
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satie) verantwoordelijk is voor de opmer-
kelijke toename van het aantal leefloon-
trekkers. In Antwerpen is op dit moment 
niet minder dan 75 procent van de steun-
trekkers allochtoon, terwijl in een stad als 
Oostende het aantal allochtone steuntrek-
kers in nauwelijks tien jaar tijd is opge-
lopen van 7 procent tot precies de helft. 
En daar zal het niet bij blijven. Nu reeds 
staat immers als een paal boven water dat 
de nieuwe regularisatiecampagne een nog 
zwaardere hypotheek zal leggen op onze 
sociale zekerheid. Tijdens de vorige regu-
larisatiegolf (2000) bleek niet minder dan 
de helft van de geregulariseerden in aan-
merking te komen voor financiële steun 
en ontving vijf jaar later nog steeds één op 
drie een werkloosheids- of bijstandsuitke-
ring. Niets doet vermoeden dat de huidige 
economische crisis het gemakkelijker zal 
maken dan tien jaar geleden. 

Alleen het Vlaams 
Belang
De verantwoordelijkheid van de Vlaamse 
partijen die in 2008 het regeerakkoord 
van Leterme I goedkeurden (CD&V, 
Open VLD en de N-VA) is dan ook niet 
te onderschatten. Staatssecretaris Wathelet 
(cdH) liet ondertussen weten geen heil te 
zien in een strenger immigratiebeleid en 
houdt vast aan zijn zogenaamde sensibili-
seringspolitiek. In dat kader reisde hij voor 
de tweede keer in een half jaar tijd naar 
de Balkan om potentiële asielzoekers te 
ontraden naar onze contreien af te zakken.  
Het hoeft geen betoog dat dergelijke cam-
pagnes geen effect hebben zolang dit land 
tezelfdertijd tegengestelde signalen blijft 
uitzenden en een immigratiebeleid voert 
dat niet anders kan geïnterpreteerd worden 
dan als een regelrechte uitnodiging om in 
dit land zijn geluk te komen beproeven. 

Door de regularisaties gaat de 
boodschap de wereld rond dat illegaal 

verblijf loont.

Indien de regering de huidige crisis wer-
kelijk wil oplossen, kan ze niet anders dan 
breken met de lakse immigratiepolitiek 
die zijn failliet duidelijk heeft bewezen en 
moet ze de voorstellen uitvoeren waarvoor 
het Vlaams Belang jarenlang werd verket-
terd. Zolang er geen werk wordt gemaakt 
van een effectieve immigratiestop, een 
daadwerkelijke repatriëring van crimi-
nele en illegale vreemdelingen én een ver-
plichte inburgering, blijft het dweilen met 
de kraan open. Het is echter zeer de vraag 
of daarvoor de politieke wil aanwezig is. 
Zeker is wel dat over het immigratiedos-
sier in de preformatiegesprekken het eer-
ste woord nog moet gezegd worden. Het 
Vlaams Belang zal in ieder geval in de 
parlementen en met protestmanifestaties 
- zoals recent nog in Ravels en Houthalen-
Helchteren tegen nieuwe asielcentra - de 
druk op de ketel houden. 
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 Politiek in
 het gerechtshof

Opinie

In deze korte beschouwing over de in-
houd en de draagwijdte van het geding 
zal ik me beperken tot een analyse van 

de aanklacht en het enige verdict dat tot 
dusver is geveld, te weten de beschikking 
van het Amsterdams Gerechtshof.

Wilders’ ‘misdrijven’ zijn de volgende: 
hij heeft de film Fitna gemaakt. Hij heeft 
de Koran vergeleken met Mein Kampf. 
Hij heeft het verband gelegd tussen islam 
en criminaliteit. Hij heeft gepleit voor een 
immigratiestop voor moslims. In Fitna 
wordt aangetoond hoe de voorschriften 
van de Koran met betrekking tot de jihad 
worden nageleefd. De film illustreert het 
logisch verband tussen de moordverzen 
van de Koran, de haatsermoenen van isla-

mitische geestelijken en de terreurdaden 
tegen het Westen.

Een eerste gelijkenis tussen de Koran en 
Mein Kampf betreft de doelstelling om 
door middel van geweld de heerschappij 
van een ideologie te vestigen. Een tweede 
gelijkenis vindt men in de antisemitische 
inslag van beide werken. Wat het verband 
tussen islam en criminaliteit aangaat, kan 
het niemand zijn ontgaan dat het aantal 
misdrijven sedert 1980 ten minste is ver-
drievoudigd, dat de meeste daders alloch-
tonen zijn, waaronder een buitensporig 
contingent moslims. Wilders verdedigt 
harde standpunten. In een democratisch 
bestel heeft hij daar het recht toe, als bur-
ger en als politicus.

Het rechtsgeding tegen PVV-leider Geert Wilders is ontaard in 
een bizarre vertoning. De voorzitter van de rechtbank gaf blijk 
van vooringenomenheid. De diepbeledigde klagers hadden zich 
laten vertegenwoordigen door lieden die weliswaar een toga 
droegen, maar niet helemaal op de hoogte leken van de proce-
dure. Als klap op de vuurpijl kwam aan het licht dat een van de 
leden van het Amsterdams Gerechtshof, dat eerder de vervol-
ging van Wilders had bevolen, had geprobeerd een getuige, de 
arabist Hans Jansen, te beïnvloeden en wel aan de vooravond 
van diens getuigenis. Vervolg in 2011.
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Dat is niet de mening van het Gerechts-
hof te Amsterdam, dat hem bij arrest 
van 21 januari 2009 wegens aanzetting 
tot haat, discriminatie en belediging van 
moslimgelovigen heeft verwezen naar de 
strafrechter. Het Openbaar Ministerie had 
nochtans besloten dat er geen aanleiding 
was tot vervolging. De klagers tegen Wil-
ders haalden verhaal bij het Gerechtshof1 
en kregen gelijk. De analyse van de be-
schikking brengt een combinatie aan het 
licht van juridische spitsvondigheid en 
politieke bekommering. 

Wat de groepsbelediging van moslims 
aangaat, was de officier van justitie van 
oordeel dat het beledigen van een gods-
dienst niet ipso facto de belediging van 
gelovigen inhield. Deze zienswijze is 
overigens bevestigd door een latere be-
slissing van de Hoge Raad, die in maart 
2009 een man vrijsprak die na de moord 
op Van Gogh een poster voor zijn raam 
had gehangen met de tekst ‘Stop het ge-
zwel dat islam heet’. Volgens de Hoge 
Raad is het zich beledigend uitlaten over 
een godsdienst niet strafbaar, ook niet 
als aanhangers van deze godsdienst zich 
hierdoor gekrenkt voelen. Strafbaar is en-
kel het zich beledigend uitlaten over een 

1 Bij toepassing van de zogeheten beklagproce-
dure die door een klager kan ingeleid worden 
tegen een beslissing van de officier van justitie 
om niet te vervolgen

groep mensen wegens hun godsdienst.2 In 
deze visie mag men zeggen dat de islam 
niet deugt, maar niet dat de moslims niet 
deugen omdat ze dit geloof aanhangen.

Betekent dit dat Wilders op dit punt uit-
eindelijk moet vrijgesproken worden? 
Niet als de strafrechter die ten gronde 
moet oordelen de redenering volgt van 
het gerechtshof, dat twee argumenten 
aandraagt:

1° Wilders legt een relatie tussen de islam 
en zijn aanhangers, wanneer hij bijvoor-
beeld zegt: “Ik heb genoeg van de islam; 
geen moslimimmigrant er meer bij.”

Echt overtuigend is dit niet. Want wie 
wordt dan door die uitspraak beledigd? 
De moslims die niet mogen immigreren 
indien Wilders zijn zin krijgt? Met an-
dere woorden: de hele ummah van 1,3 
miljard personen? Bestaat er omgekeerd 
een speciaal recht voor moslims om zich 
in Nederland te vestigen? Overigens, be-
staat er wel zoiets als een compacte groep 
moslims, die beledigd kan worden? Zijn 
er dan niet tal van ‘ gematigde moslims’? 
Bestaan er geen lauwe moslims, die hun 
geloof op een eerder ontspannen wijze be-
leven? Vormen de extremistische imams 
de beoogde groep, of bedoelen we de 
‘bruggenbouwers’ à la Tariq Ramadan? 
Ten slotte: behoren kwesties van immi-
gratie niet tot de exclusieve bevoegdheid 
van het parlement? 

2° Belediging van een groep mensen kan 
worden afgeleid “uit het diskwalificeren 
en minachten van bepaalde eigenschap-
pen, tradities of symbolen (Allah, Moham-
med en de Koran)”. Dat is geen argument, 
maar een andere formulering van de te be-
wijzen stelling. De logische consequentie 
2 Nederlands Juridisch Dagblad, 10 maart 2009, 

Vrijspraak STOP GEZWEL ISLAM
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van de redeneertrant van het Gerechtshof 
zou dan ook zijn dat groepsbelediging uit 
het Nederlandse strafwetboek wordt ge-
schrapt. Het in onbruik geraakte artikel 
147 over godslastering beteugelt immers 
een identiek misdrijf. Waarom is dit arti-
kel in onbruik geraakt? Omdat godsdienst 
in het Westen sinds Voltaire bekritiseerd, 
beschimpt en geridiculiseerd wordt. De 
emancipatie die door de Verlichting werd 
beoogd, betrof in aanzienlijke mate ook 
de bevrijding uit de omarming van het 
Opperwezen. 

Over de vraag of een godsdienst kan be-
ledigd of belasterd worden is in de loop 
der tijden de grootste twijfel gerezen. 
Waarom zou een religie, in tegenstelling 
tot alle andere denkbeelden, opvattingen 
en leerstellingen op speciale bescherming 
aanspraak kunnen maken? Waarom zou 
haar het voorrecht toekomen gevrijwaard 
te blijven van schokkende en kwetsende 
polemieken? En kan een godsdienst wel 
beledigd worden? Kan het atheïsme bele-
digd worden, of het neodarwinisme?

Het christendom werd en wordt nog 
steeds in wetenschappelijke vertogen, 
in polemische geschriften, in spot- en 
smaadschriften, in beeld en film onder 
vuur genomen. De groep der christenen 
ondergaat de verbale en picturale agres-
sie met een schouderophalen of af en toe 
een flauw protest. In Vlaanderen was er 
onlangs een kunstenmaker die het publiek 
uitnodigde een beeldje van de Heilige 
Maagd te bekogelen. Wie ligt er wak-
ker van zoveel onnozelheid? Maar nu is 
er dus wel een godsdienst waarvan de 
immuniteit door middel van de strafwet 
moet gehandhaafd worden. 

Opinie

Waarom moet het privilege van onaan-
tastbaarheid uitgerekend aan de islam 
worden verleend, die immers veel meer is 
dan een religie, maar regels omvat voor 
het hele maatschappelijke en persoonlij-
ke leven van de moslim? De islam is een 
totalitair politiek programma en een met 
Westerse normen en waarden onverenig-
bare morele code en gedragspatroon. 

Het gerechtshof stelt zelf vast dat “enkele 
onderdelen van het moslimgeloof, zoals 
ook het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de sharia heeft overwogen, onver-
enigbaar zijn met de waarden die in het 
Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens liggen besloten.”3 Daarmee is 
het debat beslecht. Immers, de sharia is 
geen onderdeel, het is het hele geloof. Het 
is het woord van Allah, van zijn profeet, 
en van de islamitische rechtsgeleerden. 
De waarschuwingen van Wilders, hoe 
schril ze soms ook klinken, zijn dus ze-
ker op hun plaats, en kunnen onmogelijk 
“de moslimgelovigen in hun religieuze 
waardigheid aantasten”, zoals het Hof al 
meteen ab initio van zijn beschouwingen 
verkondigt. Waardigheid is trouwens een 
attribuut van personen, niet van doctrines.

De Amsterdamse magistraten verwijten 
Wilders ook de ‘presentatie’ van zijn 
opvattingen, te weten “eenzijdige sterk 
generaliserende formuleringen met een 
radicale strekking, niet aflatende herha-
ling en een toenemende felheid, waardoor 
er van haat zaaien sprake is.” Aanzetting 
tot haat is een bij uitstek rekbaar, op sub-
jectieve indrukken berustend begrip dat 
ten onrechte in de strafwet is gesmok-
keld, een stok waarmee je elke vervelen-

3 Arrest p.23
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

de hond kan slaan. De typering van een 
vurige redetrant als ‘haat zaaien’ is vol-
komen gratuit. Generaliserende formu-
leringen met radicale strekking zijn niet 
verboden, herhaling is noodzakelijk waar 
velen niet willen luisteren, en felheid is 
een kenmerk van de strijder voor een zaak 
waaraan hij zijn leven en een groot deel 
van zijn vrijheid offert. 

Wie zijn boodschap wil weerleggen heeft 
daar alle gelegenheid toe, in het parle-
ment, of in de media. Het is niet de taak 
van de rechter, tenzij hij aan rechtspraak 
een politieke functie zou toeschrijven. In 
casu schijnt dit helaas wel het geval te 
zijn. Zo schrijft het Hof in een beoorde-
ling van het belang van een klager “dat 
de juiste maatstaf kan gevonden worden 
in de vrees voor maatschappelijke onrust 
die kan ontstaan wanneer het functione-
ren van de democratische rechtsorde door 
wanorde daadwerkelijk wordt verstoord”. 
Wat beweert het Hof hier? Dat Wilders 
wanorde veroorzaakt? Dat kan men niet 
volhouden. Hij vervult zijn opdracht als 
politicus; hij draagt op vreedzame wijze 
zijn programma uit. Of vreest het Hof dat 
bij een vrijspraak van Wilders onrust zou 
uitbreken in moslimrangen? Die vrees 
zou het gelijk van de beklaagde alleen 
maar bevestigen. Een andere bevreem-
dende passage uit de beschikking luidt: 
“De opbouw in Wilders’ uitlatingen en het 
repeterende patroon dragen het kenmerk 
anderen, politici of burgers, van zijn idee-
en te overtuigen en hen op basis daarvan 
tot actie te bewegen.” Tja, dat doen poli-
tici nu eenmaal. 

Jos de Man

De auteur is jurist en publicist.
Voor het pas verschenen boek

‘De Islam. Kritische Essays over een 
Politieke Religie’ schreef hij de bijdrage 

‘De zelfislamisering van Europa’.
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 Change course!

Buitenland

37

Het was van 1948 geleden dat een oppo-
sitiepartij zo’n grote vooruitgang boekte 
bij tussentijdse Congresverkiezingen. De 
Republikeinen veegden de democratische 
meerderheid in het Huis van Afgevaardig-
den (Congres) van de kaart en stegen van 
178 naar 240 zetels. In de Senaat wonnen 
ze vijf zetels en strandden ze op een zucht 
van de meerderheid. De Republikeinse 
remonte is op zich echter niet zo uitzon-
derlijk. Het is de jongste jaren zelfs eerder 
regel dan uitzondering dat de partij van de 
president na twee jaar wordt afgestraft en 
de meerderheid in het Congres verliest. Al 
even vaak wist de regerende partij zich bij 
de daaropvolgende presidentsverkiezin-
gen te herpakken en bleef de president in 
het zadel. Hoewel de jongste Congresver-

kiezingen een barometer voor het beleid 
van Barack Obama waren, leggen ze dus 
niet per se een hypotheek op zijn politieke 
toekomst.

Het is echter wel duidelijk dat de bood-
schap van ‘Change’ (verandering) die 
Barack Obama bracht, niet is aangeslagen 
bij de kiezer. Terwijl de president van ge-
zondheidszorg zijn stokpaardje maakte, 
steeg de werkloosheid tot boven de 10 
procent. In minder dan drie jaar doken zes 
miljoen Amerikanen onder de armoede-
grens. Voeg daarbij de groeiende onrust 
over de steeds groter wordende over-
heidsinmenging - een gevoelige kwestie 
in het ‘Land of the Free’- en het is meteen 
zonneklaar waarom een groot deel van de 

De toverformule waarmee Barack Obama in 2008 nog een meer-
derheid van de Amerikanen wist te verleiden, lijkt na amper twee 
jaar al uitgewerkt. Bij de Congresverkiezingen van 2 november 
sloegen de Republikeinen ongenadig terug en behaalden ze 
een fl inke meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de 
Senaat kwamen ze slechts enkele zetels te kort voor een abso-
lute meerderheid. Democraten en Republikeinen zullen nu moe-
ten samenwerken als ze de komende twee jaren hun program-
mapunten willen verwezenlijken. En dan is er nog de groeiende 
invloed van de Tea Party. Een politieke cocktail die ongetwijfeld 
nog voor veel animo zal zorgen in Washington.
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bevolking zich tegen de president keerde 
en zijn achterban het liet afweten. Uit pei-
lingen bleek immers dat Obama de steun 
verloor van zowat alle 
demografi sche groe-
pen, waarbij vrouwen 
en laaggeschoolden 
het meest in het oog 
springen. Bovendien 
lag de opkomst bij 
jongeren en zwarten 
een pak lager - on-
danks het feit dat de 
president in de laatste 
uren van de campagne 
meermaals expliciet 
de zwarte bevolking 
opriep om naar de 
stembus te trekken. 
Conclusie: de man 
die de presidentsver-
kiezingen won met de 
slogan ‘Yes we can’ is niet in staat geble-
ken om de problemen op te lossen waar 
de Amerikanen écht wakker van liggen. 

Een conservatieve 
stem
“De Amerikanen hebben de president een 
duidelijke boodschap gegeven: ‘Change 
course’ (verander van koers)”, parafra-
seerde John Boehner Obama’s belofte 
van ‘Change’. De 60-jarige Republikein 
Boehner zal de fakkel overnemen van 
Nancy Pelosi als voorzitter van het Huis 
van Afgevaardigden, een echte machts-
positie in de VS. John Boehner behaalde 
als tweede van twaalf kinderen een uni-
versiteitsdiploma en wist zich op eigen 
houtje op te werken binnen de zakenwe-
reld. Hij vereenzelvigt zich dan ook graag 
met ‘The American Dream’, wat uiteraard 

zijn populariteit ten goede komt. Even-
eens bevorderlijk voor zijn populariteit 
is het feit dat hij meermaals persoonlijk 

onder vuur werd ge-
nomen door Barack 
Obama, die Boehner 
als de belangrijkste 
tegenstander van zijn 
beleid beschouwt. 
John Boehner werk-
te ook mee aan het 
boek ‘A Pledge to 
America’ (‘Een be-
lofte aan Amerika’), 
waarin de Republikei-
nen hun voornaam-
ste programmapun-
ten voorstellen en de 
strijd aanbinden met 
de ‘ObamaCare’, de 
gezondheidszorg van 
Barack Obama. “Een 

regeringsagenda gebaseerd op de priori-
teiten van ons land, de principes waar we 
aan vasthouden en de waarden waarop 
Amerika gegrondvest is”, zoals de be-
schrijving van het boek luidt. 

De overwinning van de Republikeinen - 
met als voornaamste programmapunten 
de strijd tegen de overheidsinmenging, 
het snoeien in overheidsuitgaven en het 
inperken van het aantal regeringsleden 
- mag echter niet los gezien worden van 
het succes en de invloed van de Tea Par-
ty. Deze protestbeweging ontstond in het 
voorjaar van 2009 uit een collectief onge-
noegen van conservatieven en libertariërs 
over het (economische) beleid van presi-
dent Obama. Na enkele lokale manifes-
taties vonden al snel de eerste nationale 
protestmarsen plaats, die telkens hon-
derdduizenden mensen in diverse steden 

De Republikein John Boehner 
neemt de fakkel over als

voorzitter van het congres.
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over heel het land op de been brachten. 
Hoewel het gros van de media steevast in-
zoomde op enkele extreme uitwassen van 
de Tea Party, sloten steeds meer Ameri-
kanen zich aan bij de 
beweging. Heel wat 
Republikeinse kandi-
daten die bij de jong-
ste Congresverkiezin-
gen de expliciete steun 
kregen van de Tea Par-
ty, deden het verre van 
slecht. Zo moest de 
Republikeinse kandi-
daat Marco Rubio het 
in de Senaatsverkie-
zingen in Florida opnemen tegen de po-
pulaire onafhankelijke kandidaat Charlie 
Crist. Rubio’s winstkansen werden aan-
vankelijk bijzonder klein ingeschat, maar 
dat veranderde toen hij een duw in de rug 
kreeg van de Tea Party. Met succes: Mar-
co Rubio mag zich nu Senator noemen en 
is meteen één van de rijzende sterren van 
de Republikeinse partij. 

De kloof wordt groter
De politieke toekomst van de Verenigde 
Staten blijft onzeker. Ook daarin zal de 
Tea Party een grote, zo niet doorslagge-
vende rol spelen. Een van de vragen is of 
de Tea Party een protestbeweging blijft, of 
uitgroeit tot een echte politieke angel van 
de Republikeinse partij. Momenteel lijkt 
dat laatste scenario zich af te spelen. Zo 
wierp Michele Bachmann zich de jongste 
maanden op als leider van de Tea Party 
en verdrong zo Sarah Palin naar de ach-
tergrond. Bachmann, de ‘Koningin van 
conservatief Amerika’ zoals ze hier en 
daar genoemd wordt, is congreslid sinds 
2006. Ze studeerde Rechten, maar werd 

na een baan bij het ministerie van Finan-
ciën al snel huismoeder. Niet onbegrijpe-
lijk, aangezien ze moeder is van vijf en 
bovendien een twintigtal pleegkinderen 

opvangt. Bachmann is 
de spreekbuis van con-
servatief Amerika en 
draagt bovendien een 
sterk religieuze stem-
pel, waardoor ze met-
een al getipt wordt als 
presidentskandidate in 
2012. 

Zoals eerder gezegd, 
is het echter nog veel 

te vroeg om vooruit te blikken naar de 
volgende presidentsverkiezingen. Het kan 
de komende twee jaar nog alle kanten uit 
in politiek Amerika. Feit is dat, indien 
Democraten en Republikeinen hun poli-
tieke agenda willen realiseren, ze tot com-
promissen moeten komen. De president 
kan niets verwezenlijken zonder meerder-
heid in het Huis van Afgevaardigden, en 
de Republikeinen beschikken dan weer 
niet over een meerderheid in de Senaat. 
Bovendien kunnen de Republikeinen een 
presidentieel veto niet ongedaan maken, 
omdat ze niet over een tweederdemeer-
derheid beschikken. Daarenboven zijn 
het voornamelijk de Democraten uit de 
conservatievere staten die door de kiezer 
werden weggestemd, waardoor de Demo-
cratische fracties in het Congres meteen 
een stuk zijn opgeschoven naar links. De 
kloof met de conservatiever geworden 
Republikeinen is dus nog meer toegeno-
men. Het is nu afwachten wat de strategie 
van zowel Democraten, Republikeinen 
als van de Tea Party zal zijn. Eén ding is 
echter zeker: de ‘Obamania’ is voltooid 
verleden tijd. 
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 Neen

Begin vorige maand verscheen het
eindrapport van de zogenaamde

Interculturele Dialoog, die twee jaar
geleden door Joëlle Milquet (cdH)

in het leven werd geroepen. Het
uitgangspunt van de interculturele

experts is dat onze samenleving
zich dient aan te passen aan de

normen, wetten en wensen van de
‘nieuwkomers’. 

Een verworvenheid als de neutraliteit
van de overheid moet wijken voor
de vrije hoofddoekdracht. Normen

inzake dierenwelzijn worden geofferd
op het altaar van de islam. Om de

discriminatie van allochtonen te
bestrijden, wordt die van autochtone

Vlamingen ingevoerd. Zelfs de
kalender wordt verminkt: wettelijke

feestdagen die voortvloeien uit
eeuwenoude tradities, zoals Pasen en

Allerheiligen, moeten eraan geloven en
worden vervangen door dagen als de

‘Internationale Dag tegen het Racisme’
en de ‘Werelddag van de Culturele

Diversiteit’. 
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 Ja

“Waarom ook niet de Intergalactische
Dag van de Migrant of meteen een

nieuwe tijdrekening invoeren?” vroeg
Bruno Valkeniers zich in een reactie

af. Hij noemde het hallucinant dat op
het moment dat landen als Duitsland

en Nederland afscheid nemen van
het multiculturele maatschappijmodel,

in dit land een reeks zelfbenoemde
‘interculturele experts’ adviseert om
nog een stap verder te zetten op het

pad van de zelfverloochening. 

“De aanbevelingen van deze ‘experts’
hebben zo’n hoog ‘Weg met ons’-

gehalte dat men de Vlamingen
evengoed had kunnen aanraden

zichzelf af te schaffen”, aldus nog
Valkeniers. Het Vlaams Belang blijft van
oordeel dat het niet de Vlamingen zijn

die hun samenleving moeten aanpassen
aan de eisen, grillen en wensen van

‘nieuwkomers’, maar dat het de
inwijkelingen zijn die zich moeten

schikken naar onze wetten,
waarden, gebruiken en normen.

41
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Boek & tijdschrift

Wat zouden Albert II 
en zijn familie doen 
wanneer zij moeten 
vrezen voor hun land, 
hun paleizen en (vooral) 
hun broodwinning? Hoe 
zouden ze reageren 
mochten zij het zijn 
die in deze barre 
economische 
tijden voor 
hun baan zou-
den moeten 
vrezen? Het 
is een vraag 
die zich, nu het 
einde van België 
sowieso nadert, 
meer en meer stelt 
en die door sce-
narist Thierry Rob-
berecht en tekenaar 
Marco Paulo gebruikt 
werd als uitgangspunt 
voor een humoristisch 
stripverhaal. En het moet 
gezegd, ‘Van de prins 
geen kwaad’ is een le-
zenswaardig werkstukje 
geworden. 

De grappen volgen el-
kaar in een hoog tempo 
op, zodat de strip nooit 
gaat vervelen, maar het 

 De koning zoekt werk

is vooral opvallend hoe 
genadeloos hard Albert 
en de zijnen door de 
mangel gehaald worden. 
Milde spot is ver te zoe-
ken. De koning en ko-
ningin worden 

mochten zij het zijn 
die in deze barre 

die zich, nu het 
einde van België 
sowieso nadert, 
meer en meer stelt 
en die door sce-
narist Thierry Rob-
berecht en tekenaar 
Marco Paulo gebruikt 
werd als uitgangspunt 

mochten zij het zijn 

werd als uitgangspunt 
voor een humoristisch 

mochten zij het zijn 
die in deze barre 

die zich, nu het 
einde van België 
sowieso nadert, 
meer en meer stelt 
en die door sce-
narist Thierry Rob-
berecht en tekenaar 
Marco Paulo gebruikt 
werd als uitgangspunt 

Van de prins geen kwaad
Robberecht en Marco Paulo

Uitgeverij 12Bis, 48 blz.
ISBN 978-2-35648-214-3

fi teurs. Fabiola bezorgt 
met haar glimlach de 
kinderen zelfs nachtmer-
ries. Dergelijke bijtende, 
satire is opmerkelijk 
voor een stripalbum dat 
eens niet uit Vlaamse 
hoek komt… Robbe-
recht is een Franstalige 
Brusselaar en zijn kom-
paan Paulo is een Frans-
man. 

“We willen de mensen 
laten lachen, maar 
het is meer dan dat, 

we willen de zin-
loosheid van de 

monarchie aanto-
nen”, liet Thierry 
Robberecht zich 

in een interview ont-
vallen. Dat ze daar goed 
in geslaagd zijn, blijkt uit 
het feit dat geen enkele 
Belgische uitgeverij het 
heeft aangedurfd het 
album uit te geven. Daar 
zorgde de Franse uitge-
verij 12Bis voor. 

voorgesteld als zure en 
ambitieuze mensen die 
voortdurend neerkijken 
op de onderdanen, hun 
zonen als onverbeterlij-
ke rokkenjagers en pro-

42
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Boek & tijdschrift

Toen hij in de gemeen-
teraad van Elsene zijn 
eed afl egde in twee talen 
en in een korte toelich-
ting opriep tot com-
munautaire pacifi catie, 
verstandhouding en sa-
menwerking, oogstte hij 
geen applaus maar grote 
onverschilligheid. “Antoi-
nette Spaak keek me aan 
alsof ze in mij de perso-
nifi catie van de Vlaamse 
duivel zag”, schrijft Luc-
kas Vander Taelen in zijn 
lezenswaardige boekje 
‘Berichten uit Brussel’. In 
Brussel word je fl amin-
gant. Het in de Fransta-
lige politiek gekoesterd 
en openlijk beleden 
anti-Vlaams racisme was 
een koude douche voor 
Vander Taelen. Een even 
grote ontnuchtering viel 
schrijver Oscar Van den 
Boogaerd te beurt toen 
die zich in Schaarbeek 
ging vestigen. Om met 
zijn nieuwe buren te kun-
nen communiceren, volg-
de hij een stoomcursus 
Arabisch, maar tot zijn 
spijt moest hij vaststellen 
dat die buren niet eens 

 Brussel, het leven zoals het is

geïnteresseerd waren… 

De Brusselse realiteit 
doet zelfs de grootste 
volgeling van het multi-
culturele geloof ontwa-
ken uit een rooskleurige 
droomwereld.  Vander 
Taelen kan er over mee-
spreken. Toen hij in een 
vrije tribune een grimmig 
sfeerbeeld schetste van 
het leven in de groot-
stad en zwaar uithaalde 
naar de overlast, de 
voortdurende intimidatie 
en de criminaliteit van 
heetgebakerde Maghre-
bijnse jongeren was het 
hek van de dam. Vander 
Taelen haastte zich nog 
om afstand te nemen van 
het Vlaams Belang, maar 
het mocht niet baten: 
“Blijkbaar is het benoe-
men van een probleem 
al voldoende om in de 
extreemrechtse hoek ge-
duwd te worden.” De au-
teur rekent genadeloos 

Berichten uit Brussel
Luckas Vander Taelen

Uitgeverij Houtekiet, 132 blz.
ISBN 978-90-8924-143-6

af met de Franstalige 
politici die uit kortzichtig 
electoraal winstbejag 
Brussel hebben overge-
leverd aan straatboefjes 
en moslimfundamentalis-
ten. “Brussel zal moeten 
kiezen voor een goed en 
effi ciënt bestuur”, besluit 
Vander Taelen, maar dat 
kan alleen als de PS-
baronnen afgedankt wor-
den. ‘Berichten uit Brus-
sel’ is een sterk pamfl et 
over de Franstalige arro-
gantie, multiculturele el-
lende en politiekcorrecte 
oogkleppen. 

43
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In memoriam

Lode De Smedt
Op 29 oktober overleed Lode De Smedt, de erevoorzitter van 
Vlaams Belang-Londerzeel, op 79-jarige leeftijd. Lode was een zeer 
gedreven Vlaams-nationalist. Hij stampte in Londerzeel een afde-
ling uit de grond en deed nadien hetzelfde in de buurgemeenten. Als 
gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter gaf hij blijk van een totale 
en volkomen belangeloze inzet. Lode straalde rust en wilskracht uit. 
Velen gingen bij hem te rade. Wij zullen hem missen.

Ivan Mertens
Ivan Mertens was de stichter en bezieler van ‘Vlaanderen Vlagt’, de 
organisatie die Vlaamse Leeuwen liet dansen bij sport- en cultuur-
manifestaties. Omwille van gezondheidsproblemen kondigde Mer-
tens, die ook een tijdlang voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging 
(VVB) was, in mei van dit jaar zijn afscheid aan. Toch was hij nog 
prominent aanwezig op de jongste 11 juliviering in Antwerpen en 
kon hij het strijden voor zijn Vlaanderen niet laten. Ivan Mertens 
werd 75 jaar.

Rudi Van der Paal
Op 19 oktober overleed Rudi Van der Paal. De succesvolle onderne-
mer stond in Vlaams-nationalistische kringen onder meer bekend 
als bruggenbouwer. Als medestichter van de Volksunie drukte Van 
der Paal ontegensprekelijk zijn stempel op de Vlaamse Beweging. 
Begin jaren tachtig stond hij tevens mee aan de wieg van de Vlaams-
Nationale Debatclub. Rudi Van der Paal werd 85 jaar.

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

“Wij gaan naar België! U toch ook? Het zou de slogan kunnen zijn van mensenhan-
delaars (…) Cijfers van Eurostat tonen aan dat ons land op een paar jaar tijd het 
El Dorado voor asielzoekers geworden is. In 2010 kregen we liefst vier keer meer 
vluchtelingen over de vloer dan andere Europese landen. Een hallucinant cijfer dat 
echter niet hoeft te verbazen.”

Redacteur Jeroen Bossaert 
in P-Magazine, 2 november 2010

“De Belgische steden dreigen de Franse banlieus te worden.”

Wim Van de Velden, redacteur politiek en economie,
in De Tijd, 3 november 2010

“1830 was een ramp voor ons, Vlamingen, een ramp, de grootste sinds 1585 en de 
val van Antwerpen.”

Grondwetspecialist Robert Senelle
in Het Laatste Nieuws, 6 november 2010

“De stedelijke OCMW’s en de rechtbanken kreunen onder het lichtzinnige beleid 
van de Franstaligen, al sinds ze Guy Verhofstadt er in 2000 toe konden bewegen het 
Belgische paspoort te devalueren tot ‘ein Läppchen papier’.”

Journalist Paul Huybrechts
in De Morgen, 6 november 2010

De Facebook-pagina van het Vlaams Belang 
is zonder meer een succes. De fanpagina van 
onze partij overschreed inmiddels de kaap van 
de 7.000 fans en laat daarmee de andere par-
tijen ver achter zich. 
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	 Opstijgend	vocht
	 Vochtige	muren
	 Loskomend	behang
	 Afschilfering	van	verf
	 Schimmelvorming
	 Zoutvorming
	 Gezondheidsproblemen
	 Moeilijk	te	verwarmen	ruimtes

	 Water	in	de	kelder
	 Afbrokkelende	muren
	 Loskomende	verflagen
	 Gescheurde	vloerplaat
	 Insijpeling	van	water
	 Muffe	geur
	 Of	u	wil	van	uw	kelder	

	 een	nuttige	ruimte	maken

	 Condensproblemen
	 Natte	ramen
	 Muffe	geur
	 Vochtige	muren
	 Schimmelvorming
	 Zwarte	schimmel

WWW.VOCHTBESTRIJDINGTIBAS.BE

WIJ BIEDEN u  DÉ OplOSSING VOOR:WIJ BIEDEN

Vochtbestrijding tibas 

is	een	gespecialiseerd	bedrijf	in	

vochtbestrijding	met	gediplomeerde	

en	ervaren	specialisten,	in	

combinatie	met	onze	gecertificeerde	

producten	bieden	we	u	een	

gegarandeerde	oplossing	aan	tegen	

een	eerlijke	prijs.

 onze troeVen:
	 Gel	tegen	opstijgend	vocht	met	een	

	 oncentraat	van	maar	liefst 85%	!
	 Zeer	stipt in	uitvoering
	 Proper	achterlaten	na	de	werken
	 Indien	gewenst	hulp	

	 voor	en	na	de	werken
	 Veel referenties
	 Bij	u in de buurt
	 eerlijke	prijzen

lEuVEN - TuRNHOuT - KORTRIJK - EEKlO - DENDERMONDE - DIEST

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

Voornaam:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat:	................................................................................................................................................................................................................................... 	 Nummer:	...................................

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

Tel/gsm:	.....................................................................................................	 Email:	.....................................................................................................................................................................

Tijdstip	wanneer	ik	meestal	bereikbaar	ben:	....................................................................................................................................................................................................

	ik	ben	eigenaar			-				ik	ben	huurder

Ik	wens	een	vrijblijvende	offerte	voor	de	behandeling	van:	
	vochtige	muren	 -	 	kelder
	schimmel/condens	 -	 	gevel

Terugsturen	in	een	gefrankeerde	omslag	naar	onze	hoofdzetel:
Vochtbestrijding	Tibas	bvba
Nijvendries	17		-		2890	Sint-Amands

GRATISOffERTE0800 62 136
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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 
pers@vlaamsbelang.org.
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Kalender

VRIJDAG 10 DECEMBER 
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hertshage van 18 
tot 22u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
GENT-MUIDE. Oldies- en 
schlageravond in Buurt-
loods, Patrijsstr. 10 om 
19u. Inl.: F. Van den Eynde, 
0477/42.65.25. 
IEPER. Boekvoorstelling 
‘De Ordelijke Opde-
ling’ met G. Annemans in 
OC Cieper, Brugseweg 309, 
Sint-Jan om 20u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
ZATERDAG 11 DECEMBER 
TIENEN. Bezoek Kerst-
markt van Bernkastel-
Kues. Inl.: B. Canderbeek, 
0476/20.63.07. 
ANTWERPEN. Opening 
Kerstmarkt met B. Valke-
niers in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
EKEREN. Stand op de 
Kerstmarkt in dreef dis-
trictshuis van 14 tot 21u. Inl.: 
0477/70.51.23. 
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hertshage van 18 
tot 22u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
ZONDAG 12 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
ZEDELGEM. Boekvoor-
stelling ‘Vakbondistan’ 
met R. Verreycken in zaal 
Jonkhove, Aartrijkestr. 9, 
Aartrijke om 11u. Inl.: D. 
Sneppe, 0496/08.29.34. 
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hersthage van 11.30 
tot 15u. Inl.: S. Herman, 

0495/89.70.18. 
LIER. Hooiktse kippen in 
Parochiecentrum Koningshof, 
Mechelbaan 22, Konings-
hooikt om 12u. Org.: VB 
Lier-Koningshooikt. Inl.: O. 
Peeters, 0485/16.26.15. 
MAANDAG 13 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
DINSDAG 14 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
WOENSDAG 15 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
DONDERDAG 16 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
VRIJDAG 17 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt 
met om 14.30 u. signeerses-
sie van G. Annemans in zaal 
Van Maerlant, Van Maerlant-
str. 14. Inl.: 03/231.08.45. 
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt. Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
ERPE-MERE. Promotie-
stand op de Kerstmarkt 
aan parking café Bierwinkel, 
Dorent 107, (aan het station 
van Burst) om 17u.
SINT-KATELIJNE-WAVER. 
Boekvoorstelling ‘De 
Ordelijke Opdeling’ met 
G. Annemans in Parochie-
zaal, Markt 28 om 20u. Inl.: J. 
Cools, 0495/59.75.14. 

DUFFEL. Nacht van de 
duisternis in Vlaams Huis 
De Klokke, Klokkestr. 85 om 
20u. Org.: Vlaamse Culturele 
Kring De Klokke. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
ZATERDAG 18 DECEMBER 

ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
GENK. Eetfestijn in 
feestzaal De Kastert, Kas-
tertstr., Kolderbos van 12 
tot 20u. Inl.: C. Janssens, 
0478/26.52.37. 
GENT. Bezoek aan Stads-
museum en Kerstmarkt 
in Bijloke, Godshuizenlaan 2 
om 14.30u. Org.: VBJ Gent. 
Inl.: M. Van den Berghe, 
0472/04.80.02. 
ZONDAG 19 DECEMBER 

ANTWERPEN. Sluiting 
Kerstmarkt en jenever-
proeverij met F. Dewinter 
en J. Penris in zaal Van Maer-
lant, Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt. Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
POPERINGE. Kerstfeestje 
met bezoek van de 
kerstman in OC Rookop, 
Heuvellandseweg 1, Renin-
gelst van14 tot 18u. Inl.: M. 
Vanbrabant, 057/30.02.93. 
LEOPOLDSBURG. Stand 
op de kerstmarkt, café 
Boskant, Corspelstr. 15, 
Boskant om 14u. Org.: VB 
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: L. 
Coninx, 0478/95.78.80. 
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ZATERDAG 8 JANUARI 
PEER. Nieuwjaarsreceptie 
in eethuis Christoffel, Peer-
derbaan 65, Wijchmaal van 
10 tot 12u. Inl.: E. Vleghels, 
0474/09.01.67. 
KORTESSEM. Regioniale 
nieuwjaarsreceptie met A. 
Ponthier en G. Annemans in 
‘t Rood Kasteel, Kasteelstr. 
16, Guighoven om 19u. Org.: 
VB Zuid-Limburg. Inl.: A. 
Ponthier, 0472/94.99.90. 
OOSTENDE. Nieuwjaars-
receptie met F. Dewinter 
in feestzaal Groeneveld, Tor-
houtsestwg. 655 om 19.30u. 
Inl.: Regiosecr., 059/80.80.81. 
ZONDAG 9 JANUARI 
MECHELEN. Nieuw-
jaarsreceptie met A. Van 
dermeersch in Kapel De 
Rommerswael, G. de Stas-
sartstr. 11. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09. 
IEPER. Nieuwjaarsre-
ceptie in OC De Potyze, 
Zonnebeekseweg 263 van 
11 tot 13u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
LEOPOLDSBURG. Nieuw-
jaarsreceptie met F. De-
winter en B. Schoofs in pa-
rochiezaal, Beringsestwg. 15, 

Heppen van 14 tot 18u. Org.: 
VB Leopoldsburg-Heppen. 
Inl.: L. Coninx, 0478/95.78.80.
WOENSDAG 12 JANUARI 
BORNEM. Nieuwjaarsre-
ceptie met B. Laeremans in 
Taverne Het Zandhof, Barel-
str. om 20u. Org.: VB Klein-
Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75. 
VRIJDAG 14 JANUARI 
LIER. Nieuwjaarsrecep-
tie en boekvoorstelling 
met G. Annemans in zaal 
De Lispenaar, Voetbalstr. 
om 20u. Org.: VB Lier-
Koninghooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
ZATERDAG 15 JANUARI 
TEMSE. Nieuwjaarsre-
ceptie met F. Dewinter in 
parochiezaal Velle, Velle 127 
om 19.30u. Inl.: S. Rombaut, 
0477/39.89.31. 
VILVOORDE. Nieuw-
jaarsreceptie in zaal Ui-
lenspiegel, Gevaertstr. 18 
om 19.30u. Org.: VB Regio 
Vilvoorde. Inl.: Regiosecr., 
02/253.38.27. 
DINSDAG 18 JANUARI 
PUURS. Boekvoorstelling 
met G. Annemans in CC De 

Kollebloem (middenzaal), 
Kloosterhof 1 om 20u. Org.: 
VB Klein-Brabant. 
ZONDAG 23 JANUARI 
AALST. Nieuwjaarsre-
ceptie met G. Annemans 
in café Chopin, Hertshage 
75 om 10u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
ZATERDAG 29 JANUARI 
DILBEEK. Nieuwjaarsre-
ceptie met G. Annemans 
in kasteel La Motte, Lum-
beekstr. 20 om 19.30u. 
Org.: VB Dilbeek ism. regio 
Halle. Inl.: G. Van Hecke, 
0475/98.08.90. 
DENDERLEEUW. Nieuw-
jaarsreceptie met A. 
Van dermeersch en G. 
D’Haeseleer in zaal The 
Roll’s, Iddergemstr. 65C 
om 20u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.

AAnkondigingen 
voor het 

jAnuArinummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
9 december 2010

Neen aan Lierse supermoskee 

met minaret van 18 meter !
Donderdag 9 december • 19.30 uur

Lier • Donk 45 (vlakbij Ring)
Met Vlaamse Volksvertegenwoordigers Filip Dewinter en Frank Creyelman

S P O E D M A N I F E S T A T I E
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VUL IN en WIN.

Deze maand

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Dany Goessens
Ninove

Ludo Vanloffelt
Peer

Karel Peys
Meerhout

Roel Vertessen
Westmeerbeek

Jaak Degroote
HeuleOplossing vorige maand: brandpunt

Stuur uw oplossing voor 12 december 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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een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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Bestellen kan via:
0472 60 35 52 • bestellen@uitgeverijegmont.be
Een volledig overzicht van ons boekenaanbod 
vindt u op:
www.uitgeverijegmont.be

0472 60 35 52 • bestellen@uitgeverijegmont.be0472 60 35 52 • bestellen@uitgeverijegmont.be
Een volledig overzicht van ons boekenaanbod Een volledig overzicht van ons boekenaanbod 

Welkom in Vakbondistan
door Rob Verreycken

‘Welkom in Vakbondistan’ geeft een uniek inzicht in 
de wanpraktijken van de drie Belgische monopolie-
bonden - en de manier waarop die gedoogd worden 
door CD&V, VLD en sp.a.

144 blz. • € 12,50

Fout gekozen
door Jan Huijbrechts
Jan Huijbrechts selecteerde een duizendtal politiek in-
correcte en non-conformistische citaten van bekende en 
minder bekende auteurs.

136 blz. • € 12,50

Zo dacht ik. Over de dingen dezer 
dagen
door Jan Veulemans

In zijn ‘Zo dacht ik. Over de dingen dezer dagen’ 
beschouwt de Kempische auteur Jan Veulemans verschillende 
thema’s in wat hij “deze waanwijze wereld” noemt: over 

de consumptiemaatschappij, over de rol van arbeid in de samenleving, over 
voetbal als nieuwe religie, over het paternalisme van de vakbonden, over de 
verengelsing, over de Europese Unie enz.

120 blz. • € 10

De Ordelijke Opdeling van België
door Gerolf Annemans & Steven Utsi

België is vastgelopen. Er is nood aan een realistisch Vlaams ‘Plan B’. Gerolf Annemans en 
Steven Utsi tonen aan dat het einde van België en de start van een Vlaamse staat geen 

grote problemen zullen opleveren en dat ook de opdeling in ordelijke omstandigheden 
zal kunnen verlopen. Vlaanderen moet nu starten met de actieve voorbereiding van 
de onafhankelijkheid, rekening houdend met de principes van Ordelijke Opdeling.
352 blz. • € 15

Uitgeverij
Egmont
Madouplein 8 bus 2 • 1210 Brussel
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