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Het is zover. BHV wordt ge-
splitst, de fi nancieringswet 
wordt aangepast en de deel-

staten krijgen bijkomende bevoegd-
heden met daarbovenop gedeeltelijke 
fi scale autonomie. Een mens zou er 
haast lyrisch van worden.

Wie het akkoord erop naleest, beseft 
echter dat de euforie enkel terecht is 
langs Franstalige kant. Brussel wordt 
de facto uitgebreid van 19 naar 25 ge-
meenten en krijgt er jaarlijks 461 mil-
joen euro bij. Een wederdienst voor 
20 jaar wanbestuur zeg maar. Door 
de aanpassing van de fi nancieringswet 
krijgen we een forse verhoging van de 
transfers richting Brussel en Wallonië, 

terwijl Vlaams- en Waals-Brabant ver-
vellen tot een ‘Hoofdstedelijke Ge-
meenschap’. Wallo-Brux in de praktijk.

“In de moeilijkste momenten van sa-
menlevingen valt de kwaliteit van de 
leiders af te meten aan hun moed”, 
stelde Di Rupo bij de voorstelling van 
het akkoord. Het is duidelijk dat hij 
het dan vooral over de onderhande-
laars van zijn eigen gemeenschap had.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Wallo-Brux in de praktijk

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 De val van Dexia

Analyse www.vlaamsbelang.org

Op zondag 9 oktober kwam 
een einde aan het vijftienjarig 
bestaan van de Frans-Belgi-
sche bankverzekeraar Dexia. 
Ondanks de immense staats-
schuld neemt De Belgische 
staat de bank over en legt zo-
wat 4 miljard euro op tafel.

De groep wordt ontmanteld, de ren-
dabele delen worden verkocht en 
de aandeelhouder blijft zitten met 

de ‘bad bank’: de rommelportefeuilles, le-
ningen aan overheden en diverse moeilijk 
verkoopbare activa. Dexia Bank België is 
nu genationaliseerd en dus eigendom van 

de Belgische belastingbetaler, waardoor 
de belangen van de spaarder in principe 
veilig gesteld zijn.

Hoe is het zover 
gekomen?
Reeds bij de oprichting van de Dexia 
Groep in 1996 was de kiem van het toe-
komstig verval aanwezig. De belangrijk-
ste activa van de groep, het Belgisch Ge-
meentekrediet en het Franse Crédit Local 
de France, waren gespecialiseerd in de fi -
nanciering van lokale overheden. Het Ge-
meentekrediet had voor de kredietverle-
ning dankzij het uitgebreide kantorennet-
werk de beschikking over miljarden euro’s 
spaartegoeden. Crédit Local daarentegen 
kon niet terugvallen op een reserve aan 
spaartegoeden en moest de kredieten op 
lange termijn kortlopend fi nancieren in de 
markt. Dexia zag de invoering van de euro 
als opportuniteit om haar activiteit als fi -
nancier van de overheden uit te bouwen in 
het eengemaakte Europa. Om dit te rea-
liseren, werden gretig overheidsobligaties 
van Europese landen gekocht. 

5000 euro per Vlaming
De ontmanteling en opsplitsing van de 
groep heeft zware gevolgen voor de Bel-
gische belastingbetaler. Om de ‘bad bank’ 
levensvatbaar te houden, is een waarborg 
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van 90 miljard euro nodig. Ook al is het 
gros van de problemen in Frankrijk ont-
staan, de Belgische Staat heeft zich weer 
duchtig laten rollen. De staat garandeert 
60,5 procent, terwijl Frankrijk er met 36,5 
procent en Luxemburg er met 3 procent 
vanaf komt. Indien het verkeerd afloopt 
met de ‘bad bank’, moet de overheid 54 
miljard ophoesten of meer dan 5000 euro 
per inwoner. De verlaging van de krediet-
waardigheid van België als gevolg hier-
van staat in de sterren geschreven. Intus-
sen stapelen de uitstaande waarborgen en 
schulden zich op en wachten we bang op 
een verhoging van de rente. Kortom: de 
put is dieper dan ooit.

De zwakste schakel
Andermaal tonen de ‘Belgen’ zich ker-
stekinderen in het onderhandelen. Zoals u 
weet, zijn het de Vlamingen, die de zwaar-
ste lasten van dit soort ‘federale’ dossiers 
moeten dragen en dus ook de zwaarste 
slachtoffers worden van de crisis die zich 
voltrekt. Nu komt de rekening binnen 
voor het feit dat het banksysteem geen 
enkele les heeft getrokken uit de eerste 
bankencrisis. De banken bleven onderge-
kapitaliseerd, zij zonderden zakenbank-
activiteiten niet af en saneerden geenszins 
hun arrogante en megalomane structuren 
en activiteiten. Het verderzetten van de 
bonuscultuur symboliseerde dit perfect. 
Bovendien zorgde de vermenging van 
politiek en bancair systeem voor het na-
jagen van politieke dromen zoals de wijze 
waarop iedereen zich bleef vastklampen 
aan Griekenland. Daardoor raakte het hele 
systeem besmet en nu knapt de ketting aan 
haar zwakste schakel: België. 

Gerold

België is gered, Vlaanderen gevloerd. 
Met het lamentabele akkoord ver-
liest Vlaanderen naast geloofwaar-

digheid ook een pak geld (blz. 30-33). De 
N-VA blijft intussen braaf in de Vlaamse 
regering zitten. Vlaams brullen… en ver-
volgens de zakken vullen, lijkt het nieuwe 
motto. 

In het vraaggesprek (blz. 8-13) gaan we 
dieper in op het akkoord. Meervoud-
redacteur en Brusselaar Bernard Daele-
mans toont aan welke de pijnlijke gevol-
gen zijn voor de Vlamingen in Brussel en 
de Rand en toont aan waarom dit ak-
koord een stap terug is in plaats van een 
stap vooruit.

Intussen werden we allen ‘eigenaar’ van 
het nieuwe Dexia (blz. 4-5) en lijkt Frank-
rijk dit land een flink lesje onderhande-
lingstechnieken te hebben gegeven. Terwijl 
de oorzaak van het probleem bij hen lag, 
krijgen wij de factuur doorgeschoven. Een 
compromis à la belge heet dat dan. 

En van de nieuwe asielcijfers zal ook nie-
mand vrolijk worden: in september alleen 
al waren er 2.480 aanvragen. We steve-
nen dus af op een nieuw jaarrecord van 
meer dan 24.000 asielaanvragen (blz. 
18-19).  

De redactie
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www.vlaamsbelang.org/actueel

Mediarel

Een Vlaamse betoging 
zorgde voor een fi kse 
mediarel. Het Vlaams Be-
lang was massaal aanwe-
zig in Linkebeek, maar de 
redactie van ‘De Zevende 
Dag’ had vooraf afge-
sproken dat alleen N-VA-
kopstukken het woord 
zouden krijgen. Een boze 
Bart Laeremans wrong 
zich in beeld. Samen met 
Bruno Valkeniers, Filip 
Dewinter en Gerolf An-
nemans. De ‘Vlaanderen 
Onafhankelijk’-truitjes 
kwamen goed in beeld 
en de VRT-censuur werd 
live ontmaskerd. Bij de 
VRT én de N-VA konden 
ze er niet om lachen. 
Achteraf mocht Bruno 
Valkeniers ons standpunt 
over het BHV-akkoord 
wel even uitleggen in het 
nieuws. 

Actua kort

Te laat

Na een onthutsende 
reportage waarin 
treinbegeleiders, 
-bestuurders en stati-
onschefs opbiechtten 
wat er allemaal fout 
loopt bij de NMBS, 
liet minister Inge 
Vervotte (CD&V) zich 
ontvallen: “We moe-
ten méér klantgericht 
denken.” Straf. Wij dachten dat dit de evidentie zelf 
was. Maar voor een deel van de NMBS zijn de rei-
zigers blijkbaar een lastige bijkomstigheid. Ook bij 
Justitie zijn ze traag van begrip. Na de ontsnapping 
van een Albanese huurmoordenaar wil Stefaan De 
Clerck (CD&V) plots dat alle gevangenen vooraf 
grondig ‘gescreend’ worden. Hoe verzinnen ze het?

Ongewenst

Provincieraadslid Bert Deckers wist niet wat hij 
hoorde toen de onthaalmoeder liet weten dat zijn 
zoontje niet langer welkom was. Omdat hij (de 
papa dus) voor het Vlaams Belang werkt. Kan je een 
kind straffen voor de politieke overtuiging van zijn/
haar ouders? Een straf staaltje van ‘verdraagzaam-
heid’, als je het ons vraagt. De vrouw werd door 
de Landelijke Kinderopvang op de vingers getikt 
en mama en papa vonden intussen een andere 
onthaalmoeder. Deckers diende klacht in bij het 
CGKR. Dat moet zich nu buigen over een geval van 
discriminatie op basis van politieke voorkeur. We 
zijn benieuwd.

VBM 2011-11.indd   6 21/10/11   09:01



Moslimomroep

Direct na de eerste uitzending van 
de moslimomroep (MTRO) werd 
de openbare omroep 
overstelpt met nega-
tieve reacties. “De VRT 
is de vele protestmails 
beu. We doen ge-
woon wat de Vlaamse 
overheid de omroep 
oplegt”, klonk het in een persmede-
deling. Dat klopt. Voormalig Media-
minister Geert Bourgeois (N-VA) en 
huidig minister Ingrid Lieten (SP.a) 
hebben ook boter op het hoofd. 
Lieten mocht in de eerste uitzending 
komen vertellen hoe blij ze wel was 
met de komst van de MTRO. Een 
jaar voor de verkiezingen is dat leuk 
meegenomen want de SP.a koestert 
haar allochtone achterban. Maar bij 
de VRT is het enthousiasme al fl ink 
bekoeld. En als straks de fundamenta-
listen aan het woord komen, zal het 
protest alleen nog maar toenemen. 

Raymond De Roover
Op 9 oktober overleed op 75-jarige leeftijd Raymond De Roover, 
ere-voorzitter van Vlaams Belang-Brussel-19. Raymond was com-
promisloos in de overtuiging en niet afl atend in de strijd, en was te-
gelijkertijd als mens de minzaamheid zelf. Raymond zetelde sinds 
1994 onafgebroken in de gemeenteraad van Anderlecht en sinds 
2000 in de OCMW-raad waar hij tot tweemaal toe ook enige tijd 
voorzitter van was. Daarnaast zette hij zijn schouders onder de 
uitbouw van het  Brabants Seniorenforum.

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

In memoriam

N-VA-bocht

In 2006 stelde Bart De Wever nog 
dapper dat het niet de taak is van een 
overheidsinstelling als het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en Racis-
mebestrijding (CGKR) om de plaats van 
de politiek of het gerecht in te nemen. 
De N-VA eiste dat het CGKR zou 
afgeschaft worden of dat de rol ervan 
drastisch werd ingeperkt. Intussen staat 
de regionalisering van het CGKR op de 
agenda. Baas Jozef De Witte verzet zich 
daartegen als een duivel in een wijwa-
tervat en pleit voor ‘interfederalisering’ 
(samenwerking tussen gemeenschappen 
en federale overheid). En Vlaams minis-
ter Geert Bourgeois sluit zich daarbij 
aan. Vandaag lijken ze bij de N-VA dus al 
tevreden als ze straks een zitje krijgen 
in het CGKR en de zwaar gepolitiseer-
de Raad van Bestuur. Het opdoeken van 
die belgicistische en politiekcorrecte 
inquisitie hoeft niet meer zo nodig. Het 
bochtenparcours van de N-VA begint 
gênant te worden...

de moslimomroep (MTRO) werd 
de openbare omroep 
overstelpt met nega-
tieve reacties. “De VRT 
is de vele protestmails 

woon wat de Vlaamse 
overheid de omroep 
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Bernard Daelemans
over het

communautaire akkoord
8
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 “Weinig reden
 tot juichen.”

Vraaggesprek

Van op de Franstalige banken weerklinkt luid applaus over de 
nieuwe ‘communautaire akkoorden’. Aan Vlaamse zijde is er 
heel wat minder reden tot gejuich. Dat stelt Bernard Daelemans, 
politiek secretaris van het Vlaams Komitee Brussel, in een inter-
view met Vlaams Belang-Magazine.

Na 500 dagen lijkt de kogel door de 
kerk. Goed nieuws? 

Het feit dat er ‘een akkoord’ uit de bus 
is gekomen, zal voor sommigen wel-
licht een hele opluchting zijn. Wanneer 
we echter naar de inhoud kijken, wordt 
al snel duidelijk dat er maar 
weinig reden tot juichen 
is. Het akkoord houdt im-
mers het tegendeel in van 
wat Vlaanderen al vele ja-
ren vraagt. De Franstaligen 
halen daarentegen over de 
hele lijn hun slag thuis. Dat verklaart ook 
de reacties aan Franstalige zijde: zowel 
in de pers als in de politiek heerst alge-
mene voldoening over het akkoord.

De kieskring BHV is eindelijk ge-
splitst. Is daarmee geen oude wens van 
de Vlaamse Beweging in vervulling ge-
gaan?

Wat krijgen we met dat veelbezongen 

splitsingsakkoord? BHV wordt gesplitst, 
maar onvolledig. De zes faciliteitenge-
meenten worden electoraal losgeweekt 
uit Vlaams-Brabant en gaan tot de groot-
Brusselse kieskring behoren. Daarmee is 
de fel begeerde ‘corridor’ met Wallonië 
een stap dichterbij en wordt het voor de 

Franstaligen gemakkelij-
ker dit gebied te claimen. 
Ondanks de ‘splitsing’ van 
het gerechtelijk arrondis-
sement zullen de Frans-
taligen aanspraak kun-
nen maken op Franstalige 

rechtsbedeling in héél Halle-Vilvoorde. 
En als klap op de vuurpijl wordt met de 
oprichting van de zogenaamde Metropo-
litane Gemeenschap de kiem gelegd voor 
de uitbreiding van Brussel. 

Als we sommigen mogen geloven, staat 
ons zowat de grootste staatshervor-
ming aller tijden te wachten…

Onzin. Zelfs Vlaams minister-president 

“ Voor Brussel 
wordt de 

‘Bosnische logica’ 
gehanteerd.
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Vraaggesprek

boedelscheiding - die dichterbij is dan 
sommigen wensen - volgens de voor hen 
gunstigste voorwaarden af te wikkelen. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze ‘staats-
hervorming’ in essentie een voorberei-
ding op het separatisme is. Het separa-
tisme van Wallo-Brux wel te verstaan. 

Een aspect dat u als Brusselse Vlaming 
wel bijzonder moet interesseren, is het 
akkoord over Brussel…

Terwijl de 
Rand verder 
opschuift in 
de richting van 
tweetaligheid, 
wordt ze in 
Brussel verder 
a f g e b o u w d . 
De Vlamingen 

worden in hun hoofdstad verder gemar-
ginaliseerd en dreigen steeds meer ‘in-
dianen in het reservaat’ te worden. De 
taalwetten worden al vijftig jaar met de 
voeten getreden en bewust gesaboteerd 
door de gemeentelijke en gewestelijke 
overheden. De wetsovertreders worden 
nu beloond. We hebben met de juridische 
werkgroep binnen het Vlaams Komitee 
Brussel al een tiental jaren geprobeerd 
om via allerlei juridische procedures de 
taalrechten van de Vlamingen in Brussel 

Kris Peeters heeft ondertussen al moe-
ten toegeven dat er geen sprake is van 
een ‘Copernicaanse omwenteling’. Bo-
vendien wordt de staatsstructuur verder 
op het spoor gezet in de richting van een 
federalisme met drie gewesten, waardoor 
Vlaanderen in een minderheidspositie 
tegenover Wallonië en Brussel komt te 
staan. Het is maar al te duidelijk dat de 
Vlaamse onderhandelaars het gros van 
hun eisen hebben moeten inslikken. Ik 
begrijp dan ook niet dat zij met een der-
gelijk misbak-
sel akkoord zijn 
kunnen gaan. 
Een misbaksel, 
voor de Vlamin-
gen althans… 
Vanuit Fransta-
lig oogpunt be-
keken, moeten 
we zonder meer spreken van een geniale 
strategie, waarmee zij een wissel op de 
toekomst hebben genomen.

Hoe bedoelt u dat concreet?

In Vlaanderen wordt onvoldoende beseft 
dat de Franstaligen wel degelijk rekening 
houden met het einde van België en daar 
ook naar handelen. Zij denken strategisch 
en op lange termijn. Elke nieuwe stap of 
beslissing is er dan ook op gericht om die 

“ Ik begrijp niet 
dat de Vlaamse 

onderhandelaars 
met een dergelijk 

misbaksel akkoord zijn 
kunnen gaan.
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af te dwingen. Dat gaat zeer langzaam, 
maar stap voor stap hebben we toch een 
aantal principiële beslissingen kunnen 
losweken. De volgende stap zou zijn dat 
daar praktische consequenties aan gekop-
peld worden. Maar als nu de wet wordt 
aangepast aan de overtreders zal het mis-
schien allemaal verloren werk geweest 
zijn. Men zoekt nu in Brussel naar een 
pacificatie zoals men dat in Bosnië ge-
daan heeft: daar waar de gebieden etnisch 
gezuiverd waren, heeft men de nieuwe 
grens getrok-
ken. Dat is 
blijkbaar ook de 
logica die men 
voor Brussel 
hanteert.

Ondertussen 
krijgt het Brus-
sels gewest wel een pak extra geld…

Als er in Brussel voor iets geld nodig is, 
is het wel voor onderwijs. Het is absoluut 
noodzakelijk dat het onderwijs in Brussel 
wordt opgekrikt en meer mensen en mid-
delen krijgt. Maar onderwijs is een ge-
meenschapsmaterie, dus daarvoor hoeft 
het Brussels gewest geen extra geld te 
krijgen. Het gewest krijgt nu echter een 
pak meer geld (461 miljoen euro) zon-
der dat daar enige voorwaarde tegenover 

staat. Alle Vlaamse partijen vroegen dat 
er een einde zou komen aan de Brusselse 
beleidsversnippering tussen 19 gemeen-
ten, 19 OCMW’s, 33 huisvestingsmaat-
schappijen, 6 politiezones, enzovoort. 
Welnu, daar zal in de praktijk niets aan 
veranderen. O ja, inzake het veiligheids-
beleid zou de Brusselse minister-presi-
dent een coördinerende functie krijgen. 
Wel, ik denk dat er heel veel zal verga-
derd worden. Men maakt eigenlijk nieu-
we structuren bij, in plaats van er af te 

bouwen. Het-
zelfde geldt 
voor andere 
b e l e i d s d o -
meinen zoals 
gezondheids-
zorg. De zaken 
zullen alleen 
nog maar in-

gewikkelder worden. Het wordt allemaal 
nog minder transparant, dus minder de-
mocratisch. 

Conclusie: de Vlamingen betalen 
steeds meer voor Brussel, maar heb-
ben er steeds minder te zeggen?

De extra financiering voor Brussel was 
de enige hefboom die de Vlamingen had-
den om écht cobestuur in Brussel af te 
dwingen, en die hebben ze nu uit handen 

“ Deze 
staatshervorming 

is een 
voorbereiding op het 

separatisme
van Wallo-Brux.
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Vraaggesprek

gegeven. Brussel wordt niet bestuurd als 
gemeenschappelijke hoofdstad, maar als 
een apart gewest. Dat is ons al duur te 
staan gekomen. De last van de verdedi-
ging van de Vlaamse belangen in Brus-
sel werd op die manier immers voor het 
grootste deel in handen van de Vlaams-
Brusselse verkozenen gelegd en onder-
tussen is duidelijk gebleken dat zij geen 
partij zijn voor de Franstalige machtspo-
litici in de hoofd-
stad. 

Uzelf kwam 
twintig jaar ge-
leden in Brus-
sel wonen. 
Hoe heeft u de 
hoofdstad ge-
durende die 
periode op maatschappelijk vlak zien 
evolueren?

Wat vandaag gaande is, was twintig jaar 
geleden al in de kiem aanwezig. Alleen 
hebben die tendensen zich de voorbije 
twintig jaar in versneld tempo verder 
gezet. Zo is het duidelijk dat de tweede-
ling in deze stad de voorbije twintig jaar 
enorm is toegenomen. Er is de enorme 

werkloosheid, er is de aanwezigheid van 
grote groepen immigranten die zich wel-
iswaar in Brussel bevinden maar in een 
andere culturele omgeving leven... Het 
spreekt voor zich dat zoiets tot grote pro-
blemen zal leiden. Volgens nieuwe prog-
noses zou er in nauwelijks tien jaar zo’n 
kwart miljoen inwoners bijkomen, wat 
aanleiding zal geven tot verdere verdrin-
ging in Brussel zelf en overloop naar de 

Rand. Er zijn 
het voorbije 
jaar op fede-
raal vlak wel-
iswaar zeer 
b e s c h e i d e n 
stapjes gezet 
naar een ver-
strakking van 
het immigra-

tiebeleid, maar dat is slechts een fractie 
van wat zou moeten gebeuren om de toe-
vloed te stoppen. 

Een laatste vraag: welke toekomst ziet 
u voor Brussel weggelegd?

Ik ben altijd voorstander geweest van een 
Vlaamse staat met Brussel als hoofdstad. 
Dat is vandaag nog steeds het geval. 

Het interview kan u ook lezen op www.vlaamsbelang.org

“ Er is meer nodig 
om de immigra-

tietoevloed te 
stoppen.
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 De beerput van
 Steve Stevaert

Corruptie

In 2003 deed het Visa-schan-
daal het Antwerpse stadhuis 
op zijn grondvesten daveren. 
Nu is het de beurt aan Hasselt. 
Opnieuw een rood bolwerk. En 
dat is geen toeval.

Een ophefmakende reportage van Pano-
rama bracht zware feiten aan het licht bij 
de top van de Hasseltse politie. Benoe-
mingen, vriendjespolitiek, gesjoemel met 
onkostenvergoedingen en geleverde pres-
taties, examen- en verzekeringsfraude. 
Enkele moedige klokkenluiders trokken 

met een klacht naar het Comité P - het 
toezichtsorgaan van de politie - en kregen 
het deksel op de neus. De klachten werden 
geseponeerd en de klokkenluiders ver-
volgd wegens ‘diefstal’ van documenten. 
De fraudeurs gingen vrijuit. De wereld op 
zijn kop.

Lange arm
SP.a-burgemeester Hilde Claes wist er 
niks van. Het geheugenverlies is mogelijk 
genetisch bepaald. Ook papa Willy had 
daar last van toen het Agusta-schandaal 
uitbrak. Hilde Claes werd in de uitzending 
genadeloos ontmaskerd en tuimelde van 
haar voetstuk. Volgens getuigen mocht het 
Comité P de zaak niet grondig uitspitten. 
En procureur Marc Rubens bedreigde de 
klokkenluiders zelfs voor de camera: “Die 
stoorzenders moeten afgebroken worden 
en monddood gemaakt.” Ongezien.

Alle wegen in Limburg leiden naar Steve 
Stevaert. Het zijn zijn vriendjes die er de 
dienst uitmaken. In de provincie, in het 
stadhuis, op de redacties, bij de politie 
en bij het parket. Dat leidt tot normver-
vaging en een zwijgcultuur. Waarnemers 
vragen zich intussen af of “de tentakels uit 
Hasselt” tot in het Comité P reiken. Dan 
is er ook in Brussel een ernstig politiek 
probleem. Socialisten en corruptie, er zijn 
nog zekerheden in het leven. 
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Dexia-affaire

In de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers reageer-
de Gerolf Annemans 
op de 
verwachte 
opsplit-
sing van 
Dexia, die 
enorme 
gevolgen 
heeft voor de belastingbe-
taler. Vlaanderen verliest 
tot 94 procent op zijn in-
vestering van 500 miljoen 
euro in Dexia. De hele 
affaire toont aan dat het 
banksysteem en de bank-
praktijken in België, met 
onder meer de doorge-
dreven politieke verweven-
heid, neerkomen op een 
reëel en totaal wanbeheer 
waarvan alle negatieve 
gevolgen met het mes op 
de keel worden doorge-
schoven naar de nietsver-
moedende belastingbetaler. 
Dexia kost elke Vlaming 
6.000 euro!

Dexia-affaire (2)

In het Vlaams Parlement 
wees onze fractie op de 
verantwoordelijkheid van 
de Vlaamse regering in het 
Dexiadossier. De Vlaamse 
regering is de afgelopen 

tweeënhalf jaar op diverse 
manieren de Gemeente-
lijke Holding van Dexia 
te hulp geschoten. Dat is 
gebeurd door het toeken-
nen van waarborgen en 
het inschrijven op kort-
lopend schuldpapier. De 
Vlaamse overheid heeft in 
de voorbije jaren echter 
nooit de unitaire structuur 
van de Gemeentelijke Hol-
ding bekritiseerd, alhoewel 
dit tot gevolg had dat ze 
als voogdijoverheid van de 
Vlaamse gemeenten nooit 
het toezicht op de Ge-
meentelijke Holding had. 
De Vlaamse belastingbe-
taler wordt nu wel geacht 
de kastanjes uit het vuur 
te halen en dreigt mee het 
slachtoffer te worden van 
de verkeerde strategische 
opties van die gemeente-
lijke aandeelhouders in de 
Raad van Bestuur van de 
Gemeentelijke Holding. 
Filip Dewinter en Jan 
Penris hebben dan ook 
gepleit voor de oprichting 
van een 
onder-
zoeks-
commissie 
die de 
passiviteit 
van de 
Vlaamse regering ten 
overstaan van de foutieve 

opties van de Raad van 
Bestuur van de Gemeen-
telijke Holding dient te 
onderzoeken. 

Griekse exit

Zowel in de Kamer als in 
de Senaat was het Vlaams 
Belang de enige partij die 
kritische vragen durfde 
stellen bij het nieuwe ‘red-
dingspakket’ (110 miljard 
euro) dat ter beschikking 
wordt gesteld van Grie-
kenland. “Onze regerings-
leiders gooien de zieke 
eurolanden reddingsboei 
na reddingsboei toe. Het 
worden de reddingsplan-
nen van de reddingsplan-
nen”, aldus Kamerlid 
Hagen Goyvaerts. “We 
moeten in de Senaat drin-
gend met 
een open 
geest het 
hele euro-
project in 
vraag dur-
ven stellen 
en evalueren, evenals het 
eventueel afslanken van 
de Europese Unie en het 
oprichten van een Noord-
euro”, stelde Anke Van 
dermeersch. Omdat wij 
als volksnationalisten aan 
de kant van het Griekse 
volk staan, is de enige mo-

Uit de parlementen
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gelijkheid 
die de 
Grieken 
kan hel-
pen een 
(tijdelijke) 
uitstap uit 
de euro en terug baas te 
worden over hun eigen 
munt, de Drachme. De 
Griekse overheid kan na 
uit de euro te stappen 
(of gezet te worden) zijn 
munt devalueren en samen 
met een eigen rentebeleid 
opnieuw economische 
groei creëren zodat er 
een heropleving komt. 
Bovendien wordt dan de 
kans dat de EU-lidstaten 
hun geld alsnog terugzien 
alleen maar groter. 

Moslimomroep

Onlangs ging op Eén de 
door de belastingbetaler 
gefi nancierde ‘Moslim 
Televisie en Radio Om-
roep’ (MTRO) van start. 
De MTRO kan jaarlijks 
rekenen op 112.704 
euro aan subsidies voor 
televisie-uitzendingen 
en 5.260,50 euro voor 
radio-uitzendingen. En het 
wordt nog gekker: tot het 
vierkoppige redactieteam 
behoren twee personen 
die bij de politie en de 

staatsveiligheid bekend 
staan voor extremisme. 
Beiden zijn voorzitter van 
een fundamentalistische 
moslimorganisatie en één 
van hen pleitte in 2009 
nog voor ‘100 zweepsla-
gen en steniging’ als straf 
voor overspel. Het Vlaams 
Belang vindt het een pure 
provocatie dat de door 
de Moslimexecutieve 
opgerichte MTRO haar 
tv-uitzendingen laat sa-
menstellen door gekende 
moslimfundamentalisten. 
“Opnieuw wordt duidelijk 
dat de zogenaamde ‘Eu-
ropese’ of ‘Vlaamse’ islam 
slechts een hersenspinsel 
is van wereldvreemde poli-
tici die de islam niet ken-
nen of niet willen kennen”, 
aldus Filip Dewinter. 
Naar aanleiding van het 
feit dat 
gekende 
moslim-
fundamen-
talisten 
deel 
uitmaken 
van het redactieteam van 
de zender heeft onze 
partij dan ook de onmid-
dellijke intrekking van de 
zendvergunning van de 
MTRO geëist. 

Nultolerantie?

Nadat de criminaliteit in 
de Anderlechtse wijk Kure-
gem ongeziene proporties 
had aangenomen, kondigde 
minister van Binnenlandse 
Zaken Turtelboom eerder 
dit jaar een nultoleran-
tiebeleid af. Ze zwaaide 
fi er met cijfers waaruit 
bleek dat de criminaliteit 
wel degelijk gedaald was. 
Helaas was de vreugde 
slechts van korte duur en 
is er in Kuregem al lang 
geen sprake meer van nul-
tolerantie. Zoals Brussels 
Parlementslid Dominiek 
Lootens aangeeft, voerden 
de bevoegde overheden 
enkel bij wijze van show 
gedurende korte tijd een 
nultolerantiebeleid, om 
nadien - wanneer de pers-
aandacht was weggeëbd 
- de Brusselaars opnieuw 
aan hun lot over te laten. 
Voor het Vlaams Belang 
dient het nultolerantieprin-
cipe eindelijk consequent 
en lang genoeg te worden 
toegepast in probleemwij-
ken. Volgens dit principe 
dient elk misdrijf aanleiding 
te geven tot een strafrech-
telijke reactie. We pleiten 
onder meer voor meer 
middelen voor de parket-
ten, een uitbreiding van 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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de voorlopige hechtenis 
en een effi ciënt snelrecht 
naar Frans en Nederlands 
model.

Nigeriaanse 
verkrachter

In 2002 verkrachtte 
Akindoyin Akinshipe, een 
uitgeweken Nigeriaan, een 
13-jarig meisje in Londen. 
Het Verenigd Koninkrijk 
zette een procedure in 
gang om de man het land 
uit te zetten. In januari 
2008 was het uitwijzings-
bevel eindelijk defi nitief, 
maar intussen heeft het 
Mensenrechtenhof van 
Straatsburg daar een 
stokje voor gestoken. Het 
Hof oordeelde dat de 
Nigeriaan niet naar zijn 
geboorteland mag terug-
keren omdat dat zijn ‘recht 
op gezins- en privéleven’ 
zou schenden. Daarenbo-
ven krijgt hij 4.000 euro 
als vergoeding voor zijn 
gerechtskosten… Europar-
lementslid Philip Claeys 
is met ver-
stomming 
geslagen 
door het 
arrest van 
het Hof. 
“De lidsta-
ten en de Europese Unie 

moeten de wereldvreemde 
rechters van het Mensen-
rechtenhof van Straatsburg 
de wacht aanzeggen”, 
aldus Claeys. “Indien het 
Hof van Straatsburg geen 
verantwoording afl egt aan 
de lidstaten en zich verder 
blijft gedragen als een 
‘gouvernement des juges’ 
die hun soevereiniteit en 
rechtspraak ondermijnt, 
moet de toetreding van 
de Europese Unie tot het 
Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens 
afgeblazen worden. Ook 
de lidstaten moeten het 
Verdrag dan ter discussie 
stellen.”

Wollige De Clerck

Senator Bart Laeremans en 
Kamerlid Bert Schoofs 
toonden 
zich al-
lerminst 
onder de 
indruk van 
de voor-
stellen 
van minister van Justitie 
Stefaan De Clerck over de 
aanpak van de stadscrimi-
naliteit. Opnieuw schuift de 
minister alle verantwoor-
delijkheid van zich af en 
legt hij de bal in het kamp 
van de lokale politiedien-

sten en burgemeesters, die 
aangemoedigd worden de 
criminaliteit te bestrijden 
door middel van huisarrest 
en thuisdetentie-zonder-
enkelband. Deze maatre-
gelen zullen geen indruk 
maken en onze politiedien-
sten meer dan ooit tot 
het voorwerp maken van 
van spot. De enige echt 
geloofwaardige aanpak is 
het vaste voornemen om 
gevangenisstraffen daad-
werkelijk uit te voeren, via 
de verhoging van het aantal 
criminelen per cel en via 
een drastische uitbreiding 
van de celcapaciteit. Daar-
naast moet werk gemaakt 
worden van een kordaat 
jeugdsanctierecht met 
lange straffen, zoals dat in 
alle buurlanden bestaat. 

Turkse arrogantie

Onlangs bereikten de 
Europese Commissie en 
de Turkse regering een ak-
koord over de detachering 
van Turkse ambtenaren bij 
de diensten van de Com-
missie in Brussel. Zoals Eu-
ropees Parlementslid Philip 
Claeys aangeeft, is het vol-
komen onbegrijpelijk dat, 
juist op een moment dat 
de onderhandelingen over 
de toetreding van Turkije 

Uit de parlementen
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zouden moeten stilgelegd 
worden wegens het sturen 
van Turkse oorlogsschepen 
naar Cyprus, de Commis-
sie een dergelijk akkoord 
sluit. De regering van Er-
dogan stapelt de provoca-
ties op, maar komt overal 
mee weg. Onze partij zal 
de Commissie aan de tand 
voelen over de detachering 
van de Turkse ambtenaren 
en eist dat er eens en voor 
altijd een einde wordt ge-
maakt aan de farce van de 
toetredingsonderhandelin-
gen. Turkije is een niet-
Europees land, en zal nooit 
thuishoren in de Europese 
Unie. In de buitenlandru-
briek van dit maandblad 
kan u meer lezen over de 
Turkse kwestie. 

Minister voor 
Veiligheid

In de Senaat zijn de ex-
perts van de werkgroep 
‘Brussel’ tot een duidelijke 
conclusie gekomen: de vei-
ligheid, coördinatie en de 
operationele werking van 
de zes Brusselse politiezo-
nes moeten bevoegdheden 
worden van het hoofd-
stedelijk gewest. Brussels 
Parlementslid Dominiek 
Lootens toonde zich 
tevreden over de conclusie 

en stelde 
dat de 
experts 
eindelijk 
datgene 
inzien 
wat onze 
partij al jaren zegt: de zes 
politiezones zijn nefast 
voor het voeren van een 
degelijk en doordacht 
veiligheidsbeleid in Brussel. 
Wij hopen dan ook dat er 
werk zal worden gemaakt 
van een degelijk veilig-
heidsbeleid, dat onder de 
verantwoordelijkheid van 
één minister valt. Gezien 
de bedenkelijke samenstel-
ling van deze werkgroep 
- die voorgezeten werd 
door niemand minder 
dan Philippe Moureaux 
(PS) - valt echter te vrezen 
dat dit advies slechts een 
zoveelste excuus is om 
opnieuw te pleiten voor 
meer fi nanciële middelen 
voor het hoofdstedelijk 
gewest… 

Bevolkingsexplosie

Brussels minister Cérexhe 
(cdH) haalde onlangs het 
nieuws met spectaculaire 
Brusselse bevolkingscijfers: 
tegen eind 2020 zou de 
Brusselse bevolking groei-
en met ruim 240.000 in-

woners. Het Vlaams Belang 
becijferde deze evolutie al 
eerder dit jaar. Op basis 
van de bevolkingsgroei van 
2010 maakte Senator Bart 
Laeremans een gedetail-
leerde 
prognose 
voor Brus-
sel, Halle-
Vilvoorde, 
Vlaande-
ren en 
België. Vermits de Brus-
selse bevolking in 2010 
met 23.987 inwoners was 
gestegen, voorspelden wij 
een toename met minstens 
240.000 mensen tijdens de 
komende tien jaar. Wel-
licht zal de groei nog gro-
ter zijn, vermits de tendens 
de voorbije jaren sterk 
stijgende was. De enige 
verantwoorde reactie op 
deze waanzinnige cijfers is 
een drastische ommekeer 
in de immigratiepolitiek 
van dit land. Maar alles 
wijst erop dat de Fransta-
lige politici daar niet van 
willen weten omdat deze 
bevolkingstoename heel 
goed in hun kraam past: ze 
zal immers sterk bijdragen 
tot de ontnederlandsing 
van Brussel en de Vlaamse 
Rand. 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
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 België: allen daarheen !

Asiel

De asielcrisis is terug van 
nooit weggeweest. Elke maand 
wordt een nieuw record ge-
vestigd. Een nieuw jaarrecord 
wenkt. 

Terwijl in Nederland zeven asiel-
centra worden gesloten omdat ze 
leegstaan, wordt België opnieuw 

geconfronteerd met een opvangcrisis. Dat 
is opmerkelijk, zeker wanneer men weet 
dat er in dit land de voorbije jaren duizen-
den opvangplaatsen bijkwamen. 

500 euro per dag
Ondertussen liet Fedasil, de dienst die 
instaat voor de opvang van asielzoekers, 
weten dat het hooguit een kwestie van 
weken is vooraleer opnieuw dwangsom-
men moeten worden betaald aan ‘daklo-
ze’ asielzoekers. Asielzoekers die nergens 
kunnen worden opgevangen, kunnen in 
dit land namelijk aanspraak maken op een 
dwangsom van 500 euro per dag. Zo’n 
dwangsom begint meteen te lopen en stopt 
pas op het moment dat de betrokkene een 
opvangplaats krijgt aangeboden. Boven-
dien geldt de dwangsom voor elk gezins-
lid. Een gezin van vijf personen heeft dus 
recht op vijf keer 500 euro per dag. Als 
zo’n dossier enkele dagen aansleept, kan 
dat bedrag al vlug oplopen tot 10.000 à 
12.000 euro…

Hotels, villa’s en… 
luxeflats
Alle beloften ten spijt, verblijven er van-
daag nog altijd asielzoekers op hotel, wat 
de belastingbetaler de voorbije twee jaar 
al meer dan 23,5 miljoen euro kostte. En 
daar blijft het niet bij. Om nog meer asiel-
zoekers te kunnen opvangen, kijkt Fedasil 
ondertussen ook uit naar huurpanden op 
de vastgoedmarkt, waarbij vooral wordt 
gezocht naar… villa’s of grote woningen 
in de buurt van de bestaande opvangcen-
tra. Het OCMW van Begijnendijk deed 
er nog een schepje bovenop en kocht een 
luxeflat aan om er asielzoekers in te huis-
vesten. Het gaat om een duplex, met drie 
slaapkamers, een dressing, grote woonka-
mer, terras, mooie keuken en badkamer. 
Kostprijs: 275.000 euro. Geen wonder dat 
deze beslissing op verontwaardiging werd 
onthaald bij vele Vlamingen die zich - 
ook al hebben ze jarenlang hard gewerkt 
en bijgedragen aan de sociale zekerheid 
- dergelijke woning niet kunnen veroor-
loven. 

Een stad als Tienen
‘Radio trottoir’ verspreidt ondertussen de 
boodschap dat het in dit land altijd bingo 
is. Iedereen die hier asiel aanvraagt, heeft 
recht op een opvangplaats. Is er geen 
plaats, kan men terecht op hotel. Daar ko-
men nu nog eens villa’s en luxeflats bij. 
Kan men ook daar niet terecht, kan men 
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aanspraak maken op een ‘schadevergoe-
ding’ van 500 euro per dag. 

Gemeten aan het aantal asielzoekers dat 
zich hier aandient, 
kan men ove-
rigens niet an-
ders dan vast-
stellen dat het 
Belgische plaatje 
bij ‘radio trottoir’ reeds 
geruime tijd bovenaan de hit-
lijsten staat. In september - de laatste 
maand waarvoor volledige cijfers beschik-
baar zijn - werden niet minder dan 2.480 
asielaanvragen ingediend, het hoogste 
aantal in vele jaren. In totaal werden tij-
dens de eerste negen maanden van 
dit jaar al 18.122 asielzoekers 
geteld. Daarmee benaderen 
we nu reeds het record van 
2010, toen in een héél jaar 
19.941 asielaan-
vragen werden 
geregistreerd. 
Gerekend aan 
een gemid-
delde van zo’n 
2.000 asielaan-
vragen per maand, zal 2011 goed zijn voor 
meer dan 24.000 asielaanvragen. Niet 
onbelangrijk om weten is dat achter één 
asieldossier meerdere personen kunnen 
schuilgaan, waardoor het aantal ingedien-
de aanvragen door de asielinstanties tradi-
tioneel met een derde wordt vermeerderd. 
Dat betekent concreet dat dit jaar alleen al 
via de asielpoort meer dan 32.000 vreem-
delingen dit land zullen binnenwandelen. 
Voor een goed begrip: dat is een instroom 
ter grootte van een stad als Tienen. 
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Op 18 september trokken bijna 5000 be-
togers door de straten 
van Linkebeek. Onder 
hen ook heel wat Vlaams 
Belang-mandatarissen 
en -militanten.

TAK, de Vlaamse Volks-
beweging en het Halle-
Vilvoorde Komitee had-
den tot de optocht opge-
roepen omdat het er alle 
schijn van had dat de zes 
faciliteitengemeenten 
verder losgeweekt zou-
den worden uit Vlaande-
ren als pasmunt voor een 
splitsing van BHV.

En de organisatoren kregen gelijk. 
Kort voor de manifestatie werd 

 Dwars door Linkebeek

Vlaams Belang in actie

 FDW vs Imran

‘De islam in Vlaanderen: vriend of vij-
and?’ De titel van het debat beloofde 
vuurwerk en dat kreeg het publiek ook. 
Filip Dewinter, Abu Imran (Sharia4Belgi-
um), islamcriticus Wim 
Van Rooy en de Turkse 
CD&V’er Ergün Top 
kruisten de degens voor 
debatclub Res Publica. 
Abu Imran blijft erbij dat 
islam en democratie niet 
met elkaar te verzoenen 
zijn en dat iedereen moet 
onderworpen worden 
aan de sharia. “De enige 
wet die moet worden 
nageleefd, is de islami-

tische sharia, niet door de 
mens gemaakte wetten.” Dat 
is niet het standpunt van een 
dwaze marginaal maar zo 
denken miljoenen moslims 
erover. Filip Dewinter en 
Wim Van Rooy hadden dan 
ook niet veel moeite om de 
bal in open doel te trappen.

een desastreus akkoord 
bereikt over BHV. De 
timing van de optocht 
kon dus niet beter. Of 
zoals de organisatoren 
het verwoordden: “De 
Vlaamse onderhande-
laars hebben de Zes al 
gegeven, en nu zullen ze 
ook op de andere punten 
moeten toegeven. De 

Vlaamse Beweging gaat in 
het verzet: Gedaan met ge-
ven en toegeven!”
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Armoede bestaat ook bij ons

Zowat één op zeven mensen in dit land stelt het met 
minder dan 966 euro netto per maand en leeft 
bijgevolg onder de armoedegrens. Naast de import 

van armoede via migratie, goed voor zowat de helft van 
de uitkeringen, zijn er ook heel wat autochtonen die zich 
in schrijnende armoede bevinden.

Ondertussen zamelen humanitaire organisaties als 
11.11.11. traditioneel geld in voor armoedeprojecten ver 
buiten onze landsgrenzen. Elk jaar worden zo honderd-
duizenden euro’s versast naar bestemmingen waar velen 
onder ons het raden naar hebben.

Zoals elk jaar houdt VBJ begin november verschillende 
plakacties om ook aandacht te vragen voor de armoede 
bij ons. Daarnaast steunt VBJ het Z11Z11Z11-initiatief 
van Voorpost, dat hulp biedt aan minderbedeelde Vla-
mingen en waarbij kerstpakketten verdeeld 
worden naar aanleiding van de eindejaars-
feesten.

Wie zelf een steentje wil bijdragen, kan 
dat door vrijblijvend een bijdrage te stor-
ten op rekening 979-6541828-56 van 
vzw Voorpost (met duidelijke vermelding 
‘Z11Z11Z11’). Je kan ook een affi che ‘Ar-

moede bestaat ook bij ons!’ aan-
vragen via het nationaal VBJ-
secretariaat, op het nummer 
02/219 27 28 of via info@
vbj.org.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

moede bestaat ook bij ons!’ aan-
vragen via het nationaal VBJ-
secretariaat, op het nummer 
02/219 27 28 of via info@
vbj.org.

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

VBM 2011-11.indd   21 21/10/11   09:02



22

VBM 2011-11.indd   22 21/10/11   09:02



23

Breuklijn
VBJ brengt een vernieuwde versie van het 
vormingsblad Breuklijn. Centraal thema van 
het eerste vernieuwde nummer is ‘Economie’. 

Het vormingsblad wordt helemaal gratis 
bedeeld na inschrijving. Interesse? Geef je 
naam, voornaam en adres door via
info@vbj.org of via het nationaal secretariaat 
van VBJ: 02/219 27 28. Wij sturen je 
Breuklijn dan op!

Zondag 

11/12
14-18 uur

Uitgebreide 
kinderanimatie

Met korte toespraken van

Vlaams volksvertegenwoordiger
Gerda Van Steenberge

nationaal VBJ-voorzitter Barbara Pas

Vlaams Belang Jongeren

Parochiaal
ontmoetingscentrum
Humbeek
Molenstraat 157 - Humbeek
(Grimbergen)
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dwars door VLAANDEREN
Reünie zomeruniversiteit

De deelnemers aan de geslaagde zo-
meruniversiteit 2011 kwamen enkele 
maanden nadien opnieuw samen op een 
reünie. Die vond plaats op het afdelings-
etentje van Geraardsbergen, waar de 

jongeren getrakteerd werden 
op een bescheiden maar lekkere maal-
tijd. De deelnemers kregen er ook een 
CD-rom met foto’s van hun avontuur in 
Kroatië.

Scheur België zelf

De scholencampagne ‘Scheur België 
zelf ’, die VBJ begin september op gang 
trok, loopt 
nog op volle 
toeren. In een 
g e l i j k n a m i g 
pamfl et stel-
len de jonge-
ren af te willen 
van het federaal geklungel en - als enige 
politieke jongerenorganisatie - voluit te 
gaan voor Vlaamse onafhankelijkheid. Er 
zijn nog steeds scheurpamfl etten te ver-
krijgen via het nationale VBJ-secretariaat.

Een drug te ver!

De traditionele partijen stellen zich bij-
zonder laks op als het om drugproble-
matiek gaat. Het jarenlange gedoogbe-
leid blijft echter niet zonder gevolgen. 

van het federaal geklungel en - als enige 

24
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Wist je bijvoorbeeld dat het voorbije 
jaar maar liefst één op vier studen-
ten drugs heeft gebruikt? Dat cannabis 
voor bijna de helft van de studenten de 
normaalste zaak is? Dat het aantal min-
derjarigen dat in het bezit is van drugs 
aanzienlijk stijgt? Dat het gebruik van 
harddrugs in sneltempo toeneemt? Dat 
één op de zes jongeren onder invloed 
van drugs rijdt? Dat verdovende mid-
delen zoals XTC, speed, cocaïne of LSD 
verrassend makkelijk gekocht kunnen 
worden via internet, ook door minder-
jarigen? Dat jongeren op steeds jongere 
leeftijd beginnen ‘experimenteren’?…

De drugproblematiek in Vlaanderen 
wordt alsmaar ernstiger. Het  gebruik 
blijft toenemen. De situatie is meer dan 
zorgwekkend. Voor VBJ is het jarenlange 
gedoogbeleid “een drug te ver!” In een 
nieuw pamfl et ijveren de jongeren voor 
een strikte ontradingsstrategie ten aan-
zien van alle drugs, een strenge aanpak 
van de drugmaffi a en zware straffen 
voor drugdealers.

Daarnaast moet werk gemaakt worden 
van een structurele drugpreventie, ge-
koppeld aan meer aandacht voor hulp-
verlening en meer acties tegen drugge-
bruik in het verkeer.

Gespreksavond Tienen

Massa-immigratie, een toenemende 
kloof tussen arm en rijk, multicultuur, 
drugs, decadentie, verlies van traditie en 
identiteit,... Stuk voor stuk actuele pro-
blemen, maar nieuw zijn ze niet. 

Grote culturen als de Griekse of de Ro-
meinse hebben hetzelfde meegemaakt. 
Diverse historici halen deze problemen 
zelfs aan als de hoofdreden voor hun 
ondergang. Kan men daaruit besluiten 

dat nu ook het Westen in verval is? En 
wat kunnen we ertegen doen? VBJ Tie-
nen organiseerde hieromtrent een uit-
eenzetting door Kamerlid en auteur van 
de boekentrilogie ‘De eeuwige strijd’, 
Filip De Man. Aansluitend was er moge-
lijkheid om vragen te stellen.

25
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 In de ban van geweld

Ronse

In het Oost-Vlaamse Ronse 
loopt de situatie danig uit de 
hand. Er heerst een spiraal 
van geweld, en het gemeente-
bestuur slaagt er maar niet in 
een kordaat beleid te voeren. 
Het Vlaams Belang kaart deze 
problematiek al jaren aan 
en heeft een concreet veilig-
heidsplan uitgewerkt. 

De bal ging aan het rollen na 
een open brief van Simon De-
meulemeester (De Morgen, 

22.09.2011). De jonge journalist be-
schreef hoe de stad waar hij opgroeide 
verworden is tot een oord van crimina-
liteit, waar bendegeweld schering en in-
slag is en zelfs groepsverkrachtingen niet 
uitzonderlijk zijn. “In Ronse heerst een 
cultuur van geweld, gemaakt door nog-
bijna-kinderen die niets meer te verliezen 
hebben”, aldus Demeulemeester. De brief 
werd gevolgd door een nietsverhullende 
uitzending van TerZake. 

Marokkaanse jongeren
De reportage liet enkele slachtoffers van 
het drieste geweld aan het woord. Zo on-

der meer een jongeman die zijn vriendin 
trachtte te beschermen toen ze werd las-
tiggevallen door een groepje ‘jongeren’. 
De jonge Ronsenaar kreeg een pak ram-
mel en hoewel de geweldenaars onmid-
dellijk werden opgepakt, werden ze al 
even snel weer vrijgelaten wegens. 

Ook burgemeester Luc Dupont (CD&V) 
kwam aan het woord. “Het gaat hier voor-
namelijk om een groep Marokkaanse jon-
geren die menen dat de stad van hen is 
en dat ze zich alles mogen veroorloven”, 
luidde het verrassend uit de mond van Du-
pont. Hieraan de juiste maatregelen kop-
pelen, doet hij echter niet. Zo beschouwt 
de burgemeester de inzet van amper zes 
agenten tijdens het weekend als een ‘ver-
hoogde politie-aanwezigheid’. “Een over-
lastploeg om het centrum te bewaken”, 
aldus Dupont. 

Schuldig verzuim
De aangrijpende reportage is echter 
slechts het topje van de ijsberg. “Wat zich 
nu in Ronse afspeelt, is precies datgene 
waar het Vlaams Belang al jarenlang voor 
waarschuwt. Het is dan ook bijzonder cy-
nisch dat onze analyse na 20 jaar wordt 
gedeeld door mensen die onze boodschap 
steeds hebben bestreden”, aldus Vlaams 
Parlementslid en Ronsenaar Eric Tack. 

VBM 2011-11.indd   26 21/10/11   09:03



“Zoiets heeft een naam: schuldig ver-
zuim.” De beleidsmakers, die jarenlang 
een opengrenzen- en pamperbeleid heb-
ben gevoerd ten aanzien van bepaalde 
gemeenschappen, dragen dan ook een 
verpletterende verantwoordelijkheid. Het 
Vlaams Belang is tevreden dat men nu 
eindelijk de problematiek erkent en bij 
de naam noemt, maar het is tevens onbe-
grijpelijk dat daaraan niet de juiste con-
clusies worden verbonden. Het is hoog 
tijd voor een nultolerantiebeleid, waarbij 
elk misdrijf aanleiding geeft tot een straf-
rechtelijke reactie. De honderdduizenden 
euro’s die de lokale diversiteitsinitiatie-
ven - die allesbehalve nuttig zijn geble-
ken - momenteel ontvangen, kunnen dan 
ook beter besteed worden aan de inzet van 

meer agenten op het terrein. Momenteel 
telt Ronse 1 agent op 4.200 inwoners, wat 
ruimschoots onvoldoende is. 

De beleidsmakers moeten eindelijk een 
kordaat criminaliteitsbeleid durven voe-
ren, anders zou de situatie wel eens volle-
dig kunnen ontsporen. Zoals een cafébaas 
- wiens zaak werd aangevallen - verklaar-
de in de reportage van TerZake, zijn de 
Ronsenaars het meer dan beu en gaan er 
stemmen op om het recht in eigen handen 
te nemen. Het Vlaams Belang zal het ge-
meentebestuur alvast blijven aansporen 
tot een grotere actiebereidheid en heeft 
hiervoor een veiligheidsplan uitgewerkt. 
Veiligheid is immers een fundamenteel 
mensenrecht!  

27

Het probleem wordt eindelijk erkend.
Tijd voor een kordaat beleid !
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 Di Rupo I:
 Niet in mijn naam

Campagne VVB

Naar aanleiding van het ramp-
zalige akkoord omtrent de zes-
de staatshervorming lanceert 
de Vlaamse Volksbeweging 
(VVB) een grootscheepse mul-
timediale campagne.

De buitenpropor-
tionele prijs 
die Vlaanderen 

betaalt voor wat insti-
tutionele borrelnootjes 
is voor de VVB totaal 
onaanvaardbaar. De fac-
tuur die Vlaanderen be-
taalt, zal oplopen tot 2,2 
miljard euro (!), de zes 
faciliteitengemeenten 
worden losgekoppeld 
van Vlaanderen en be-
horen voortaan tot een 
Groot-Brusselse kies-
kring, er komt geen 
fiscale autonomie en 
Brussel wordt institutioneel en financieel 
versterkt zonder enige tegenprestatie en 

de Vlamingen worden er politiek geliqui-
deerd.

Staatsmanschap
De op stapel staande regering Di Rupo 
wordt daarenboven gedomineerd door 
Franstaligen. Zo zullen aan Vlaamse kant 

slechts 43 van de 88 
Vlaamse Kamerle-
den het regeerakkoord 
goedkeuren. De afwe-
zigheid van enige legi-
timiteit zorgt bijgevolg 
voor een democratisch 
deficit zonder weerga. 
Europees president Van 
Rompuy noemde en-
kele jaren terug een re-
gering zonder Vlaamse 
meerderheid nog ‘staats-
gevaarlijk’, vandaag 
brengt zijn partij het 
voor de tweede keer in 
de praktijk. ‘Staatsman-
schap’ heet dat dan. Tja 

tsjeven en consequent zijn, het blijft een 
moeilijke combinatie 

Meer informatie over de campagne vindt u op www.vvb.org.
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BUSREGELING • 20 NOVEMBER 2011 - 14 UUR
Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen. Voor 
inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan u steeds terecht bij de 
regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)

PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO ANTWERPEN-ZUID – 03 216 92 13
Antwerpen-Berchem, Kerk 12.30 uur
REGIO ANTWERPEN-ZUID – 03 459 89 84
Kontich, Carpoolparking E19 12.30 uur
REGIO VOORKEMPEN – 03 658 67 37
Schoten/Merksem, Carrefour thv. pizzahut 11.50 uur
REGIO MECHELEN-LIER – 015 41 18 48
Mechelen, Rode Kruisplein 12.45 uur 
REGIO ZUIDERKEMPEN – 014 23 29 00
Herentals parkeerstrook afrit Herentals-West/
Grobbendonk 11.45 uur
REGIO TURNHOUT-MOL – 014 41 34 72
Turnhout, Station 11.15 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
REGIO GENT – 09 234 27 72
Gent, Charles de Kerchovelaan - secretariaat 12.30 
uur
REGIO AALST-OUDENAARDE– 053 77 55 07
Aalst, Kruispunt ‘Den Haring’ op N45 12.55 uur
REGIO DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS – 03 777 
08 01
Sint-Niklaas, bij parking Syntra Hogekouter 1 12.30 
uur • Dendermonde, De Bruynkaai 12.40 uur
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
REGIO BRUGGE – 050 39 72 81
Blankenberge stadhuis 11.15 uur • Brugge 
Magdalenaparking 12.15 uur

REGIO KORTRIJK – 0475 42 19 29
Kortijk, Carpoolparking bij het klaverblad Kortrijk-
Oost aan de Oudenaardsesteenweg voorkant 
station 12.30 uur
REGIO MIDDENKUST – 059 80 80 81
Oostende, Mercatorparking 11.45 uur
REGIO WESTHOEK – 057 44 62 10 
Ieper, Station NMBS 12.00 uur
PROVINCIE LIMBURG
REGIO NOORD-LIMBURG – 011 54 79 20
REGIO MIDDEN-LIMBURG – 011 23 33 49
REGIO ZUID-LIMBURG – 012 67 24 49
Genk, Station 11.30 uur • Hasselt, parking Carrefour 
Kuringen (vroegere Biggs) 11.50 uur • Beringen, 
carpoolparking Paal 12.20 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL
REGIO HALLE – 02 582 91 75
Affl igem, carpoolparking E40 13.10 uur
REGIO LEUVEN – 016 20 43 01
Diest, voorzijde station 12.10 uur • Tienen, Parking 
Carrefour 12.20 uur • Bekkevoort, carpoolparking 
E314 uitrit 24 12.25 uur • Rotselaar, carpoolparking 
E314 uitrit 21 12.40 uur • Leuven, Parking Bodart 
12.50 uur • Nossegem, carpoolparking E40 uitrit 21 
12.55 uur
REGIO VILVOORDE – 02 253 38 27
Grimbergen, parking voetbal Brusselsesteenweg 
13.10 uur

STATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAAL
TEGEN DI RUPO
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 Di Rupo I:
 Vlaanderen betaalt
 de rekening

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

Bij het ter perse gaan van dit 
blad staat de regering-Di Rupo 
I in de startblokken. De onder-
handelde akkoorden blijken 
voor Vlaanderen en de Vlaamse 
Rand in het bijzonder een ware 
nachtmerrie te worden.  

Akkoord kieskring 
BHV: Le Grand 
Bruxelles est arrivée 
Vreugdekreten alom in de Wetstraat. De 
vermaledijde kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde lijkt eindelijk gesplitst. Een oude 
Vlaamse eis is ingewilligd, is te horen bij 
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CD&V. Bij het onder de loep nemen van 
het BHV-akkoord blijkt de Vlaamse prijs 
echter zo hoog dat het behoud van de be-
staande toestand zelfs gunstiger is dan de 
nieuwe. Zo verliezen de Brusselse Vla-
mingen hun twee Kamerzetels waardoor 
de positie van de Brusselse Vlamingen 
totaal wordt uitgehold. Daarenboven lijkt 
Vlaams-Brabant volledig te worden ver-
weven in een nieuw institutioneel mon-
ster, de ‘Communauté Métropolitaine 
Bruxelloise’. De voor Vlaanderen desas-
treuze voorstellen uit de nota-Di Rupo 
blijven over de hele lijn gehandhaafd: 

•	 de	 zes	 faciliteitengemeenten	 behoren	
voortaan tot de Brusselse kieskring; 
Brusselse politici zullen er meer dan 
ooit stokebrand spelen;

•	 de	 Franstalige	 stemmen	 uit	 deze	 ge-
meenten zullen de positie van de Vla-
mingen in Brussel nog verder verzwak-
ken. Door het verbod van lijstverbinding 
worden zij electoraal geliquideerd;

•	 door	 de	 beroepsmogelijkheid	 van	 de	
burgemeesters van De Zes te verleggen 
naar de tweetalige kamer van de Raad 
van State verliest Vlaanderen de voogdij 
over deze gemeenten;

•	 er	 wordt	 een	 zogeheten	 “Metropoli-
tane Gemeenschap” opgericht die naast 
Brussel ook alle gemeenten van Waals- 
en Vlaams-Brabant zal omvatten. Deze 
nieuwe, grondwettelijke instelling ver-
sterkt de aanspraken van Brussel op zijn 
‘hinterland’ en komt neer op de feite-
lijke uitbreiding van de grootstad. MR-
voorzitter Charles Michel triomfeerde 
bij het afsluiten van het akkoord: “Brus-
sel wordt uitgebreid door de oprichting 

van een Metropolitane Gemeenschap 
die alle gemeenten van het grote Bra-
bant omvat. Brussel zal eindelijk kun-
nen uitdeinen over het geheel van zijn 
natuurlijk geografisch gebied” (Charles 
Michel op RTBF, 20.09.2011).

Akkoord 
financieringswet: 
bijkomende transfers
Ook het akkoord over de financieringswet 
loopt af op een sisser. Het uitgangspunt dat 
de regio’s voor hun eigen verantwoorde-
lijkheden zouden worden geplaatst, wordt 
zo goed als niet gerealiseerd. Slechts één 
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Dossier

derde van wat - al 12 jaar - in de Vlaamse 
resoluties als ondergrens gold, wordt bin-
nengehaald. Het systeem van dotaties 
blijft behouden en van de overheveling 
van de personenbelasting naar de deelsta-
ten is geen sprake. Het systeem van op -en 
afcentiemen geldt hier als doekje voor het  
Vlaamse bloeden. De Franstaligen daar-
entegen worden op hun wenken bediend:

•	 er	 komt	 gedurende	 tien	 jaar	 een	 com-
pensatie van 500 miljoen euro. Dat geld 
zal voornamelijk door Vlaanderen wor-
den opgehoest;

•	 Brussel	 wordt	 bijkomend	 gefinancierd	
met 461 miljoen euro per jaar, alweer 
grotendeels door Vlaanderen, zonder 
enige garantie op beter bestuur of nale-
ving van de taalwetten;

•	 het	 Franstalig	 onderwijs	 wordt	 bij-
komend gefinancierd op basis van de 
‘behoeftefinanciering voor de gemeen-
schappen’;

•	 de	kinderbijslag	is	geen	aangelegenheid	
meer van de gemeenschappen, maar van 
de gewesten, waardoor het Brussels Ge-
west nog wordt versterkt. 

Akkoord Gerechtelijk 
BHV: faciliteiten in 
heel Vlaanderen
Het zogenaamde splitsingsakkoord inzake 
het gerechtelijk arrondissement BHV is 
over de hele lijn een triomf geworden voor 
de Franstaligen.

Na de buitenproportionele prijs die Vlaan-
deren betaalde voor de splitsing van de 

kieskring, hebben de Vlaamse onderhan-
delaars zich met dit akkoord nog maar 
eens laten rollen:

•	 de	Franstaligen	zullen	in	de	toekomst	in	
heel Vlaanderen rechtsbedeling in het 
Frans kunnen krijgen. De boodschap 
die daarmee wordt gegeven, is duide-
lijk: Franstaligen die naar Vlaanderen 
verhuizen, hoeven geen Nederlands te 
leren. Terwijl de deur wordt opengezet 
voor de juridische verfransing van heel 
Halle-Vilvoorde, wordt Brussel (nog) 
minder tweetalig. Het aantal Neder-
landstalige magistraten zou er namelijk 
fors worden afgeslankt;

•	 een	 splitsing	 van	 Justitie	 lijkt	 door	 dit	
akkoord verder weg dan ooit. Overal 
in Vlaanderen zullen Franstaligen kun-
nen claimen dat ze ‘recht’ hebben op 
een Franstalige rechtbank en bijgevolg 
op de toepassing van federaal recht en 
federale	procedures.	Jaren	geleden	riep	
oud-CD&V-voorzitter Marc Van Peel 
dat	de	splitsing	van	Justitie	dringender	
was dan die van BHV. Vandaag is ze 
verder weg dan ooit;

•	 het	 gerechtelijk	 arrondissement	 BHV	
wordt niet gesplitst in twee aparte arron-
dissementen. Het model dat wordt ge-
volgd is dat van Olivier Maingain, waar-
bij twee eentalige rechtbanken worden 
gecreëerd, die gelijkelijk bevoegd zijn 
voor heel BHV. De creatie van een af-
zonderlijk parket voor Halle-Vilvoorde 
is het enige positieve element uit het 
akkoord. Maar hiervoor wordt zeer 
zwaar betaald. Zo worden in dit parket 
Franstalige magistraten benoemd, wat 
volledig indruist tegen het territoriali-
teitsbeginsel. De bedoeling hierachter 
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is duidelijk: zoveel mogelijk zaken uit 
Halle-Vilvoorde onttrekken aan Neder-
landstalige rechters. Ook allochtonen 
zullen via deze parketmagistraten een 
Franstalige procedure aangepraat krij-
gen; de veel mildere aanpak aan Frans-
talige kant zal daarbij een handig over-
tuigingsmiddel zijn.

Conclusie 
Na meer dan 500 dagen onderhandelin-
gen zijn de Vlaamse partijen volledig 
door de knieën gezakt. Na de euforie 
van het akkoord zal immers blijken dat 
Vlaanderen met een heuse kater zit opge-
zadeld. De stap die wordt gezet is er één 

achteruit, waarbij de Belgische recupera-
tie volop wordt ingezet. Hoofdredacteur 
Eric Donckier vatte het treffend samen: 
“Er was een tijd dat communautaire on-
derhandelingen neerkwamen op een deal: 
principes voor de Vlamingen en geld voor 
de Franstaligen. Dat is verleden tijd. Het 
Brussels Gewest wordt voor 600 miljoen 
euro geherfinancierd, men zou het even-
goed een premie voor slecht beleid kun-
nen noemen. Dat geld wordt in hoofdzaak 
door Vlaanderen op tafel gelegd. Maar in 
ruil haalt Vlaanderen weinig binnen: géén 
zuivere splitsing van BHV, niet electo-
raal en niet juridisch. Franstalige onwil 
blijft lonen”. (Het Belang van Limburg, 
6.10.2011) 
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 De crisis
 van de democratie

Opinie

Het is al grotendeels verwezenlijkt. De 
wetgeving van de lidstaten wordt voor on-
geveer tachtig procent door Brussel, dat 
wil zeggen de Commissie en de Europese 
Raad (de vergadering van de vakminis-
ters), gedicteerd. De meer dan 700 Euro-
pese parlementsleden mogen bij wijze van 
openbaar debat om de zoveel maanden 
gedurende anderhalve minuut een papier-
tje aflezen. Ze berusten in hun beklagens-
waardig lot. Hun berusting wordt royaal 
gehonoreerd: ze dragen jaarlijks 170.000 
euro aan salaris en onkostenvergoedingen 
huiswaarts.

De nationale parlementen zijn verworden 

tot stempelmachines waar braaf op de 
juiste knop wordt gedrukt om weer een 
Europese richtlijn om te toveren tot na-
tionale wetgeving. Een van de navrante 
voorbeelden vormt het immigratiebeleid 
dat geheel door Europa wordt uitgestip-
peld.

Er moet een Europese regering komen, 
zo horen we, want de naties kunnen de 
problemen niet aan. Dat die problemen 
juist door de euro zijn veroorzaakt, wordt 
er niet bij verteld. Neen, de mirakelmunt 
moet gered worden, hoeveel het de totaal 
uitgerangeerde burger ook mag kosten. 
Het regent briljante plannen, die intern 

Zou er iemand profiteren van de financiële crisis? De Europese ‘elite’ 
misschien? Die ziet de kans schoon om haar macht uit te breiden. Zo 
is de crisis van de euro tevens de ultieme fase van de crisis van de 
democratie. Eigenlijk wil de ‘elite’ verlost raken van de naties, van 
de democratieën en die vervelende kiezers. Een Europese staat, 
of een Europees Imperium, zoals Commissievoorzitter Barroso het 
noemt, geregeerd door oligarchen en bestuurd door technocraten 
en bureaucraten, is het einddoel.

Deze opinierubriek biedt ruimte aan onafhankelijke publicisten en heeft de bedoeling het brede politieke 
debat, onder meer over het Vlaams-nationalisme, aan te zwengelen. De auteurs schrijven hun bijdragen 
ten persoonlijken titel en geven dus niet noodzakelijk de standpunten van het Vlaams Belang weer.

VBM 2011-11.indd   34 21/10/11   09:03



Barosso:
liever zelf baas.

Foto Europese Commissie

35

weer voor de nodige opwinding zorgen. 
Zo wekte de idee om Herman Van Rom-
puy te promoveren tot Mister Euro de 
toorn van Commissievoozitter Barroso. 
De door Merkel en Sarkozy tijdens een 
etentje als hun go-between aangestelde 
president van de EU, zou ook voorzitter 
worden van een aparte raad die zich over 
de munt zou ontfermen. Barroso zag dat 
niet zitten. Hij wil zelf baas blijven. Ook 
over de eurobonds, obligaties uit te geven 
door de Europese Centrale Bank, raakt 
men het niet eens. Uiteraard duikt ook een 
oude koe weer op uit de gracht: de Euro-
pese belasting. Want de burger mag dan 
buitenspel staan, zijn voorrecht is het spij-
zen van de bodemloze kas. Goed bestuur 
laat hij beter over aan de ‘elite’ en haar 
experts, nu al 54.000 in getal.

Goed bestuur? De eurokwestie reveleert 
dat er op rampzalige wijze is bestuurd. De 
plannen waren groots. De voortvarende 
oligarchie zag de EU als een imperium dat 
de VS naar de kroon zou steken. De Unie 
zou een oceaanreus worden, die statig de 
wereldzeeën zou bevaren. Deze hoog-

technologische Titanic zou worden aan-
gedreven door de nucleaire kracht van de 
euro. Kennelijk is er iets misgelopen. De 
motor sputtert. En aan de horizon doemt 
een gigantische ijsberg van schulden op. 
Dit gevaarte kent een dubbele oorsprong. 
De Europese banken sloegen na de Ame-
rikaanse vastgoedcrisis van 2008 massaal 
giftige effecten in, in geschenkpapier ver-
pakte pakketjes van min of meer waarde-
loze hypotheken. Wat ook de bedoeling is 
geweest van deze transacties - het innen 
van hoge makelaarslonen op het plaatsen 
van de rommel bij beleggers, het beuren 
van een hoge rente, of ook nog het gok-
ken op de koers van die dingen - het resul-
taat is dat drie jaar later de hele Europese 
banksector naar adem snakt, zoals de on-
gelukkige die arsenicum heeft geslikt.

Men vraagt zich af of de EU de catastrofe 
niet had kunnen vermijden, dankzij een 
beter toezicht. In dat opzicht noteren we 
alweer een treffend voorbeeld van ‘goed 
bestuur’. In juni van dit jaar ondergingen 
de meeste Europese banken een ‘stress-
test’, uitgevoerd in opdracht van de Eu-

Go-between Van Rompuy naast de 
Griekse premier Papandreou.

Foto Europese Raad
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ropean Banking Authority. Dexia slaagde 
met vlag en wimpel. Men kent het ver-
volg. Even rampzalig als de rommeleffec-
ten is de euro. 

Het Verdrag van Maastricht (1992) had 
voor toetreding tot de muntunie strikte 
voorwaarden voorgeschreven, de conver-
gentiecriteria. Twee criteria waren van 
wezenlijk belang. Het eerste betrof de 
schuldenlast van de lidstaten. Geen land 
met een begrotingsdeficit hoger dan drie 
procent van het Bruto Binnenlands Pro-
duct (BBP) zou worden toegelaten, en 
de globale staatsschuld mocht niet meer 
dan zestig procent van het BBP bedragen. 
Het tweede voorschrift was de no-bailout 
clausule. Geen euroland zou ooit moeten 
instaan voor de schulden van een ander. 
Bij de invoering van de euro werd het eer-
ste criterium meteen overboord gegooid. 
Zelfs Duitsland, de motor van de Euro-
pese economie, noteerde een iets te hoog 
deficit. Griekenland torste op dat ogenblik 
al een schuldenlast van meer dan hon-
derd procent. Het maakte niet uit. De euro 
werd onthaald op tromgeroffel en gejuich. 
De Europese welvaart zou hoge toppen 
scheren. 

Acht jaar later is de droom vervlogen. Er 
is sprake van stagnatie en verval. Banken 
moeten worden gered, staten wankelen op 
de rand van de financiële afgrond. De Eu-
ropese economieën die nog een redelijke 
groei vertonen - Zwitserland, Noorwegen, 
Zweden - hebben de euro wijselijk links 
laten liggen. De eurolanden die hun zaak-
jes nog enigszins op orde hebben, zoals 
Nederland en Duitsland, hebben dat niet 
aan de euro te danken maar aan hun hoge 
productiviteit.

Opinie

Het tweede stringente voorschrift ging 
eveneens overboord. Griekenland, dat in-
middels een schuldenlast van drie biljoen 
euro heeft opgebouwd, moet met Euro-
pees geld voor failliet worden behoed. 
Griekenland staat model voor alles wat 
het afgelopen decennium in Europa fout 
is gelopen. De wezenlijke oorzaken voor 
de Helleense catastrofe zijn niet van eco-
nomische of financiële, maar van politieke 
aard. De Griekse nationale politici bezon-
digden zich aan onbezonnen cliëntelisme, 
en	 volgens	 financieel	 expert	 Jason	 Ma-
nolopoulos ook nog eens aan corruptie en 
nepotisme (in zijn boek Greece’s “Odi-
ous” Debt. The Looting of the Hellenic 
Republic by the Euro; the Political Elite 
and the Investment Community). 
Juist	omdat	de	Europese	 ‘elite’	Grieken-
land in de muntunie had opgenomen, kon 
deze natie zich de gekste uitspattingen 
veroorloven. De drachme was altijd al een 
kneusje onder de munten geweest en kre-
dieten waren peperduur. De laagrentende 
euro viel als een geschenk uit de hemel. 
Plotseling kon men goedkoop lenen. Dat 
kan een gunstige omstandigheid zijn, ge-
steld dat de kredieten worden geïnvesteerd 
in groei. Dat gebeurde niet. Handenvol 
geld werd uitgedeeld aan belangengroe-
pen en verenigingen. Geld dat men nooit 
zou kunnen terugbetalen, zeker nu ook de 
oude Griekse gewoonten van massale be-
lastingontduiking en een preferentie voor 
zwartwerk geenszins waren afgezworen.

De parallellen met de evolutie in andere 
Europese landen liggen voor de hand. In 
een geringere, maar toch zeer voelbare 
mate, wordt bijvoorbeeld ook in België de 
welvaartstaat door onverantwoorde her-
verdeling in toenemende mate uitgehold.  
Ook in 2010 vestigde dit land weer re-
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cords inzake immigratie van asielzoekers 
en gezinsherenigers, in hoofdzaak gemo-
tiveerd door het uitzicht op een uitkering.

Het Europees reddingsfonds van 440 mil-
jard zal niet volstaan om alle putten te 
vullen. Het bestaat overigens nog enkel 
op papier en men ziet niet goed in hoe di-
verse deelnemers, onder wie België, hun 
bijdrage zullen volstorten, aangezien ze 
zelf in de grootste financiële verlegen-
heid verkeren. Maar 440 miljard is lang 
niet voldoende. Daarom zal in 2013 het 
Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) 
in werking treden, met een spaarpot van 
700 miljard. Zou dat dan volstaan? Neen, 
oppert de vooruitstrevende liberaal Guy 
Verhofstadt, we hebben twee biljoen euro 
nodig.

Als dat doorgaat, luiden de doodsklokken 
voor de democratie. Want de burger die 
zich blauw betaalt voor de machtswellust 
en het wanbeleid van de elite, heeft verder 
niets in de pap te brokken. De European 
Financial Stability (ESFS), het orgaan dat 
de 440 miljard moet gaan uitdelen, deelt 
mee dat het geen verantwoording ver-
schuldigd is aan het Europees Parlement. 
De nationale parlementen? Wie spreekt 
daar nog over? Het ESM is nog beter 
beschermd tegen pottenkijkers, klokken-
luiders en andere democraten. Het is op-
getrokken uit gewapend beton. Artikelen 
27 en 30 van het ontwerpverdrag verlenen 
volstrekte gerechtelijke immuniteit aan 
het ESM, zijn gouverneurs, plaatsvervan-
gende gouverneurs, directeuren, plaats-
vervangende directeuren, personeel, be-
zittingen, middelen en vermogen. 

Jos de Man
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 Turkije:
 van kwaad naar erger

Buitenland

In 2005 startte de Europese Unie toe-
tredingsonderhandelingen met Tur-
kije ondanks het feit dat het land op 

dat moment duidelijk niet voldeed aan de 
vooropgestelde criteria. De onderliggende 
gedachte bij de voorkeursbehandeling die 
de Turken kregen, was dat de situatie wel 
zou veranderen naarmate de toetredings-
onderhandelingen vorderden. Daar valt 
echter bitter weinig van te merken.

Zesde slecht
rapport op rij
Dat werd vorige maand nog eens beves-
tigd bij de voorstelling van het nieuwe 
‘voortgangsrapport’ van de Europese 
Commissie. Net zoals vorige jaren is er 
heel wat kritiek op Turkije in verband met 
ernstige tekortkomingen op het vlak van 
de vrije meningsuiting, de rechten van 
niet-moslims en culturele minderheden en 
de positie van de vrouw. Eremoorden, ge-
dwongen huwelijken en huiselijk geweld 
blijven ernstige problemen. Een bijzonder 

pijnpunt blijft ook de kwestie Cyprus: Tur-
kije blijft niet alleen koppig weigeren om 
de EU-lidstaat te erkennen, maar houdt 
ook nog steeds een deel van het eiland mi-
litair bezet. 

Oorlogstaal
De voorbije zomer staken de Turken nog 
een tandje bij en lieten zij weten dat het 
voor hen onacceptabel zou zijn dat Cyprus 
volgend jaar het roterende EU-voorzitter-
schap zou overnemen. Wanneer dat toch 
gebeurt, zo ‘waarschuwde’ de Turkse pre-
mier Erdogan, zal Turkije tijdens het zes 
maanden durende Cypriotische voorzit-
terschap zijn relaties met Europa bevrie-
zen. Praten met de Griekse Cyprioten is 
voor Erdogan immers ondenkbaar, want 
“we praten niet met een land dat we niet 
erkennen.” In een mededeling die door 
het Turkse staatskanaal Anatolian werd 
uitgezonden,waarschuwde ook de Turkse 
vicepremier voor een “daadwerkelijke cri-
sis” wanneer Cyprus volgend jaar het EU-
voorzitterschap overneemt.

Zes jaar na de start van de onderhandelingen voldoet Turkije 
nog steeds niet aan de vereisten om toe te treden tot de Euro-
pese Unie. Ook op internationaal vlak keert het Aziatische land 
steeds verder van het Westen af. 

39
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En daar bleef het niet bij. Ondertussen 
sommeerde Turkije de Cyprioten immers 
ook om af te zien van de geplande gas- 
en oliewinning in de Middellandse Zee. 
Voor het geval het eiland niet tot ‘betere 
inzichten’ zou komen, dreigden de Turken 
zelfs met de inzet van hun oorlogsvloot. 
Het was wel bijzonder veelzeggend dat dit 
dreigement werd uitgesproken door Ege-
men Bagis, de Turkse minister voor… Eu-
ropese zaken.

Ottomaanse 
restauratie 
Sinds enkele jaren tekent zich in Turkije 
bovendien een onmiskenbare tendens af 
naar re-islamisering, die ook tot uitdruk-
king komt in de buitenlandse politiek van 
Ankara. Het Aziatische land gaat steeds 
meer tot het Mid-
den-Oosten beho-
ren, wat onder meer 
blijkt uit de toena-
dering tot landen 
als Iran en Syrië. De 
signalen die Turkije 
ter zake uitzendt, 
laten aan duidelijk-
heid overigens niets 
te wensen over. Nie-
mand minder dan 
Erdogan zelf verklaarde twee jaar geleden 
tegenover de Britse krant The Guardian 
(23.10.2009) te streven naar een restaura-
tie van het Ottomaanse rijk. 

De koerswending in de Turkse buiten-
landse politiek wordt in het Westen echter 
hardnekkig geloochend. In plaats van de 
steeds zichtbaarder wordende realiteit on-
der ogen te zien, houdt men hier liever vast 

aan de fi ctie dat Turkije onze brug naar het 
Midden-Oosten en de islamitische wereld 
is. De vraag wanneer Turkije zich eigen-
lijk voor het laatst voor Westerse waar-
den en belangen heeft ingezet, wordt niet 
gesteld, laat staan beantwoord. Het moet 
in ieder geval al geleden zijn van voor de 
‘Deense cartooncrisis’ (2005), toen Tur-
kije openlijk de zijde koos van de funda-
mentalistische islamitische landen. 

Voorproefje
Ondertussen laten de machthebbers in An-
kara niets onverlet om de Turkse kolonie 
in Europa in te schakelen in hun eigen 
agenda, zoals nog maar eens bleek tijdens 
het bezoek van de president Gül aan Duits-
land. Alhoewel het niet bepaald tot de di-
plomatieke geplogenheden behoort om 
zich te mengen in de binnenlandse aan-

gelegenheden van 
het land waar men 
te gast is, achtte Gül 
zich geroepen om 
scherpe kritiek te 
leveren op de Duitse 
immigratiewetge-
ving. Die zou name-
lijk in strijd zijn met 
de mensenrechten, 
aldus het staats-
hoofd van de Turkse 

republiek. Met zijn ongepaste uitspraken 
viseerde Gül de vernieuwde Duitse immi-
gratiewet uit 2007, die bepaalt dat wie in 
het kader van een huwelijk naar Duitsland 
wil komen voortaan een minimale kennis 
van de Duitse taal moet aantonen. Al bij 
al een beperkte maatregel die al wie het 
goed meent met de integratie van vreem-
delingen, eigenlijk zou moeten toejuichen. 
Maar zo heeft de Turkse regering het na-

gelegenheden van 
het land waar men 
te gast is, achtte Gül 
zich geroepen om 
scherpe kritiek te 
leveren op de Duitse 
immigratiewetge-
ving. Die zou name-
lijk in strijd zijn met 

Demonstratie tegen de Turkse bezetting 
van Noord-Cyprus.
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tuurlijk niet begrepen. Integratie, laat staan 
assimilatie, past immers niet in de agenda 
van Ankara. Dat hebben de Turkse macht-
hebbers bij eerdere gelegenheden ook met 
zoveel woorden duidelijk gemaakt. Be-
gin dit jaar nog kantte de Turkse premier 
Erdogan zich tijdens een bezoek aan de 
Turkse kolonie in Duitsland openlijk tegen 
de assimilatie van Turkse immigranten en 
riep hij ‘zijn’ onderdanen in niet mis te 
verstane bewoordingen op om vooral Turk 
te blijven.

Met zijn optreden 
bevestigde Gül, net 
zoals zijn kompaan 
Erdogan eerder 
deed, in ieder geval 
dat Turkije er niet 
voor terugschrikt 
zich te bemoeien 
met de binnenland-
se aangelegenheden 
van een Europees 
land. Als voorproef-
je van hoe het land zich zal gedragen een-
maal het effectief lid is geworden van de 
EU, kan dat in ieder geval tellen.

Fundamentele 
waarheid
De voorbije zes jaar heeft Turkije aan één 
stuk bewezen dat het niet rijp is voor Euro-
pa. De fundamentele waarheid is dat Tur-
kije gewoon geen Europees land is. Noch 
geografi sch, noch historisch, noch taal-
kundig, noch cultureel heeft Turkije ook 
maar iets gemeen met Europa. Natuurlijk 

heeft Europa alle 
belang bij goede 
verhoudingen met 
Turkije en kan het 
land een bevoor-
rechte partner zijn. 
Maar dat maakt 
Turkije niet tot een 
Europees land. Dat 
was het gisteren 
niet. Dat is het van-
daag niet. Dat zal 
het ook morgen niet 
zijn. 

De dag dat Turkije lid werd
In het pocketboekje ‘De dag dat Turkije lid 
werd’ schetst Vlaams Belang-Europarlements-
lid Philip Claeys wat er gebeurt indien Turkije 
ooit effectief zou toetreden tot de EU. 

Het scenario dat Claeys schetst, is hoogst 
realistisch. Veel van de incidenten die erin 
voorkomen, zijn gebaseerd op waar gebeurde 
feiten. “Men moet bovendien niet beschikken 
over een glazen bol om de politieke, institu-
tionele, sociaaleconomische en maatschap-

pelijke problemen te 
voorspellen die zullen 
ontstaan indien Turkije lid 
wordt van de EU”, aldus 
Claeys. Sommige van die pro-
blemen stellen zich trouwens nu reeds. 

Het zakboekje, dat is opgedragen aan allen 
die Europa Europees willen houden, is gratis 
verkrijgbaar via info@vlaamsbelang.org of via 
uw regiosecretariaat.
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Nicosia in Cyprus is de enige nog 
verdeelde hoofdstad van Europa. In het 

noorden bezet door de Turken, in het 
zuiden Grieks-Cypriotisch.
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 Neen

Het communautair akkoord van
Di Rupo blijkt een slag in het gezicht

van de Vlaamse kiezer. Bijkomende
transfers naar Brussel en Wallonië, een

versterking van het Brussels Gewest
en bijkomende voorrechten voor de
Franstaligen in Vlaams-Brabant. Met
een uitgestreken gezicht verklaarde
minister-president Kris Peeters dat

het akkoord van Di Rupo niet in strijd
is met het Vlaams regeerakkoord en

de Octopusnota. De waarheid geweld
aandoen, is nooit een probleem

geweest voor CD&V. Ook nu niet,
zo blijkt. 
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 Ja

“U weet pertinent dat het akkoord
inzake bevoegdheden niet datgene is
dat in de Octopusnota staat. U weet

pertinent dat de financieringswet
Vlaanderen verarmt. U weet ook zeer

goed dat het akkoord over
Brussel-Halle-Vilvoorde en Brussel,

zowel politiek als juridisch, pertinent
ingaat tegen úw Octopusnota, want

het gaat in tegen de territoriale
integriteit van Vlaanderen, die u zo

bejubelt in uw Octopusnota. De
Franstaligen krijgen daarvoor rechten

bij, in Brussel gaat de tweetaligheid
achteruit en worden wij politiek
gewoon geliquideerd”, reageerde

Vlaams Parlementslid
Joris Van Hauthem.
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Boek & tijdschrift

Ook Japanners leven in 
parallelle samenlevingen, 
in Berlijn, Parijs, Londen 
of Antwerpen. Ze vie-
ren hun eigen feesten, 
drinken sake en koken 
Japans. Net zoals Vietna-
mezen, Thai of Peruanen. 
Maar men heeft het niet 
over hen als het gaat 
over integratieproble-
men. Vrijwel altijd gaat 
het over moslims. Dat 
stelt Hamed Abdel-
Samad nuchter vast. 

De zoon van een Egypti-
sche imam verhuisde in 
1972 naar Duitsland en 
constateert dat moslim-
immigranten zich meer 
en meer terugplooien op 
hun religieuze identiteit. 
Toch beschouwt hij dat 
én het moslimterrorisme 
veeleer als een teken 
van zwakte. “De islam is 
niet aan het winnen, de 
islam is bezig met een 
doodstrijd.” Dat is ook 
de teneur van zijn intri-
gerende boek ‘De onder-
gang van de islamitische 
wereld - Een prognose’. 

 Het failliet van de islam

Het lijkt een optimis-
tische boodschap, een 
boodschap die in de 
schaduw van de ‘Arabi-
sche Lente’ ook in het 
Westen opgang maakt. 
Vallen de moslims uit-
eindelijk voor de ver-
leiding van welvaart en 
democratie? Het valt te 
hopen, maar zonder slag 
of stoot zal het niet gaan. 
Groot struikelblok is en 
blijft de koran: “Alle vra-
gen over hervormingen 
beginnen bij de koran 
en lopen uiteindelijk 
stuk op deze zwerfkei 
van de islamitische cul-
tuur. Geen mens durft te 
vragen waarom we de 
koran vandaag nog nodig 
hebben. Niemand waagt 
zich aan de post-koran-
discussie.” 

De auteur hekelt “de 
kiem van de intole-

De ondergang van de islamitische wereld. Een prognose
Hamed Abdel-Samad

Uitgeverij Contact, 221 blz.
ISBN 978-90-254-3657-5

21,95 euro

rantie in het hart van 
de islam, een ziekte 
die deze religie nooit 
meer is kwijtgeraakt.” 
Samad pleit voor een 
faillissementsprocedure 
waarbij de islam afstand 
neemt van achterhaalde 
godsbeelden, maatschap-
pijbeelden, vrouw- en 
vijandbeelden. “Het is tijd 
voor ketters die de ko-
ran neutraliseren en een 
nieuwe geesteshouding 
invoeren.” Of de islamiti-
sche wereld klaar is voor 
dié revolutie, zal de toe-
komst uitwijzen. Intus-
sen moeten Europa en 
het vrije Westen moed 
tonen in de botsing tus-
sen islam en moderniteit, 
de botsing tussen islam, 
democratie en vrijheid. 
Capitulatie is immers 
geen optie. 

rantie in het hart van 
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Zogezegd

“De ergste nachtmerrie van de Vlamingen wordt binnenkort realiteit: er komen 
drie volwaardige gewesten waarvan er twee - verenigd in de Fédération Wallonie-
Bruxelles - een front vormen tegen het derde.”

Politicoloog Bart Maddens
in De Morgen, 11 oktober 2011

“De Belgische zon wordt meer dan ooit het middelpunt van het politieke universum, 
met in een nauwe baan daar rond drie gewestelijke satellieten.”

Politicoloog Bart Maddens
in De Morgen, 11 oktober 2011

“Het allerergste vind ik de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde. Ik was werkelijk geschokt toen ik dit las. Neem nu het feit dat 
er Franstalige procureurs vanuit Brussel gedetacheerd zullen worden naar Halle-
Vilvoorde zodat Franstaligen in hun eigen taal berecht kunnen worden. Om te be-
ginnen zullen er zo Franstalige magistraten zijn in Halle-Vilvoorde. Maar bovenal is 
dit regelrecht zeggen: wij willen niet vervolgd worden door een Vlaming die Frans 
spreekt, maar door een Franstalige Brusselaar, door onze eigen mensen. Dit neigt 
gewoonweg naar racisme.”

Hoogleraar Staatsrecht Hendrik Vuye
in De Morgen, 12 oktober 2011

Uit de nieuwste cijfers van het Antwerpse 
OCMW blijkt dat meer dan 70 procent van de 
steuntrekkers in de Scheldestad asielzoeker, 
gezinshereniger of geregulariseerde is. Een 
jaar geleden bedroeg dat aandeel ‘slechts’ 58,7 
procent.
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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

 Lidgeldhernieuwing 2012
Behalve de nieuwe leden die lid werden na 1 juli en 
die het lidmaatschap voor volgend jaar gratis wordt 
aangeboden (zij ontvangen hun lidkaart 2012 begin 
januari), ontvingen alle leden van het Vlaams Belang 
enkele weken geleden een uitnodiging om hun lidgeld 
voor 2012 te hernieuwen.

Het is voor de plaatselijke kaderleden haast onbegon-
nen werk om alle leden thuis te gaan bezoeken, daarom 
durven wij de leden te vragen hun lidgeld voor volgend 
jaar vóór 1 december te hernieuwen op onze natio-
nale bankrekening IBAN: BE21 3200 8088 1603 
(BIC: BBRUBEBB).  

Leden die hun lidmaatschap hernieuwen via 
overschrijving ontvangen een gratis sleutel-
hanger.

Alvast bedankt aan de leden die zo willen bij-
dragen aan een vlotte lidgeldhernieuwing.

Wij rekenen op u!

Guy D’haeseleer
Nationaal Secretaris

 Lidgeldhernieuwing 2012
Behalve de nieuwe leden die lid werden na 1 juli en 
die het lidmaatschap voor volgend jaar gratis wordt 
aangeboden (zij ontvangen hun lidkaart 2012 begin 
januari), ontvingen alle leden van het Vlaams Belang 
enkele weken geleden een uitnodiging om hun lidgeld 

Het is voor de plaatselijke kaderleden haast onbegon-
nen werk om alle leden thuis te gaan bezoeken, daarom 
durven wij de leden te vragen hun lidgeld voor volgend 
jaar vóór 1 december te hernieuwen op onze natio-
nale bankrekening IBAN: BE21 3200 8088 1603 
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Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

www.vlaanderenbouwt.com

KLIMATECH
Nieuwe generatie warmtepompen

40% goedkoper verwarmen dan met aardgas 
geen grondboringen of captatienet nodig.

Ideaal voor bestaande woningen of verbouwing, 
geen kap- en breekwerk vereist.

Ook geschikt voor appartementen.

U kan altijd bij ons terecht voor gratis 
advies en vrijblijvende offerte:

info@klimatech.be
GSM 0473/680 339

0487/45 72 75

Onderhoud en herstelling
van alle koelinstallaties

VERWARMING & KOELING
WARMTEPOMPEN• PELLETKACHELS • 
AIRCO • KOELTECHNIEK • VENTILATIE
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Kalender

ZATERDAG 12 NOVEMBER

EVERGEM. Eetfestijn in OC 
De Burggrave, Grovermans-
dreef 38 om 18.30u. Inl.: A. 
Speeckaert, 0497/28.12.43.
TORHOUT. 8ste herfst-
feest met J. Van Hauthem in 
Rozenveld, Rozenveldstr. 2 
om 19.30u. Inl.: K. Bruneel, 
0486/92.61.05.
VRIJDAG 18 NOVEMBER

BORGERHOUT. ‘10 jaar Ant-
werps Seniorenforum’ in 
zaal Gitschotel, L. Van Bercken-
laan 179 om 14u. Org.: Senio-
renforum. Inl.: G. Eggermont, 
0495/52.69.73.
LOVENDEGEM. Hutsepot-
avond in café Family, Kas-
teeldreef 14 om 19u. Org.: VB 
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: 
G. Neirynck, 0475/55.67.88.
IZEGEM. Hutsepotfestijn 
met G. Annemans in Ge-
meentehuis, Kachtemseplein 
13 om 20u. Inl.: S. Sintobin, 
0495/36.00.75.
BORGERHOUT. Kwis in zaal 
Gitschotel, L. Van Berckenlaan 
179 om 20u. Org.: VB Berchem.
ZATERDAG 19 NOVEMBER

MEISE. Spaghetti-avond in 
Parochiezaal, Merchtemsestwg. 
14, Wolvertem van17 tot 22u. 
Inl.: J. Noens, 0474/52.13.47.
DENDERLEEUW. Bowling-
avond in Hof ter Wilde, 
Wildebeekstr. 19, Welle om 
18u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.
KONTICH. Jaarlijks af-
delingsfeest met G. 
D’Haeseleer in Zaal Berken-
hof, Ferd. Maesstr. 95, Waar-

loos om 18u. Inl.: M. van den 
Eynde, 0476/47.43.33.
VRIJDAG 25 NOVEMBER

AALST. Eetfestijn in zaal Cho-
pin, Hertshage van 18 tot 22u. 
Inl.: S. Herman, 0495/89.70.18. 
OOSTEEKLO. Welkomst-
receptie met J. Deckmyn in 
café De Braem, Rijkestr. 58B 
om 20u. Org.: VB Assenede 
en Zelzate. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40.
MERKSEM. Boekvoorstel-
ling ‘De Ordelijke opdeling’ 
met toelichting over BHV met 
G. Annemans in zaal Bart, St-
Bartholomeusstr. 9A om 20u. 
Inl.: Regiosecr., 03/216.92.13. 
ASSENEDE. Receptie met J. 
Deckmyn in Café De Braem, 
Rijkestr. 58 B om 20u. Org.: VB 
Assenede en Zelzate. Inl.: P. De 
Roo, 0486/75.13.40.
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- 
en wijnavond met J. Van Hau-
them in Parochiaal Centrum, 
Markt om 20u. Inl.: J. Cools, 
0495/59.75.14.
ZATERDAG 26 NOVEMBER

KAMPENHOUT. Eetfestijn in 
Parochiezaal, Bogaertstr., Ne-
derokkerzeel om 11.30u. Inl.: 
M. Fannes, 0496/55.73.36.
AALST. Eetfestijn in zaal Cho-
pin, Hertshage van 18 tot 22u. 
Inl.: S. Herman, 0495/89.70.18. 
HOBOKEN. Mosselavond in 
kantine RAC Hoboken om 
18.30u. Inl.: G. Eggermont, 
0495/52.69.73.
ZONDAG 27 NOVEMBER

MECHELEN. Afdelingseten-
tje in zaal Rerum Novarum, 
Sint-Lambertuslaan, Muizen 

om 12u. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09.
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hertshage van 11.30 
tot 15u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18.
VRIJDAG 2 DECEMBER

WILLEBROEK. Goulashavond 
in Chalet De Schobbejak, 
Acacialei 37 om 18.30u. Inl.: K. 
Eeraerts, 0476/40.64.30.
ZATERDAG 3 DECEMBER

ANTWERPEN. Sint op be-
zoek in OCJVM, Van Maerlant-
str. om 14u., Inl.: 03/231.08.45.
DONDERDAG 8 DECEMBER

IEPER. Geleid bezoek aan 
het politiecommissariaat 
in Hoofdcommissariaat Politie, 
Ter Waarde 54 van 14 tot 16u. 
Org.: Seniorenforum. Inl.: D. 
Six, 0472/47.49.99.
VRIJDAG 9 DECEMBER

KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting in café In de Con-
dédreef, Walle 98 om 16u. Inl.: 
W. Depauw, 0470/07.30.91.
DUFFEL. Kroegentocht 
in De Klokke, Klokkestr. 
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60.
ZATERDAG 10 DECEMBER

EKEREN. Stand met 
Vlaamse dranken op de 
Kerstmarkt Inl.: C. Luyckx, 
0477/70.51.23. 
KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting in café In de Con-
dédreef, Walle 98 om 10u. Inl.: 
W. Depauw, 0470/07.30.91.
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OOSTAKKER. Stoverij-friet-
avond met J. Deckmyn en G. 
De Boever in De Verademing, 
Oude Holstr. 9 om 19u. Org.: 
VB Koepel Gent. Inl.: J. Deck-
myn, 0476/26.97.38. 
LOKEREN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt, Markt van 
14 tot 22u. Inl.: P. De Nutte, 
09/348.38.86.
ZONDAG 11 DECEMBER

EDEGEM. Driedaagse kerst-
reis met bezoek aan het Euro-
pees Parlement in Straatsburg 
Inl.: A. Spiessens, 0485/94.60.72.
ZELZATE. Ontbijtgesprek 
‘De Vrouw in de Islam’ 
met A. Van dermeersch in 
café De Katte, Assenedestwg. 
132 om 10u. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40.
GRIMBERGEN. GoedGezin-
Dag in Parochiaal Ontmoe-
tingscentrum, Molenstr. 157, 
Humbeek om 14u. Org.: VBJ.
ZATERDAG 17 DECEMBER

TIENEN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt van Duisburg 
(Ruhrgebied) Inl.: B. Cander-
beek, 0476/20.63.07.

in De Lispenaar, Voetbalstr. 
om 20u. Org.: VB Lier-Ko-
ningshooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15.
ZONDAG 22 JANUARI

TEMSE. Nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in café De 
Sportvrienden, Gasthuisstr. 35 
van 11 tot 13u. Inl.: S. Rombaut, 
0477/39.89.31.
ZATERDAG 28 JANUARI

VILVOORDE. Nieuwjaarsre-
ceptie met F. De Man en I. 
Moysons in herberg Effenaf, 
Hoek Leuvensestwg./Wolu-
welaan om 18.30u. Org.: VB 
Regio Vilvoorde. Inl.: Regiosecr., 
02/253.38.27.
DENDERLEEUW. Nieuwjaars-
receptie met J. Van Hauthem 
in zaal The Rolls, Iddergemstr. 
65C om 20u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaars-
receptie met W. Wienen 
in hotel De Spiegel, Hoek 
Stationsstr.-Grote Markt om 
20u.

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

DECEMBERNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
9 NOVEMBER 2011

IEPER. 4de kerstuitstap 
naar Canterbury. Samen-
komst om 6.30u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01.
ZONDAG 8 JANUARI

LEOPOLDSBURG. Nieuwjaars-
receptie met G. Annemans 
en L. Vissers in Parochiezaal, 
Beringsestwg. 15, Heppen van 
14 tot 18u. Org.: VB Leopolds-
burg-Heppen. Inl.: L. Coninx, 
0478/95.78.80.
VRIJDAG 13 JANUARI

LOKEREN. Nieuwjaarsrecep-
tie met M. Dillen in café Den 
Jives, Markt 20-21 om 20u. Inl.: 
P. De Nutte, 09/348.38.86.
ZONDAG 15 JANUARI

IEPER. Nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in OC De 
Potyze, Zonnebeekseweg 263 
van 11 tot 13u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01.
MALDEGEM. Nieuwjaars-
receptie in Havana Lounge, 
Marktstr. 48 om 10.30u. Inl.: P. 
Demasure, 0477/37.48.67.
VRIJDAG 20 JANUARI

LIER. Nieuwjaarsreceptie 

Kerstmarkt
m�  diverse kraampj� 

van zondag 11 tot zaterdag 17 december
OCJVM, Van Maerlantstr. 14, Antwerpen

om 9u. • Inl.: 03/231.08.45.
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Rita Van Eesbeek
Outer

Jan Heddebaut
Avelgem

Sonja Van Assel
Sint-Niklaas

Charles Van Oosterwijck
Hoboken

Van Haelst-Vercraeye
Brussel

Oplossing vorige maand: klaaglied

Stuur uw oplossing voor 9 november 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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Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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STATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAALSTATEN-GENERAAL
TEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPOTEGEN DI RUPO

20 NOVEMBER 2011 • 14.00 U
SQUARE - BRUSSELS MEETING CENTRE
(VOORMALIG CONGRESPALEIS) • RAVENSTEINSTRAAT 2, 1000 BRUSSEL

SPREKERS:
Dominiek Lootens • Bart Laeremans • Barbara Pas

Gerolf Annemans • Bruno Valkeniers

Busregeling: blz. 29
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