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Woord van de voorzitter

“

Wensdroom

De regularisatiecampagnes van de
voorbije jaren waren wellicht een
vergissing”. De woorden van de
directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Jozef De Witte in De Standaard
(31 maart 2012) zinderen nog na. Wie
echter dacht dat de jaren van verstand
bij de baas van het muilkorfcentrum zijn
aangebroken, moet ik teleurstellen. Zo is
het hem helemaal niet te doen een halt
toe te roepen aan massale regularisaties
maar vooral om het vreemdelingen die
Belgische papieren willen nog makkelijker te maken. Wie een bepaalde tijd illegaal in het land verblijft of een periode illegaal in het zwart heeft gewerkt,
moet volgens De Witte immers kunnen
www.vlaamsbelang.org/column
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rekenen op papieren en dus ook op een
werkloosheidsuitkering, een sociale woning en als het even kan een aanvullende
OCMW-toeslag.
Dat De Witte hiermee lijnrecht ingaat
tegen de wil van de Vlamingen - die wel
goed genoeg zijn om zijn royaal loon te
betalen - lijkt de man geenszins te deren.
Hiermee illustreert hij uitstekend de
Belgische logica: Vlaming betaal de rekening maar verwacht vooral niet dat men
rekening zal houden met uw besognes.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
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Analyse
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De Belgische staatsgreep
Onlangs werd in de Kamer de
tijdelijke wijziging van artikel
195 van de Grondwet goedgekeurd. Hoewel de stemming
geruisloos verliep zijn de gevolgen voor Vlaanderen bijzonder negatief.

D

oor de grondwetswijziging kunnen een aantal grondwetsartikelen
worden gewijzigd niettegenstaande ze niet voor herziening vatbaar werden
verklaard. Om de democratische legitimiteit van de Grondwet te waarborgen, en
om te beletten dat de Grondwet door een
toevallige parlementaire meerderheid zou
gewijzigd, opgeschort of afgeschaft worden, vereisen de meeste parlementaire democratieën de goedkeuring van de kiezer
door middel van een volksraadpleging.

kiezer dan stemmen voor partijen die de
in het vooruitzicht gestelde wijzigingen al
of niet voorstaan. Door grondwetsartikel
195 te wijzigen ontzegt men de Vlaamse
kiezer dat recht en zorgt men ervoor dat
alle Vlaamse toegevingen grondwettelijk
worden gebetonneerd en aldus zo goed als
onomkeerbaar worden gemaakt.
Door in artikel 195 een overgangsbepaling in te schrijven gaat men daarenboven
bijzonder selectief te werk. Men versoepelt tijdelijk de procedure om een aantal
voorrechten van de Franstaligen in De
Rand te verankeren en terzelfdertijd een
aantal Vlaamse bevoegdheden uit te hollen, om nadien terug te keren naar de bijzonder stroeve herzieningsprocedure. Het
wordt na het doorvoeren van de voorgestelde herziening dus onmogelijk om de

Franstalige
voorrechten verankerd
De Belgische Grondwet voorziet dit democratisch recht niet maar artikel 195 bepaalt wel dat het parlement en de regering
moeten aanduiden welke artikels van de
Grondwet mogen gewijzigd worden en
dat deze wijziging slechts kan gebeuren
na nieuwe verkiezingen die hier onmiddellijk op moeten volgen. Daarbij kan de

N-VA’er Peumans weigerde de stemming
over de motie van Joris Van Hauthem.
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Kankergezwel
in de Grondwet ingeschreven voorrechten voor de Franstaligen ooit nog terug te
schroeven. Althans binnen een Belgische
context.

Belangenconflict
De door CD&V aangehaalde bewering
dat dit nodig zou zijn om het kiesarrondissement BHV te kunnen splitsen is een
drogreden. De splitsing kan immers met
een gewone meerderheid worden doorgevoerd. Di Rupo wil de grondwetswijziging gebruiken om nieuwe grendels in de
grondwet in te schrijven die de democratie verder kunnen uithollen en de Vlaamse
kiezer buitenspel zetten. Daarom diende
Vlaams volksvertegenwoordiger Joris
Van Hauthem een motie in tot het inroepen van een belangenconflict. Hierdoor
kon de behandelingsprocedure worden
opgeschort en zou het dossier kunnen
worden behandeld op het Overlegcomité,
waar de gewesten, gemeenschappen en federale regering in zijn vertegenwoordigd.
Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) oordeelde op basis van een
zeer betwistbaar juridisch advies dat de
motie onontvankelijk was, waarop Joris
Van Hauthem het ‘Handboek van het Belgisch staatsrecht’ bovenhaalde dat stelt dat
‘een wetsvoorstel van wetgevende norm wat een grondwetswijziging is - wel degelijk door een belangenconflict kan worden
gevat en dus geschorst. Het mocht echter
niet baten. Hier wordt niet over gestemd,
schreeuwde Peumans, die zich hoe langer
hoe meer als waterdrager van de federale
- en door de Franstaligen gedomineerde regering begint te gedragen.

“

Het salafisme is momenteel de grootste bedreiging voor onze democratie.”
Aan het woord is geen mandataris van
het Vlaams Belang maar Alain Winants,
adminitstrateur-generaal van de Belgische
staatsveiligheid (Humo, 9 april 2012).
Hoewel de meeste mensen het bij de term
‘salafisme’ in Keulen horen donderen lijkt
deze radicale tak van de islam een steeds
grotere aanhang te verwerven bij jonge
moslims in onze dorpen en steden. Ook
de moordaanslagen in Toulouse werden
gepleegd door een Algerijnse salafist. Maar
ook dichter bij huis in Anderlecht werd
onlangs een gebedsruimte opgeblazen
door een salafistische moslim. Eventuele
desinteresse of onverschilligheid zou ons
dus wel eens zuur kunnen opbreken. “Het
grootste gevaar zijn niet enkele salafisten
die tot het ergste in staat zijn. Het gevaar
zit hem vooral in de poging om een parallelle maatschappij te creëren die elke invloed van westerse democratie verwerpt”,
aldus Winants.
Onze partij stelt al jaren dat moslimextremisme een kankergezwel is dat onze democratie, onze vrijheid en onze manier van
leven bedreigt. Dat we nu ook gevolgd worden door de baas van de staatsveiligheid
bewijst nog maar eens hoezeer onze partij
telkens de vinger op de zere wonde legt.
De redactie
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Actua kort

Busdrama

Vrhfstdt
In linkse mediakringen
wordt Verhofstadt nog
op handen gedragen,
maar gelukkig zijn er nog
kritische journalisten
die de linkse moraalridder ontmaskeren als de
hofnar van het Europese establishment. De
Nederlandse journalist
Joost Niemöller wijst er
fijntjes op dat Verhofstadt
zijn eigen liberale partij heeft gekelderd en
nu flink op weg is om
hetzelfde te doen met
Europa. “Verhofstadt is
een gevaarlijke figuur
die met zijn verblinde
eurofiele bekeringsdrang
door deuren en ruiten
gaat, van alles een ‘open
samenleving’ wil maken
en daarmee de Westerse beschaving naar de
ondergang sleurt.” Zo
hoort u het ook eens
van een ander.

Het verschrikkelijke busdrama in Zwitserland ligt al
een tijd achter ons en het publieke debat over de
sensationele berichtgeving is alweer verstomd. Dat is
jammer, want sommige kranten gooiden alle fatsoen
overboord en publiceerden foto’s van de verongelukte kinderen en door verdriet verscheurde familieleden. Schaamteloze emo-journalistiek onder het motto
‘als de kassa maar rinkelt’. Hier en daar deinsde men
zelfs niet terug voor politieke recuperatie. Zo schreef
een ‘Vlaamse’ krant dat het optreden van koning
Albert en Paola indruk had gemaakt en “dat het debat
over zin of onzin van het Belgische koningshuis nu wel
zou stilvallen.” La Libre Belgique juichte dan weer dat
het hele ‘Belgische volk’ eendrachtig en solidair was.
“Plus de Flamands, plus de francophones, une nation
qui pleure”, schreef Béatrice Delvaux in Le Soir. Bij die
tricolore lijkenpikkerij past maar één emotie: diepe
walging.

Actieve fractie
Het Vlaams Belang heeft
grote twijfels bij de meerwaarde van de provincies.
Maar in afwachting van
een eventuele afschaffing
of hertekening van de
provinciale bevoegdheden,
leveren we er wel erg nuttig werk. In de Antwerpse
provincieraad is onze partij veruit de actiefste fractie, met 483 schriftelijke en 49 mondelinge vragen,
40 interpellaties en 15 moties of voorstellen. De
‘top vijf’ van actiefste provincieraadsleden wordt
er ook volledig ingenomen door Vlaams Belangmandatarissen. Een resultaat dat er mag zijn.
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Prins Filip
De jongste tijd duiken weer hardnekkige
geruchten op over een
nakende troonsopvolging in Laken. Maar dat
wordt een heikele klus.
Amper 46 procent van
de Vlamingen vindt dat
prins Filip klaar is om
zijn vader op te volgen.
Twee jaar geleden was
dat nog 53 procent
en in 2004 zelfs 69
procent. In Wallonië
is het koningshuis nog
erg populair, maar in
Vlaanderen steeds minder. Dat koning Albert
zich bij de aanslepende
politieke crisis opwierp
als gangmaker van Elio
Di Rupo, is de modale
Vlaming niet ontgaan.
De hamvraag is trouwens niet of Filip er al
dan niet klaar voor is,
maar of we de Belgische
monarchie überhaupt
nog in stand moeten
houden. Het is tijd voor
het échte debat.

Maingain of Valkeniers?
Jammer dat niet meer Vlamingen af en toe eens kijken
naar Franstalige zenders of duidingsprogramma’s. Ze
zouden er heel wat van kunnen opsteken. Zo werd
Siegfried Bracke in het RTL-programma ‘L’invité’ voor
een moeilijke keuze gesteld: Vlaams Belang-voorzitter
Bruno Valkeniers of FDF-voorzitter Olivier Maingain?
Waarop het N-VA-Kamerlid prompt voor Maingain
koos. Dat Maingain een onverbeterlijke Vlamingenhater en Franstalige imperialist is, daar tilt Bracke blijkbaar niet zo zwaar aan. Oprechte Vlaams-nationalisten
die het fragment zagen, hadden wellicht een flinke
borrel nodig om die uitschuiver door te spoelen. In
dezelfde uitzending wees stoere Siegfried trouwens
ook de Vlaamse onafhankelijkheid af en stelde hij dat
België enkel nood heeft aan ‘une transformation’. De
Belgische salonfähigheid van de N-VA-aanwinst begint
pijn te doen…
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Bruno Valkeniers en
Hagen Goyvaerts
over de Dexia-commissie
8

VBM 2012-05.indd 8

17/04/12 14:29

Vraaggesprek

“Het Belgische
raderwerk heeft zijn
diensten bewezen.”
De Dexia-commissie heeft zijn werkzaamheden beëindigd.
Commissieleden Bruno Valkeniers en Hagen Goyvaerts stemden tegen de aanbevelingen gezien ze geen fundamentele ommekeer betekenen voor de financiële sector en niet de minste
garantie bieden dat een dergelijk drama zich morgen opnieuw
afspeelt.
Jullie hebben zich in de commissie
maandenlang gebogen over het Dexiadebacle. Wat is volgens jullie de voornaamste reden waarom de bank opnieuw van de ondergang moest gered
worden?
Bruno: Omdat indien de bank ten onder
zou gaan, de impact zo groot zou zijn dat
dit een sneeuwbaleffect zou voortbrengen
op de economie en dus op de gehele samenleving. De fundamentele vraag is of
ze niet veel vroeger kon gered worden en
of de manier waarop ze uiteindelijk gered
is de juiste was. En daar is het antwoord
ondubbelzinnig: neen. Daarenboven werden er bij de eerste Dexia-crisis in 2008 al
tal van aanbevelingen gedaan die uiteindelijk nooit zijn opgevolgd. Denken we
maar aan de aanbeveling van Europa om

over te gaan tot een opsplitsing in enerzijds een spaarbank en anderzijds een zakenbank. Die aanbeveling is steeds dode
letter gebleven.
Hagen: Klopt. In een geest van ‘het zal ons
wel niet meer overkomen’ is het blijkbaar
eigen aan de banksector en de grootbanken in het bijzonder om zeer snel over te
gaan tot de orde van de dag en vooral heel
veel tijd te nemen wanneer het gaat over
de inwerkingtreding van nieuwe normen.
Welke garanties hebben we dat er nu
wel rekening zal worden gehouden met
de aanbevelingen van de commissie?
Hagen: Geen enkele. Net als in 2008 zullen de grootbanken op alle mogelijke manieren tegenstribbelen om gevolg te geven
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Vraaggesprek

aan een aantal fundamentele aanbevelin- de ineenstorting van Dexia in 2008. Maar
gen die de spaarder moet beschermen, ook Elio Di Rupo mocht niet worden gemaar er ook voor moet zorgen dat de fac- hoord niettegenstaande hij wel vicepretuur niet opnieuw bij de belastingbetaler mier was ten tijde van de oprichting van
wordt gelegd. Men zal net als in 2009 een Dexia, hij bovendien jarenlang bestuurder
opvolgingscommissie in het leven roepen is geweest én formateur was tijdens de
die er nog eens mag over palaveren maar laatste Dexia-crisis toen de bank in staatswaar er geen enkele garantie wordt gebo- handen is gekomen.
den dat er daadwerkelijk resultaat uit zal
voortkomen, waardoor het in de feiten Ook het Vlaams Belang had een aantal
verwordt tot een vrijgeHagen: De bestuurders en aanbevelingen
blijvende praatbarak.
daan. Zijn er daar
betrokken politici gaan uiteindelijk van
Het Vlaams Belang
vrijuit maar de factuur goedgekeurd?
heeft uiteindelijk tevoor de grootste bankroof van de Hagen: Ja, al dient
gen de aanbevelingen van de commisafgelopen decennia hebben ze bij gezegd dat dat eersie gestemd. Stond
der het gevolg was
de belastingbetaler gelegd. van het feit dat we
daar dan niets positiefs in?
met bepaalde partijen op dezelfde lijn zaten. Maar dat ging
Bruno: Er zijn verschillende redenen dan eigenlijk over aanbevelingen in de
waarom we tegengestemd hebben. Het marge. De cruciale aanbevelingen die te
resultaat van maandenlang commissie- maken hadden met een versterkte controle
werk is ronduit beschamend. De onderste over de financiële instellingen en de toesteen kon en mocht immers nooit worden zichthouders werden van tafel geveegd.
bovengehaald, wat aangetoond werd door
het feit dat men geen onderzoekscommis- Waarom?
sie durfde te installeren waarvan de onderzoeksmacht veel groter is dan een bij- Hagen: Omdat men geen instelling wou
zondere commissie. Zo kon Herman Van oprichten die permanent, naar analogie
Rompuy niet tot de orde worden geroepen met het Comité P bij de politie, bevoegd
terwijl hij wel eerste minister was tijdens was voor de daadwerkelijke controle van

“
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ren die een grotere solvabiliteit hadden en
die zich hiervoor aandienden. Het ondernemingsplan bestond erin wereldspeler
te worden op de markt van de financiële
dienstverlening aan de publieke sector. De
miljardenwinsten lagen binnen handbereik. De hoogmoed en de graaicultuur die
hier het gevolg van waren, gaven van in
den beginne aan dat het enkel een kwestie was van tijd vooraleer de luchtbel zou
En laat net
Bruno: Het resultaat van barsten.
die hoogmoed en
Bruno: Daarenboven
maandenlang commissiewerk die graaicultuur indient gesteld dat de
aanbevelingen van
is ronduit beschamend. herent zijn aan het
Belgische systeem.
het Vlaams Belang
telkens op een veto stootten van de PS Wat in de commissie-Dexia is gebeurd,
die stelde dat men geen voorstellen kon is niet meer dan de redding van het esgoedkeuren van ‘un partie fasco’. Over tablishment wiens verantwoordelijkheid
immens is.
fascisme gesproken, denk ik dan.
de financiële instellingen en de toezichthouders. Want het is niet omdat de werkzaamheden van de commissie ten einde
zijn, er enige garantie is dat er binnen
enkele maanden niet opnieuw een bankencrisis uitbreekt. In dat geval hebben
we geen enkel instrument dat toelaat om
verantwoordelijken op te vorderen en onderzoek te verrichten wanneer een bank
uit de bocht gaat.

“

Na de commissie stelden jullie dat
de zogenaamde ‘Belgische ziekte’ de
voornaamste oorzaak is van de val van
Dexia. Wat moeten we daaronder verstaan?
Bruno: Net als België heeft Dexia van bij
zijn aanvang boven zijn stand geleefd.
Dexia is een fusie van het Belgische Gemeentekrediet en het Franse Crédit Local
de France. Men moest en men zou een
binationale groep oprichten met Frankkrijk, terwijl er binnenlandse banken wa-

Hagen: Wat overigens ook aangetoond
wordt door de grote politieke verwevenheid met onder meer de Gemeentelijke
Holding, Arco, Ethias enzovoort, waar
politici deel uitmaken van de raad van
bestuur en aldus een bijzonder grote verantwoordelijkheid dragen. Zo was Wivina
Demeester (CD&V) enkel voorzitter van
het auditcomité om de belangen van de
christelijke zuil te behartigen.
Commissievoorzitter Marghem (MR)
stak achteraf een beschuldigende vin-
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Vraaggesprek

ger op richting Yves Leterme wegens
het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid. Volgen jullie haar redenering?
Bruno: Ja natuurlijk, maar ze had het
moeten doen op het moment dat ze voorzitter was en niet achteraf. Dat was al te
makkelijk.

“

bestuur wou Dehaene vooral de aandeelhouders en de bestuursleden mooie dividenden verzekeren. We hebben het dan
voornamelijk over zijn politieke vriendjes van Arco, Ethias en de Gemeentelijke
Holding. Dehaene heeft als CD&V’er een
hechte politieke band met hen binnen de
Christelijke zuil en zoals u weet: wiens
brood men eet, wiens woord men spreekt.

Hagen: Het is niet als
Bruno: Wat in de commissie- Dehaene heeft lethet rapport af is en
het commissiewerk
Dexia is gebeurd, is niet terlijk gezegd dat
Dexia was verafgelopen dat je als
meer dan de redding worden tot een
commissievoorzitter
verklaringen moet
van het establishment wiens hefboomfonds in
plaats van een
afleggen. Maar het is
verantwoordelijkheid immens is. spaarbank. Wat
een feit dat Leterme
zijn verantwoordelijkheid heeft ontlopen bedoelt hij daar precies mee?
door niet te willen getuigen voor de commissie. Het fundamentele probleem was Hagen: Dehaene stelde als voorzitter van
dat we hem hier ook niet toe konden ver- de raad van bestuur vast dat onder de
plichten gezien we niet de bevoegdheid Franse tak vooral gespeculeerd werd zonhadden van een onderzoekscommissie. der dat daar enige controle over bestond.
Zo ziet u dat het Belgische raderwerk zijn Er werd lustig gegokt met het geld van
de spaarder. Wanneer een investering van
diensten nog maar eens heeft bewezen.
100 euro omgezet wordt in 500 euro kan
In het expertenverslag staat dat Mari- men niet langer spreken van een spaarani en Dehaene niet de wil hadden om bank maar inderdaad van een hefboomde belangen van het Belgische klanten- fonds.
bestand te verdedigen. Wiens belangen
De Arco-aandeelhouders kregen in teverdedigden ze dan wel?
genstelling tot de anderen een staatsHagen: Als voorzitter van de raad van garantie tot 100.000 euro. Is dat niet
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onrechtvaardig?

Bruno: Men was op dat vlak zeer conseHagen: Zeer zeker. Terwijl de aandeel- quent met zichzelf en het bewijst dat de
houders van de Gemeentelijke Holding ‘ons-kent-ons tactiek’ nog zo in het Belalles kwijt waren, werd er voor Arco een gische systeem ingebakken zit dat bepaaluitzondering gemaakt. Wat wel klopt, is de potjes steeds gedekt blijven. Allemaal
dat men de 700.000 Arco-aandeelhouders onder het motto: ‘I’ll scratch your back, if
van in het begin heeft misleid door te you scratch mine’.
stellen dat zij een spaarrekening hadden
terwijl in de kleine lettertjes stond dat Hagen: Men wou absoluut vermijden dat
in een verslag
zij
aandeelhouder
Hagen: Het Belgische er
verantwoordelijken
waren en dus risico
raderwerk heeft zijn diensten werden aangeduid
liepen om hun zuurverdiende
centen
nog maar eens bewezen. gezien de kans op
strafrechtelijke
te verliezen. Bij de
redding van de bank heeft de Christelijke vervolging. De belangenorganisaties
zuil van de gelegenheid gebruik gemaakt moesten van in den beginne uit de wind
om een staatswaarborg los te krijgen ge- worden gezet en kunnen nu op beide oren
zien zij niet in staat waren om die 700.000 slapen. Het establishment trekt zijn rug
aandeelhouders uit te betalen als het mis recht. Het hele Dexia-verhaal is samen te
zou lopen, wat ook gebeurd is. De belas- vatten onder de noemer: van de operatie
‘jackpot’ naar de operatie ‘doofpot’. Dat
tingbetaler draait hier nu voor op.
is de essentie. De bestuurders en betrokBruno: Indien Arco zijn aandeelhouders ken politici gaan vrijuit maar de factuur
voorliegt dat ze spaarder zijn terwijl ze in voor de grootste bankroof van de afgelode feiten aandeelhouder zijn, dan is het pen decennia hebben ze bij de belastingaan Arco om dat probleem op te lossen en betaler gelegd. Dat is het schandelijke aan
het hele Dexia-verhaal.
niet aan de belastingbetaler.

“

De strafrechtelijke vervolging van de
verantwoordelijken is uit de aanbevelingen geschrapt. Waarom deed men
dat, denkt u?
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Uit de parlementen

Stop zelfbediening
van aCW

Saïdi ongemoeid
gelaten

Volksvertegenwoordiger
Hagen goyvaerts interpelleerde de regering over
de recente
onthullingen
inzake de
300.000
anonieme
winstbewijzen van het ACW
bij Belfius. Het is haast
niet te geloven dat het
ACW twee keer langs
de kassa zou passeren.
En dat terwijl de factuur
van de vereffening van
Arco (waar het ACW een
groot belang in had) bij de
belastingbetaler ligt, terwijl
diezelfde belastingbetaler
voor 54 miljard euro borg
staat voor de verliezen
die de Dexia Holding nog
zal lijden. Bovendien gaan
de betrokken bestuurders
bij het hele Dexia-debacle
vrijuit. De eerste minister
schoof de hete aardappel
door naar zijn minister
van Financiën, die zelf lid
is van het ‘politiek comité’ van het ACW en die
het parlement daardoor
uiteraard onmogelijk een
geloofwaardig antwoord
kon verschaffen.

In de anders zo rustige
Senaat ging het er onlangs
erg tumultueus aan toe.
Aanleiding was de nochtans voor de hand liggende
vraag van Vlaams Belangfractievoorzitter anke
Van dermeersch dat de
Senaat het
optreden
van PSsenator
Fatiha
Saïdi zou
veroordelen. Zoals men zich zal
herinneren, had deze laatste het gepresteerd om de
uitwijzing van een illegale
crimineel te verhinderen
door gebruik te maken
van haar parlementaire
status. Alleen al het feit
dat Van dermeersch de
zaak durfde aan te kaarten,
deed links en Franstalig
België op zijn achterste
poten staan.

dodelijk geweld bij
miVB
Brussels parlementslid
dominiek Lootens
reageerde tevreden op de
beslissing om 400 extra
politieagenten voor het

Brussels
openbaar
vervoer
aan te
werven,
en om de
bestaande
veiligheidsdienst bijkomende bevoegdheden
te geven. Het is echter
jammer en bedenkelijk
dat er eerst - opnieuw
- een dode moet vallen
vooraleer de traditionele
partijen het licht willen
zien. Zo diende Lootens
reeds in 2008 een voorstel
in, “betreffende het nemen
van veiligheidsverhogende
maatregelen met betrekking tot agressie tegen ordediensten, hulpdiensten,
en MIVB-personeel.” Meer
dan drie jaar later werd dit
voorstel in de bevoegde
commissie nog niet eens
besproken.Voorstellen tot
meer veiligheid op en rond
het hoofdstedelijk openbaar vervoer werden en
worden door de meerderheidspartijen steevast
naar de Griekse kalender
verwezen. Nu plots van
de daken schreeuwen dat
er dringend paal en perk
dient gesteld te worden
aan het geweld op het
openbaar vervoer, en dat
er strengere straffen die-
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nen te komen, is dan ook
bijzonder hypocriet.

Kritiek kinderopvangdecreet
In het Vlaams Parlement
werd onlangs een belangrijk decreet gestemd
betreffende de organisatie
van de kinderopvang van
baby’s en peuters.Vlaams
Parlementslid marijke
dillen
spaarde
haar
kritiek
niet. Ze
hekelde
de totaal
ongeloofwaardige intentieverklaring van de regering
om tegen 2020 voldoende
opvangplaatsen te voorzien, terwijl er zelfs geen
financieel plan opgemaakt
is. Meer nog, afgaande op
het nieuwe decreet, valt
te vrezen dat de strenge
vergunningsvoorwaarden
nieuwe initiatieven eerder
zullen afschrikken dan
stimuleren. Marijke Dillen
pleitte in haar tussenkomst voor administratieve lastenvermindering
en voor de keuzevrijheid
van de ouders om te opvang te kiezen die men wil.
Het Vlaams Belang verzet

zich tegen het feit dat
Vlaanderen moet instaan
voor 45 procent van de
kinderopvang in Brussel,
zonder de zekerheid dat
dit ten goede komt aan de
Nederlandstalige ouders
die op een wachtlijst staan.
De slogan ‘voorkeur voor
eigen volk’ is hier dan
ook meer dan ooit op zijn
plaats.

registratierechten
woningaankoop
Omdat op de samenverkoop van grond en huis
sinds 2009 btw wordt geheven, besliste het Vlaams
Parlement dat bovenop
die 21 procent btw geen
registratierechten moesten worden betaald. Zo
zou een discriminatie weggewerkt worden tussen
kopers van een bestaande
woning en kopers van
een sleutelklare woning
(nieuwbouw met grond).
Door een uitspraak van
het Grondwettelijk Hof
vervalt dit nultarief echter.
Vlaams parlementslid
Felix Strackx zei in de
plenaire vergadering aan
minister van Financiën
Muyters dat hij al twee
jaar lang tevergeefs
aandrong op een regeling

om de
discriminatie van
Vlamingen
die een
sleutelklare woning
kopen weg te werken. Alle
Vlamingen moeten immers
bij gelijk welke woningaankoop van dezelfde voordelen en premies kunnen
genieten.

antiterreurmaatregel
De commissie Burgerlijke
Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het
Europees Parlement heeft
met een rechtse meerderheid het licht op groen
gezet voor een akkoord
met de VS over de overdracht van passagiersgegevens in het
kader van
de strijd
tegen het
terrorisme. Europees parlementslid Philip Claeys
stelde in een reactie dat
de zogenaamde ‘Passenger
Name Records’-overeenkomst (PNR) verre van
perfect is, maar dat de
strijd tegen het terrorisme
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Uit de parlementen
moet opgevoerd worden,
en dat het akkoord na al
die jaren onderhandelen
eindelijk gesloten moet
worden. “Beter een stap
in de goede richting, dan
de totale stilstand”, aldus
Philip Claeys. De linksliberale Sophie in ‘t Veld,
lid van de liberale fractie
van Guy Verhofstadt, had
voorgesteld het akkoord
af te wijzen, gezien ze niet
wenst dat privégegevens
gebruikt kunnen worden
om illegale immigratie
tegen te gaan. Claeys
stelde dat de gegevens wel
degelijk mogen gebruikt
worden om illegale immigratie een halt toe te roepen. Bovendien is het maar
logisch dat gegevens over
het islamitische geloof
van passagiers gebruikt
worden om aan nuttige
‘profiling’ tegen mogelijke
terroristen te doen.

Vrijwillige
terugkeer
Zopas keurde het parlement een wet goed
over de terugkeercentra
voor asielzoekers. Daarbij
kiezen CD&V, Open
VLD, SP.a, PS, MR en cdH
resoluut voor de combinatie van open centra en

een vrijwillige terugkeer.
Volksvertegenwoordiger
Peter
Logghe
stelde vast
dat het
regeringsbeleid
vol met
tegenspraken zit. Zo wil
de regering de opvang van
mensen die in procedure
zitten, beperken, maar
tezelfdertijd slaagt men
er niet eens in om illegalen, die zich nog steeds
in dit land ophouden, op
een kordate manier uit te
zetten.Voor het Vlaams
Belang moeten er gesloten asielcentra komen.
Peter Logghe stelde vast
dat onze visie op dat
vlak gedeeld wordt door
andere staten in Europa en
daarbuiten.

niets geleerd uit
zaak-dutroux
Vlaams Belang-senator
Bart Laeremans
reageerde ontzet op de
tergende traagheid waarmee het Brussels gerecht
het dossier van de onlangs opgepakte pedofiel
Marc Vanden Bossche
heeft behandeld. Na de
Braziliaanse vraag om

uitlevering
wegens
misbruik
van minderjarigen
duurde
het maar
liefst twee volle jaren
vooraleer het Brussels
gerecht overging tot de
definitieve aanhouding
van de recidivist. Ondanks
de vondst van miljoenen
bestanden met pedopornografisch materiaal
duurde het opnieuw
acht maanden vooraleer
de man werd opgesloten. De vraag rijst welke
andere hoge prioriteiten
de Brusselse speurders
en onderzoeksrechters
wel hadden die kunnen
verklaren waarom dit dossier op de lange bang werd
geschoven. Laeremans stelde zich openlijk de vraag
of het Brussels gerecht
dan niets geleerd heeft uit
de zaak-Dutroux. Het is
volstrekt onbegrijpelijk dat
de handel en wandel en
het reisgedrag van een pedofiele recidivist jarenlang
geen vraagtekens heeft
opgeroepen en dat iedere
controle uitbleef.
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Controles
vrachtwagens
Elke dag rijden op de
Belgische wegen ongeveer
100.000 vrachtwagens. Het
is de FOD Mobiliteit die
de vrachtwagens van de
weg haalt om te controleren of ze de rij- en rusttijden wel respecteren en
of ze hun lading wel goed
hebben verdeeld. In 2010
werden zo’n 9.000 vrachtwagens minder gecontroleerd dan in 2008, een daling met 20 procent en dat
terwijl het aantal vrachtwagens op de Belgische
wegen in dezelfde periode
toenam. Ook het aantal
controleurs is gedaald, van
80 naar 50. Het resultaat
hiervan
is dat het
aantal
betrapte
chauffeurs
gedaald
is van
5.485 naar 4.049. Kamerlid
tanguy Veys ondervroeg
hierover staatssecretaris
voor Mobiliteit Wathelet
en drong erop aan de
controles en het aantal
controleurs opnieuw op te
drijven.Verkeersveiligheid
is een topprioriteit waarop
niet bespaard mag worden.

Veilige landen
Vorige week bleek nogmaals dat het vermaledijde
70-puntenplan toch aardig
wat goede elementen bevatte. Iets wat het Vlaams
Blok/Belang al jaren vraagt,
is er uiteindelijk dan toch
gekomen:
de lijst
van veilige
landen. Al
is die
lijst wel
bijzonder
kort uitgevallen. Filip
de man vroeg dan ook
aan staatssecretaris De
Block waarom het zo’n
uiterst beknopte lijst
werd en waarom niet alle
EU-lidstaten erop staan?
Als men lid is van de EU
wordt men toch geacht
de democratische regels
en de mensenrechten te
respecteren? Toch staan
die EU-lidstaten niet op
de lijst.

moslimexecutieve
doofstom
Steeds vaker worden mensen met een homoseksuele
of lesbische geaardheid het
slachtoffer van geweld, dat
helaas vaak door jongeren
van islamitische origine

wordt gepleegd. Een tijd
geleden vond er in Leuven
een incident plaats waarbij
een homokoppel tijdens
een fuif hardhandig werd
aangepakt door jongeren.
Klaarblijkelijk waren ook
in dat geval moslims de
daders. De houding van
de Moslimexecutieve
was daarbij opvallend. Zij
zweeg
namelijk in
alle talen
over het
incident.
Daarom
vroeg
kamerlid Bert Schoofs
naar het standpunt van
minister Turtelboom die er
zich echter vanaf maakte
met een opsomming van
de wettelijke opdrachten
van de Moslimexecutieve.
Schoofs kon niet anders
dan vaststellen dat het
van weinig respect getuigt
voor onze samenleving
dat niemand in dat orgaan
bereid werd gevonden om
commentaar te leveren.
Bert Schoofs: “Het getuigt
dan ook van een oorverdovende, collectieve doofheid, blindheid, stomheid
en zelfs domheid van de
Moslimexecutieve om deze
kansen te laten liggen.”
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Straffeloosheid

België, paradijs voor
criminelen
De laffe moord op een MIVB-controleur in Brussel doet het debat over de straffeloosheid in ons land weer in alle hevigheid
oplaaien. Politiek en Justitie oogsten wat ze jarenlang hebben
gezaaid.

D

at in Antwerpen een man bijna
werd doodgetrapt toen hij zijn
vriendin in bescherming nam tegen vijf ‘jongeren’ die haar handtas wilden stelen, haalde amper nog de pers. Het
slachtoffer houdt aan het voorval zware
hersenletsels over, een 17-jarige dader
mag even naar de gesloten instelling van
Everberg en zijn 13-jarige kompaan komt
ervan af met ‘huisarrest’. Zaak gesloten,
over tot de orde van de dag. Maar dat ging
niet meer na het ‘zinloze’ geweld dat het
leven kostte aan een personeelslid van de
MIVB.
Het openbaar vervoer - al jarenlang geteisterd door verbale agressie en fysiek
geweld - ging plat in Brussel en minister
van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
(cdH) kondigde haastig maatregelen aan.
Zo zouden er 400 nieuwe agenten worden aangeworven maar de vakbonden en
politiediensten zijn niet onder de indruk.
“Na de gruwelijke moord op Joe Van
Holsbeeck in Brussel-Centraal (2006),
beloofde de overheid 100 agenten extra.

Die belofte werd nooit ingelost. Momenteel is er al een structureel tekort van 2000
agenten op nationaal niveau.”

Veel beloven…
Begin dit jaar liet minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) weten dat
1000 extra cipiers aangeworven zouden
worden. In april gingen er vier aan de slag
in het opleidingscentrum van Brugge. U
leest het goed: vier! Gazet van Antwerpen
publiceerde daarop een ontluisterend rapport van de aankondigingspolitiek van de
voorbije jaren. Conclusie: het veiligheidsbeleid rammelt nog altijd. Een beknopt
overzicht.
Gewezen Justitieminister De Clerck
(CD&V) verzekerde ons dat er tegen 2012
ruim 2500 extra plaatsen zouden komen in
de gevangenissen. Het werden er 638. De
Clerck beloofde ook meer enkelbanden:
tegen 2012 zouden 2000 veroordeelden er
één hebben. Het zijn er maar 882. In 2009
waren er 278 plaatsen in gesloten jeugdin-
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Na de moord op een controleur van de MIVB kwam het debat
over de straffeloosheid eindelijk opnieuw op gang.

stellingen. Veel te weinig, maar drie jaar
later zijn er amper 22 bijgekomen. Van
de 10.267 uitgesproken werkstraffen in
2010 werden er een jaar later maar 5898
effectief uitgevoerd. En tot slot: de uitleveringen… België mag Marokkaanse gevangen uitleveren om hun straf in eigen
land uit te zitten. In 2011 zouden al 30 gedetineerden terug naar Marokko vertrekken. Tot op vandaag is nog geen enkele
veroordeelde op het vliegtuig gezet.

minelen - als ze al worden opgepakt meteen weer op vrije voeten worden gesteld? Justitie blijft het sluitstuk van een
efficiënt veiligheidsbeleid en net daar
loopt het zwaar fout. Per jaar worden zo’n
4000 mensen veroordeeld tot een celstraf
zonder dat ze één dag moeten zitten. Het
perfecte recept voor nog méér geweld en
criminaliteit. “Misdaad loont, dat is de
boodschap die wij geven”, zucht de bekende politierechter Peter D’Hondt.

“Drie jaar beloven, drie jaar niets gedaan”
titelt Gazet van Antwerpen bitter. Of zoals
de volksmond dat zo mooi zegt: veel beloven en weinig geven, doet de zotten in
vreugde leven. En de criminelen natuurlijk…

De traditionele partijen en Justitie hebben gezorgd voor een klimaat van straffeloosheid. België is een paradijs voor
criminelen. Het roer moet drastisch om.
Vlaanderen wil een kordate aanpak van
de criminaliteit, de Franstalige partijen en
hun baronnen in Brussel willen dat nog
altijd niet. Ook daar knelt het schoentje…
Hún wil is wet, en dus regeert in de hoofdstad de wet van de jungle.

Misdaad loont
400 extra agenten. Het klinkt leuk, maar
wat baat het als agressievelingen en cri-
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Vlaams Belang in actie

Meldpunt illegaliteit
Illegaliteit wordt in dit land
gedoogd en aangemoedigd:
regularisatieprocedures, een
veelvoud van sociale faciliteiten, gratis begeleiding en juridische bijstand.

V

an actieve opsporing van illegalen
is geen sprake. Illegalen worden
niet of nauwelijks in gesloten
centra opgevangen. Slechts een
beperkt deel wordt
ook daadwerkelijk
gerepatrieerd naar
het land van herkomst. Het Vlaams
Belang pleit voor
een kordaat en
rechtvaardig illegalenbeleid.
De
aanwezigheid
van vele tienduizenden illegalen in
onze
grootsteden
zorgt ook voor overlast bij de bevolking.
Ze hokken samen in

verloederde panden; ze bezondigen zich
aan criminele feiten (drughandel, inbraken, overvallen); ze zorgen via zwartwerk
voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt…

Zwartboek illegaliteit
De overheid wil de problemen en de overlast veroorzaakt door illegalen minimaliseren en onder de mat vegen. Daarom wil
het Vlaams Belang
via een meldpunt
zoveel mogelijk
feitenmateriaal
verzamelen. Dat
materiaal zal gebundeld en overgemaakt worden
aan de bevoegde
politie- en veiligheidsdiensten.
Illegaliteit mag
nooit beloond
worden. Illegalen moeten actief opgespoord
en daarna teruggestuurd worden naar hun
thuislanden.

Alle feiten van misbruik van sociale zekerheid, zwartwerk, criminaliteit, maar ook feiten
van huisjesmelkerij en misbruik door werkgevers van illegalen kan u doorgeven via
www.meldpuntillegaliteit.be.
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Leiders voor morgen

V

Voor alle
informatie kan u

erjonging en vernieuwing, iedereen heeft er de mond
van vol, maar er is slechts één manier om deze daadwerkelijk door te voeren en dat is door jonge Vlaams
Belangers op zichtbare plekken te plaatsen met de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Nog al te vaak kiezen lokale besturen niet voluit voor jongeren. Deze houding moeten we als
VBJ durven aankaarten, want het is net nu dat men keuzes
moet maken voor de toekomst.

steeds

Morgen is aan zij die zich vandaag voorbereiden!

1210 Brussel

Maar als men de verjonging oprecht meent, en er zijn ook
vele afdelingen die wel het goede voorbeeld geven, dan
brengt dit ook enige verantwoordelijkheid mee voor VBJ.
Eenvoudigweg stellen dat jongeren naar voor moeten worden
geschoven, is te makkelijk en zelfs onjuist. Bekwaamheid en
ervaring spelen zeker ook een rol.

terecht bij het
nationaal
secretariaat
van VBJ
Madouplein 8/6
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Deze jonge krachten opleiden is zonder twijfel een grote
uitdaging, zeker gezien de korte tijdsspanne. Toch lijkt het
me essentieel voor het Vlaams Belang. Stel je daarom als
jongere kandidaat in jouw gemeente en ga mee op onze
zomeruniversiteit naar Bretagne. Dit jaar focussen we van
22 tot 28 juli extra op de gemeenteraadsverkiezingen. Debattechnieken, pamfletten opstellen, persberichten schrijven… Beter gewapend voor de verkiezingen kan je niet zijn.
Hopelijk tot in het prachtige Bretagne!

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter
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Vlaams Belang Jongeren

Verslag Winteracademie
De Winteracademie van VBJ vond dit jaar plaats in Antwerpen.
Nog-eventjes-voorzitter Barbara Pas verwelkomde zo’n dertig
jongeren aan de uitvalsbasis voor twee dagen van vorming en
vertier.
De eerste sessie nam europarlementslid
Philip Claeys voor zijn rekening. Toepasselijk - het thema van deze editie was immers het wel eens onderbelichte ‘Europa
in Crisis’ - dus wie er anders bij te halen
dan de huisspecialist van dienst? Europa
is een heel breed concept en het uitgebreide discours van Claeys liep al snel uit. De
vele vragen moesten wachten tot later, beneden stond Filip Dewinter inmiddels te
wachten voor een groepsfoto op de Grote
Markt en een persoonlijke rondleiding in
het Antwerps stadhuis, zijn “toekomstig
kantoor”.

laatste drie sprekers. Waar Philip Claeys voornamelijk de EU
wilde kaderen,
maakten Gerolf
Annemans en
Sam van Rooy
er
vakkundig
brandhout van.
Alle aanwezigen waren het er over eens
dat het Vlaams Belang tegen dit tempo
een radicale anti-EU
partij moet worden en
de VBJ’ers zien hier
een rol voor hun weggelegd.

Meteen werd overgegaan op de rondleiding door Jan Huijbrechts, voormalig
VBJ-voorzitter en auteur van het boek
‘Vlaams Bewegen in Antwerpen’. Antwerpen heeft daar inderdaad een rijke geschiedenis van, dat werd meer dan duidelijk na een lange tocht voorbij de Vlaamse
trekpleisters.

Tot slot was het de
beurt aan twee vertegenwoordigers
van de Oostenrijkse
FPÖ, jongeren die
het weekend te gast waren. Na een bodem
te leggen met ‘ribbetjes à volonté’, kon de
avond besloten worden met een kroegentocht.

In de namiddag was het de beurt aan de
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Lentecongres

Tom Van Grieken
verkozen tot
VBJ-voorzitter

Zondagochtend was het dan de beurt aan
de laatste spreker, de Nederlandse rechtsconservatieve auteur-filosoof Erik van
Goor. De man is een vlot orator, te merken aan hoe hij zijn 10 pagina’s voorbereiding liet liggen en vlotjes over de hoge
toppen van intellectuele bergen begon te
scheren. Hij gaf de opdracht mee over de
klassieke grenzen heen te denken om zo
tot een positieve boodschap te komen.
Stof tot nadenken.
Kortom, een geslaagde Winteracademie
met een bekwame ploeg en een thema
waar nog veel over gehoord zal worden!

Op het Lentecongres van
VBJ, dat zondag 25 maart
plaatsvond in de Zalen
van de Antwerpse Zoo,
werd het nieuw Dagelijks
Bestuur met een ruime
meerderheid van stemmen verkozen. De 25-jarige Tom Van Grieken
neemt hiermee het voorzitterschap over van Kamerlid Barbara Pas.
In zijn toespraak wees de
nieuwbakken voorzitter
op het belang van de komende parlementsverkiezingen. “Indien we
er niet in slagen om in
2014 jongeren naar voor
te schuiven, missen we
een historische afspraak
met de toekomst. In elke
Vlaamse provincie dient
een jongere de lijst aan
te voeren”, aldus Van
Grieken. De slagzin van
het congres ‘De winter
is voorbij’ stond in die
zin vooral in het teken
van de vernieuwing en
verjonging waar onze
partij de jongste jaren
zwaar in geïnvesteerd
heeft. “Het is nu tijd
om te oogsten”, stelde
de enthousiaste VBJvoorzitter.
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Vlaams Belang Jongeren

Jonge afdelingsvoorzitters
aan het woord
Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen
richten we onze blik op enkele jonge afdelingsvoorzitters. Ondanks hun jeugdige leeftijd zijn Frederik Vandelannoote uit Tienen (26 jaar) en Reccino Van Lommel (25 jaar) uit Turnhout mee
verantwoordelijk om lokale kandidaten te zoeken en lijsten in te
dienen. We nodigden hen uit voor een interview.
Vanwaar de roeping om afdelingsvoorzitter te worden?
Frederik: Een roeping was het niet echt,
het was meer een samenloop van omstandigheden. Ondanks dat is het een grote eer
om nu al het vertrouwen te krijgen van de
afdeling. Een voorzitter is als een voetbalcoach die zijn beste team opstelt voor
de komende match. Tevens zorgt hij voor
de nodige training en motivatie van zijn
team. En dat zijn dingen die ik graag doe.
Gelukkig is de taak niet onoverkomelijk
gezien ik in Tienen een paar ervaren spitsen heb rondlopen.
Reccino: Voor mij was het ook niet echt
een roeping, al maak ik er geen geheim
van dat ik van nature graag mijn verantwoordelijkheid opneem. Toen ik enkele
jaren geleden afdelingsvoorzitter werd
in Turnhout, kreeg ik het vertrouwen van
de oudere generatie die van mijn afdeling een voorbeeld van verjonging wilde
maken. Wij zijn daar al een tijd mee be-

zig. Overigens is het altijd mijn ambitie
geweest om met mijn jonge dynamiek de
afdeling bruisend te houden door onder
andere deel te nemen aan nationale en lokale campagnes waarmee we absoluut in
het straatbeeld aanwezig zijn.
Mis je dan niet de nodige ervaring die
de oude rotten in het vak wel hebben?
Reccino: Ervaring mogen we niet zomaar
overboord gooien en jongeren hoeven
daarom niet opnieuw het warm water uit
te vinden. Op de fundamenten van het
Vlaams Belang moeten we blijven voortbouwen, al moeten we onze visie durven
aanpassen aan de huidige politieke context. Voor mij is het juist belangrijk om in
bepaalde situaties terug te kunnen vallen
op de ervaring van die oude rotten, waaraan ik uiteraard vernieuwende ideeën kan
toevoegen om tot een goed recept te komen.
Frederik: Ervaring is natuurlijk iets dat
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Frederik Vandelannoote
slechts met de jaren komt. Niet voor niets
zei Plato dat politici 50 jaar oud moeten
zijn voor ze zich verkiesbaar zouden mogen stellen. Maar jonge mensen hebben
ook hun voordelen. Jeugd brengt altijd
militantisme, radicaliteit en ideologie met
zich mee. Stuk voor stuk dingen die een
partij kan gebruiken.
Wat zijn je persoonlijke ambities?
Frederik: De partij mag gerust wat verjongen, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Met input van nieuwe ideeën en
visies kan de partij enkel welvaren. Een
partij zonder regeneratie van ideeën is ten
dode opgeschreven. De maatschappij verandert, er ontstaat een andere realiteit en
er zijn nieuwe oplossingen nodig. Dit zijn
de dingen waar ik aan wil meewerken en
zijn ook de redenen waarom ik lid ben geworden. Een anti-euro en anti-EU standpunt, evenals een meer solidaristische
economische visie ontwikkelen binnen de
partij zijn mijn grootste ambities. Het zijn

Reccino Van Lommel
immers thema’s die na verloop van tijd
het islamverhaal zullen gaan overvleugelen en ons duidelijker zullen profileren ten
opzichte van de N-VA en andere partijen.
Reccino: Mijn ambitie is vooral om op
korte termijn mee in te kunnen zetten op
de verjonging van onze partij. Niemand
geniet het eeuwige leven en we hebben
echt nood aan jong bloed. Het is nu of
nooit. Beroepshalve is het als jonge manager niet evident om je in te zetten voor
dergelijke projecten, maar ik maak er geen
probleem van om mijn nek uit te steken
aangezien ik er rotsvast van overtuigd ben
dat er iets moet veranderen in Vlaanderen
en Europa. Het Vlaams Belang is altijd de
trendsetter geweest van nieuwe ideeën die
zonder wollige praatjes zegt waar het op
staat en dat is voor mij een van de redenen
die me sterkt in mijn overtuiging dat deze
partij voor mij het enige alternatief is. Aan
die nieuwe ideeën wil ik graag meewerken om van Vlaanderen een welvarend en
leefbaar land te maken.

De uitgebreide versie van het interview is te lezen op www.vbj.org
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Immigratie

Factuur loopt op
Het Belgische immigratiebeleid blijft een regelrechte
ramp. Elke maand wordt een
nieuw record gebroken. Ondertussen loopt ook de factuur
steeds verder op.

Vorig jaar vestigden zich niet minder dan
130.000 immigranten in België, een absoluut record. Nog nooit was de instroom
zo groot, ook niet in de jaren zestig van
vorige eeuw, toen de Belgische regering
actief gastarbeiders ronselde. De voorbije
jaren kwamen in dit land verhoudingsgewijs zelfs meer immigranten binnen dan
in een klassiek immigratieland als de Verenigde Staten. Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat in bovenstaand cijfer
het aantal asielzoekers niet is inbegrepen.
Ook op dit vlak werd overigens een nieuw
record gevestigd. Vorig jaar werden welgeteld 24.479 asielaanvragen ingediend,
goed voor een instroom van om en bij de
34.000 zielen.

Vier op tien aan het
werk

77 procent van de Antwerpse
bijstandsdossiers staat op naam
van geregulariseerde en erkende
vluchtelingen, asielzoekers en
‘gezinsherenigers’.

Ondertussen blijft ook de immigratiefactuur steeds verder oplopen. Zo bleek recent nog uit het ‘Loonkloofrapport 2012’
dat amper 4 op 10 van de niet-Europese
vreemdelingen aan het werk is. De immigratie (gezinshereniging, asiel, regularisatie) is bovendien - méér dan de economische crisis - verantwoordelijk voor
het stijgende aantal leefloontrekkers. Uit
cijfers die het OCMW van Antwerpen onlangs vrijgaf, blijkt dat liefst 77 procent
van de bijstandsdossiers in de Scheldestad op naam komt van geregulariseerde
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en erkende vluchtelingen, asielzoekers en
‘gezinsherenigers’, een stijging van nog
eens 11 procent in vergelijking met vorig
jaar. Het fenomeen blijft voor alle duidelijkheid niet beperkt tot Antwerpen. Verschillende OCMW-voorzitters beaamden
ondertussen dat de samenstelling van hun
‘cliënteel’ de voorbije jaren een grondige
wijziging heeft ondergaan en dat dit land
- letterlijk - het OCMW van de wereld
dreigt te worden.

Gevaarlijke realiteit

Werkloos
Uit zowat alle beschikbare cijfers en feiten blijkt dat het met de hyperimmigratie
in dit land volkomen uit de hand aan het
lopen is. In elk normaal land zou zoiets
leiden tot drastische maatregelen; alleen
in België blijft de politieke klasse werkloos toekijken. Omdat ze - om het nog
eens met de woorden van Van Den Bon
te zeggen - “krachtig en consequent optreden nog altijd als politiek incorrect beschouwt.”

De klassieke dooddoener dat de immigranten van vandaag zullen zorgen voor
de pensioenen van morgen, kan ondertussen wel definitief naar het rijk der fabelen
worden verwezen. Elke dag wordt duidelijker dat de ongebreidelde immigratie ons
sociaal systeem verder onder druk zet.
Nog geen jaar geleden sprak ook de Antwerpse topmagistraat Piet Van den Bon
waarschuwende taal: “Dat België het
land van melk en honing is, is geen mythe, maar een gevaarlijke realiteit.” Een
realiteit overigens, die ertoe heeft geleid
dat bij grote groepen immigranten in sommige steden “het genot van uitkeringen tot
een cultuurverschijnsel is verheven”, wat
op zijn beurt werkt als “een magneet op
buitenlanders die op zoek zijn naar een
beter bestaan.” Van Den Bon stelde dan
ook terecht dat het de hoogste tijd was dat
eindelijk “de vraag wordt gesteld hoe dit
kleine, dicht bevolkte land de massale instroom sociaal en economisch nog langer
kan bolwerken.”
Lees onze gratis immigratiebrochures! SMS (0,50 euro per sms) naar 3111
(vermelding ‘immigratie + uw naam en adres’)
Bestellen kan ook via tel.: 02 219 60 09 of via E-post: info@vlaamsbelang.org
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CONGRES

“Over de provincie
en over de grens”

zondag 20 mei 2012 • CC De Kimpel
eikenlaan 27, 3740 Bilzen
PROGRAMMA:
• 11u. tot 12.30u. (ontvangst 10.30u.): debatsessie met Joris Van
Hauthem: “Provinciale expansiedrang breekt Interne Staatshervorming”
met aansluitend gratis lunch voor deelnemers (vooraf inschrijven)
• 14u. tot 16u. (ontvangst 13.30u.): congres met als sprekers:
Annick Ponthier (provinciaal voorzitter VB Limburg)
Wim De Meester (provincieraadsfractievoorzitter VB Limburg)
Philip Claeys (Europees Parlementslid)
Markus Beisicht (voorzitter PRO Köln)
Bruno Valkeniers (nationaal voorzitter)
• 16u. tot 17u.: gratis receptie met Limburgse specialiteiten
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Organisatie: Provinciaal Bestuur Limburg, ism Vlaams Belang Nationaal en VVBM
info: Provinciaal voorzitter Annick Ponthier Tel. 0472/94.99.90
E-post: annick.ponthier@telenet.be
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Bekijk nu ons Vlaams Belang journaal.
Met nieuws uit partij en parlement, een boeiende reportage en ‘de vraag van de
maand’.Vanaf het laatste weekend van elke maand op www.vlaamsbelang.org
mei :
• Het Vlaams Belang, de sociale volkspartij.
• De 1 mei-manifestatie en het vernieuwde sociaal-economische programma
van de partij.
Bekijk ook onze oude uitzendingen.
april:
• Een nieuwe voorzitter voor de Vlaams Belang Jongeren
• Vlaanderen en de EU. Het Vlaams Belang als eurokritische partij
maart:
• De islamisering van onze samenleving
• Vlamingen en de crisis
Februari:
• De mediaboycot tegen het Vlaams Belang
• Allochtonen en criminaliteit
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Terugblik

Lawrence of Arabia
In 1916 waren de overmoedige Britse campagnes tegen
de Turken op bloedige mislukkingen uitgedraaid. Bij Gallipoli hadden de Britten en hun
bondgenoten 252.000 manschappen en zes slagschepen
verloren. Bij de rampzalige opmars doorheen Irak, dat toen
tot het Ottomaanse Rijk behoorde, waren 30.000 Britse
en Indische militairen gedood
en gewond. Nog eens 13.000
moesten zich in Kut-el-Amarna overgeven, nadat zij daar
maandenlang belegerd waren.

N

a die rampen besloot het Arab Bureau van het Foreign Office een
opstand in Arabië aan te wakkeren, gebruikmakend van de eeuwenoude
haat van de Arabieren tegen hun Turkse
overheersers. T.H. Lawrence, een officier
van de inlichtingendienst, zou daarin een
spilfiguur worden. Hij had voor de oorlog als archeoloog in het Nabije Oosten
gewerkt, en daarna als inlichtingenofficier
in Egypte en in Turks gebied. Hij sprak
vloeiend Arabisch, hij kende het terrein,

hij begreep en bewonderde de Arabieren
Maar hij was niet blind voor hun fouten...
Hij schrijft dat de Arabieren “geen tussentinten in hun gezichtsbereik kenden.
Het was een volk van primaire kleuren,
van zwart en wit liever gezegd, dat van
de wereld alleen de omtrekken zag. […]
In zijn denken bewoog het zich alleen gemakkelijk tussen extremen. Het woonde
uit vrije keuze in superlatieven […] maar
compromissen sloot het nooit; het dreef
zonder besef van ongerijmdheid de logica
van meerdere onverenigbare opvattingen
door tot een absurd einde.” Hij noemt de
Arabieren “een beperkt, bekrompen volk”
en hij vond dat het vrijwel geen kunst
en helemaal geen wijsgerige stelsels had
voortgebracht. Hij noemt hun islamitische
geloof “onsympathiek van onbarmhartigheid”.
Maar ondanks al die kritiek werd hij door
de Arabische zaak gefascineerd. Lawrence
citeert ook een profetische opmerking van
de latere koning Feisal, die uiting geeft
aan zijn wantrouwen tegenover de Britten: “Uw goed en mijn goed, dat is misschien niet hetzelfde, en om opgedrongen
goed, niet minder dan om opgedrongen
kwaad, huilt een volk van pijn. Heeft het
erts waardering voor de vlam die het bewerkt?” Men zou dit bijna honderd jaar
later kunnen toepassen op de brute islamitische afwijzing van de Amerikaanse
pogingen om in Irak en Afghanistan een
minder wrede, minder despotische en vrij-
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ere maatschappij tot stand te brengen.
Lawrence was een voor die tijd merkwaardig humaan bevelhebber. Hij had
zelfs medelijden met de gewone Turkse
soldaten, die door hun officieren als “lijfeigenen” behandeld werden, en die blootstonden aan allerlei wreedheden en vernederingen, inclusief officieel getolereerd
homoseksueel misbruik.

Loze beloften
Vergeet alles wat u eventueel in de film
‘Lawrence of Arabia’ heeft gezien. De
werkelijkheid was anders. Het beeld van
die éne Brit in Arabische kledij die moederziel alleen de opstandelingen aanvoerde, is romantisch maar verkeerd. Lawrence heeft door zijn charisma, zijn diplomatieke gaven en zijn intuïtieve talent
voor guerrillastrijd zeker een centrale rol
gespeeld, maar hij had al van in het begin
een aantal Britse militairen en adviseurs
bij zich, en bijvoorbeeld ook een Egyptische batterij veldartillerie. Bovendien
kon hij rekenen op de steun van Britse
verkenningsvliegtuigen, op voortdurende
bevoorrading overzee vanuit Egypte en op
de vuurkracht van de Royal Navy, die hem
minstens één keer van een vernietigende
nederlaag redde.
De Britten spiegelden de Arabieren voor
dat zij na de val van het Ottomaanse imperium alle Arabische volkeren zouden
verenigen in één natie, die het grondgebied van de huidige staten Syrië, Libanon,
Irak en Jordanië zou omvatten, en heel het
Arabisch schiereiland. Ze waren natuurlijk wel zo verstandig “hun” Egypte buiten
de afspraak te houden. Al van in het prille
begin waren de Britten en de Fransen niet

Vergeet wat u eventueel in de film
‘Lawrence of Arabia’ heeft gezien. Het
beeld van die ene Brit in Arabische kledij
die moederziel alleen de opstandelingen
aanvoerde, is romantisch maar verkeerd.

van plan die afspraak na te leven en Lawrence wist dat. Uit zijn autobiografische
‘Zeven Zuilen van Wijsheid’ blijkt dat hij
verteerd werd door schaamte omdat hij
een pion was in dat spel van misleiding
en bedrog. Maar naar eigen zeggen hoopte
hij dat een Arabische overwinning, met de
verovering van Damascus als kroon op
het werk, een voldongen feit zou creëren,
waardoor de Britten en de Fransen wel gedwongen zouden zijn een onafhankelijke
Arabische eenheidsstaat te erkennen.
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Terugblik

Spoorwegen en
bronnen

den daarop met patrouilles kameelruiterij, luchtaanvallen, of, nog efficiënter,
door het vergiftigen van bronnen in een
brede strook rond de spoorlijn, en door
het opblazen van de waterputten. Toen
die sabotageacties tegen de spoorlijn op
kruissnelheid draaiden, begon Lawrence
aan zijn beroemde opmars langs de kust
van de Rode Zee naar
Akaba. Daarbij moest
hij enkele keren in een
nachtmerrieachtige wedloop tegen de tijd ingestorte, gedynamiteerde
waterputten
opnieuw
laten uitgraven om niet
met al zijn manschappen
en zijn kamelen om te
komen van dorst. Het lot
van een hele strijdmacht
kon afhangen van één
waterput of één bron.

De Arabieren hadden in het begin slechts
een beperkt gebied rond Mekka min of
meer onder controle. Maar ten zuiden
daarvan, in Jemen, zaten nog Turkse troepen, en het nabijgelegen
Medina was een versterkte vesting, met een
groot garnizoen, dat onbeperkt bevoorraad kon
worden via de spoorlijn
naar Damascus. De Arabieren droomden van
een grote, glorierijke
stormaanval met kameelruiterij op Medina,
maar Lawrence wist dat
zo’n aanval tot mislukking gedoemd was en
hij kon hen dat waanzinnige plan uit het hoofd
praten. Als een volleerde
guerrillaleider liet hij
het sterke garnizoen in
Medina ongemoeid, en
dwong hij de Turken hun Uit zijn autobiografische ‘Zeven
troepen te verspreiden
Zuilen van Wijsheid’ blijkt dat
langsheen de honderden
T.H. Lawrence verteerd werd
kilometer lange spoordoor schaamte omdat hij
lijn naar Damascus.
een pion was in een spel van

Overigens moest Lawrence niet alle strijders
honderden mijlen ver
doorheen de woestijn
laten trekken. Het was
typisch voor zijn operaties dat hij met een relatief kleine strijdmacht
in een gebied aankwam,
en daar onmiddellijk
steun kreeg van Arabimisleiding en bedrog.
sche stammen die zich
De Turken moesten
heel het traject bewaken, en de strijders bij de aanval wilden aansluiten. Dikwijls
van Lawrence moesten maar op één punt was het vooruitzicht op roof en plundeeen brug of een duiker opblazen om hun ring daarbij belangrijker dan de strijd
bevoorrading af te snijden. Daarna ver- tegen de Turken. Daarom was het altijd
dwenen zij op hun snelle kamelen weer gemakkelijker vrijwilligers te vinden voor
in de diepe woestijn. De Turken reageer- een aanval op een station, waar rijke buit
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kon liggen, dan voor het opblazen van een
brug. Daar viel immers weinig te plunderen. Akaba was heel goed verdedigd tegen aanvallen vanuit zee, maar de Turken
hadden nooit rekening gehouden met een
aanval over land. Vanuit Akaba konden de
Arabische rebellen gemakkelijk met schepen bevoorraad worden voor operaties in
wat nu Israël en Jordanië is.

verdeeld onder zijn aanhangers… Maar
tenslotte, toen generaal Allenby de Turkse
linies in het Heilig Land doorbrak, kon
Lawrence de hoofdprijs binnenhalen:
zijn ongeregelde Arabische strijdmacht
veroverde Damascus en richtte daar een
voorlopige regering op, die tot 1920 (!) in
het zadel zou blijven.

Verdeeldheid

Het zwaartepunt van de opstand was daarmee in één klap zo’n vijfhonderd kilome- Maar zijn wensdroom werd niet vervuld.
ter naar het noorden verschoven, en Law- Volgens het verdrag van Sykes-Picot werrences ongeregelde Arabische troepen den Libanon en Syrië Franse mandaatkonden nu nauw sagebieden, Irak en
menwerken met het
Palestina Britse. De
Britse leger in de
Arabische wereld
Sinaï en het Heilig
zou even verbrokLand. Zij begonnen
keld blijven als hij
daarna zelfs spooraltijd was geweest.
wegbruggen op te
Sykes-Picot was inblazen in het zuiderdaad een woordden van Libanon.
breuk. Maar het
Intussen
bestond
was niet de oorzaak
zijn
strijdmacht
van de Arabische
niet meer alleen uit
verdeeldheid. Het
kameelruiterij. Hij
was alleen de behad nu ook pantkrachtiging ervan.
serwagens en geHet was utopisch
vechtsvliegtuigen.
te denken dat toIn een episode die
taal verschillende
symbolisch
zou
landen als Mesopokunnen staan voor
tamië, Arabië, Lide Arabische corbanon of Syrië ooit
ruptie,
beschrijft
één natie konden
Lawrence hoe hij
vormen. Zelfs SyEen Engelstalige kaart van de verdeling
zijn leven waagt
rië was geen echte
volgens het verdrag van Sykes-Picot.
door op zijn eentje
natiestaat, maar een
meer dan honderd kilo goudstukken naar conglomeraat van stadsstaatjes en minhet Arabische kampement te brengen om derheden, zoals het nu overigens nog aldaarmee nieuwe operaties te financieren. tijd is. De Arabische landen zijn in heel
Hij komt bijna om in een sneeuwstorm hun geschiedenis nooit echt één natie ge- atypisch natuurlijk - maar hij kan na weest. De enigen die al die landen ooit in
vele ontberingen het kamp bereiken. De één bloedige vuist hadden verenigd waren
volgende ochtend blijkt al het goud door de Omajjaden in de zevende eeuw en - oh
een Arabische leider te zijn gestolen en ironie! - de Ottomaanse Turken.
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Seniorenforum

Een menswaardig
pensioenstelsel voor
alle Vlamingen
Elke maand willen we in deze
rubriek een thema behartigen
dat de senioren direct aanbelangt. Uit de vele gesprekken
die we in het kader van het Seniorenforum reeds hebben gehad, blijkt dat de meeste vragen, zorgen en bedenkingen
gaan over de pensioenen.

A

ls Vlaams-nationalisten zijn we
bezorgd om het welzijn en de welvaart van onze naasten en in het
bijzonder de meest kwetsbaren in Vlaanderen. Heel wat gepensioneerden, vele senioren en alle zorgbehoevende bejaarden zijn
bijzonder kwetsbaar. Vele senioren kampen
met financiële problemen. Vandaag stellen
we vast dat één op drie senioren leeft onder
de armoedegrens en de touwtjes niet aan
elkaar kan knopen. Dit zijn schrijnende situaties die we in ons welvarend Vlaanderen niet mogen aanvaarden.

Het Vlaams Belang wil over dit en andere onderwerpen in dialoog treden met
de senioren. Zij weten immers beter dan wie ook welke de belangrijke aandachtspunten zijn.
We durven u dan ook vragen om uw ideeën en
voorstellen op papier te zetten en te versturen
naar de medewerkers van het Vlaams Belang
Seniorenforum, Guy Eggermont (nationaal
coördinator) en Werner Marginet (nationaal
secretaris).
U kan mailen naar senioren@vlaamsbelang.org of een brief sturen naar
Seniorenforum, p/a Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.
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waarbij iedereen recht heeft op een volledig pensioen na 40 jaar arbeid.
Het Vlaams Belang is voorstander van
welvaartsvaste pensioenen die de basisbehoeften dekken en die gelijke tred
houden met de inflatie, zodat iedereen op
een waardige wijze kan genieten van een
rustige oude dag. De waarborg van het
wettelijk pensioenstelsel moet een overheidstaak blijven. Initiatieven zoals het
aanvullend pensioen en pensioensparen
moeten ook worden gestimuleerd door de
overheid en fiscaal aantrekkelijk worden
gemaakt.

Heel hun leven hebben vele senioren hard
gewerkt en veel belastingen betaald aan
de staat. Zij mogen dan ook verwachten
dat ze op hun oude dag, wanneer ze het
wat rustiger aan willen doen, een waardig
pensioen mogen genieten. Maar wat is de
realiteit? Wat krijgt een senior terug voor
het jarenlang spijzen van de bodemloze
put die de Belgische schatkist is? Velen
slechts een schandalig laag pensioentje
waarmee het onmogelijk is om rond te
komen.

Krachtig
pensioenstelsel
Onze regering neemt het dossier van de
pensioenen niet ernstig. De vorige minister van Pensioenen Michel Daerden was
hiervoor het levende bewijs en maakte van
het pensioendossier een echte karikatuur.
Maar ook vandaag is het niet beter. Dit is
voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar.
Wij willen een krachtig pensioenstelsel

Het pensioen voor zelfstandigen dat vandaag nog steeds schandalig laag is en
onvoldoende om de levensnoodzakelijke
behoeften te dekken, moet dringend omhoog.
Mensen die langer willen blijven werken,
mogen voor onze partij onbeperkt bijverdienen. En als iemand al 40 jaar sociale
en fiscale bijdragen heeft betaald, moet er
hier geen enkele vorm van sociale zekerheidsbijdragen meer worden betaald.
In een zelfstandig Vlaanderen waar we
alle hefbomen in handen zullen hebben en
waar eindelijk een halt zal worden geroepen aan de schandalige miljardentransfers
naar Wallonië, zullen we
de pensioenen veilig kunnen stellen. Hiervan ben
ik echt overtuigd!

Marijke Dillen
Nationaal voorzitter Seniorenforum
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Verkiezingen op 14 oktober 2012

U doet toch ook mee?
Lokale verkiezingen. Inderdaad. En toch gaat het over
méér dan uw dorp, uw stad, uw
provincie.
Oppositie voeren op lokaal vlak is een
noodzaak, dat hebben vele mandatarissen
de voorbije jaren aan den lijve ondervonden. We willen dat dan ook blijven doen
de volgende zes jaar. Maar de komende
verkiezingen hebben een extra dimensie.
Het succes van de V-partijen wordt door
de traditionele partijen en zelfs door het
koningshuis met argusogen gevolgd en
zal doorslaggevend zijn voor de politieke
beslissingen die genomen zullen worden
tussen 2012 en 2014. Het is dus essentieel
dat het Vlaams Belang er staat op 14 oktober! Daarvoor hebben we ook u nodig!
We kunnen bij verkiezingen van oudsher rekenen op onze ‘oude getrouwen’,
maar zijn ook steeds op zoek naar nieuwe
mensen op onze lijsten in het kader van
vernieuwing, vervrouwelijking en verjonging!
Wil u deel uitmaken van onze ploeg kandidaten bij de volgende verkiezingen,
neem dan contact op met het regiosecretariaat in uw buurt of rechtstreeks met de
verkiezingscel van het Vlaams Belang
(verkiezingscel2012@vlaamsbelang.org).

Wie mag op de lijst
staan?
Om te kandideren op een lijst voor de gemeenteraad en provincieraad dient u aan
volgende voorwaarden te voldoen:
• Leeftijd? Uiterlijk op 14 oktober 2012
moet de kandidaat de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben.
• Woonplaats? Uiterlijk op 1 augustus
2012 moet de kandidaat ingeschreven
zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
• Wacht niet tot de allerlaatste dag van
juli om een adreswijziging door te geven. In de meeste steden en gemeenten
stuurt men eerst de wijkagent langs
vooraleer u daadwerkelijk in te schrijven in het bevolkingsregister! De procedure kan dus even duren.
• Nationaliteit?
• Belgen: kunnen kandidaat zijn voor
alle verkiezingen. Uiterlijk op 1 augustus 2012 moet men over de Belgische nationaliteit beschikken.
• Onderdanen van een EU-lidstaat met
woonplaats in België (d.w.z. ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister), én ingeschreven als
kiezer vóór 31 juli 2012, kunnen zich
enkel kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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• Onderdanen van een niet-EU-lidstaat
kunnen voor geen enkele verkiezing
kandidaat zijn.
• Gevallen van schorsing of uitsluiting?
Indien een kandidaat een veroordeling
heeft opgelopen waarbij een gevangenisstraf werd uitgesproken van 4 maand
en meer, dient nagegaan te worden of
het recht om te kandideren niet opgeschort werd of vervallen is. Dergelijke
problemen dienen steeds aan de Verkiezingscel gemeld te worden.
• Beroep? Indien u werkt voor de gemeente of het OCMW van uw eigen gemeente, kan u wel kandidaat zijn maar
mag u niet zetelen. U kan wél zetelen
in de gemeenteraad van uw gemeente
als u voor de gemeente of het OCMW
van een andere gemeente werkt. Voor
politiemensen is het sowieso verboden
om zich kandidaat te stellen voor om het
even welk politiek mandaat. Voor militairen kan het dan weer wel, al zijn er
voor hen een aantal speciale voorwaarden.
• Bent u militair en wil u graag kandidaat zijn, neem dan zeker contact op
met de verkiezingscel. Wij gaan met u
na welke formaliteiten vervuld moeten
worden.

“Vrouwen,
grijp uw kans!”
Hoe het komt weten we niet, maar we
stellen steeds weer vast dat mannelijke
kandidaten zich vlotjes aanbieden voor
een plaats op onze lijsten, terwijl de dames eerder terughoudend zijn. Vervelend is dat! Er moeten immers evenveel
vrouwen als mannen op onze lijsten.
Een gebrek aan vrouwelijke inbreng
voor het lokale beleid, kan dus leiden
tot onvolledige lijsten. Dames, U bent
dus niet enkel zeer gegeerd maar zelfs
onmisbaar! Grijp uw kans en neem snel
contact op met de verkiezingscel!

De toekomst
is aan de jeugd!
Zonder jonge mensen die de fakkel
overnemen is welke beweging of partij ook, gedoemd om te verdwijnen.
We willen ook jonge stemmen en frisse
ideeën horen in onze fracties in gemeenten en provincies! Ben je 18 of ouder, en
durf je het aan kandidaat te zijn voor het
Vlaams Belang? Neem contact op met
de verkiezingscel!

Verkiezingscel Vlaams Belang
Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel.Tel.: 02/219.60.09
Verkiezingscel2012@vlaamsbelang.org
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Buitenland

Van Toulouse tot
Antwerpen
De bloedige aanslagen in Zuid-Frankrijk hebben de aandacht
gevestigd op het gevaar van het salafisme. De tentakels van het
moslimextremisme rijken van Toulouse tot Brussel en Antwerpen.

M

eteen na de moord op drie Franse militairen van allochtone origine en de schietpartij aan de
poorten van een joodse school waarbij
drie kinderen en een leraar om het leven
kwamen, gingen de beschuldigende vingertjes de hoogte in. ‘Racisme’ klonk
het overal, haast triomfantelijk. De dader
werd gezocht in de hoek van ‘extreemrechts’.
Het moést wel een Franse zielsverwant
van Anders Breivik zijn, ‘opgehitst door
het discours van Marine Le Pen en Nicolas Sarkozy’. Niet dus. De dader was Mohammed Merah, een 24-jarige Fransman
van Algerijnse origine. Een kleine crimineel die radicaliseerde in de gevangenis
en nadien in het grensgebied van Pakistan
en Afghanistan werd opgeleid voor het
grote werk. Een jihadstrijder van eigen
teelt. Merah stierf zoals hij het gedroomd
had: met het wapen in de hand, in een
vuurgevecht met de Franse politie.

Boerka
De bloedige raid van Mohammed Merah
was een wraakoefening. Een vergelding
voor het lot van de Palestijnen, de Franse
deelname aan militaire interventies in het
buitenland en het boerkaverbod in Frankrijk. De Amerikaanse Phyllis Chesler is
een van de weinige feministes die strijdt
tégen sluiers, hoofddoeken en boerka’s.
Volgens haar is er ook een verband tussen
terrorisme en het gedwongen dragen van
een sluier. “Volg de vrouwen die boerka’s
dragen: ze zullen je zonder uitzondering
leiden naar de mannelijke islamitische terroristen (of potentiële terroristen) in hun
familie.”

Verkiezingen
Het lijdt weinig twijfel dat de aanslagen
een impact hebben/hadden op de Franse
presidentsverkiezingen. De socialist François Hollande warmde zich na de aanslagen al op voor een campagne rond diver-
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Buitenland
siteit en tolerantie, maar mocht die even wil inruilen voor de sharia (de islamitisnel weer opbergen. President Sarkozy sche wetgeving) en die Europa wil ompakte uit met gespierde taal én maatrege- vormen tot een islamitisch kalifaat naar
len tegen moslimextremisten. Daarmee Talibanmodel. Dat de meeste salafisten
trachtte hij - andermaal - de kiezers van geweld afwijzen, maakt de snel groeihet rechtse Front National te verleiden. ende stroming er niet minder gevaarlijk
Het is bekend dat kiezers een kort ge- om. Merah was lid van Forsane Allizza
heugen hebben, maar zo succesvol was (‘Ridders van Glorie’) een extremistische
Sarkozy’s aanpak nu ook weer niet. De club die nauwe banden onderhoudt met…
Franse veiligheidsdiensten hadden Merah Sharia4Belgium. Bij de Belgische staatsin het vizier, maar konden niet beletten dat veiligheid flikkeren nu de alarmlichtjes.
hij wapens verLaat, maar beter
zamelde
en
laat dan nooit.
meermaals ongehinderd zou
toeslaan. Leg
dat maar eens
De terreur in
uit. PresidentsToulouse plaatst
kandidate Maride islam opne Le Pen (FN)
nieuw in een
wees erop dat
slecht daglicht
de Franse overen dus rukt de
heid het gevaar
witwasbrigade
van het mosweer uit. “Relimfundamentaligie was niet
lisme jarenlang
Mohammed
zwaar
heeft
Merah’s
proonderschat en
bleem,” beweert
de andere kant
de omstreden isopkeek toen zij De slogan ‘Soldier of Allah’ met twee islamitische
lamdenker Tariq
er op hamerde kromzwaarden op de kleding van Belkacem laat
Ramadan. Volaan duidelijkheid niets te wensen over.
dat er een nauw
gens hem was
verband was tussen het groeiende antise- Merah een gefrustreerde Franse burger.
mitisme en de radicale islam. Ze riep ook “Hij was zelf het slachtoffer van een sociop om het debat over de doodstraf weer ale orde die hem al had verdoemd, en milte openen.
joenen anderen met hem, tot een marginaal bestaan, en tot de niet-erkenning van
zijn status als burger met gelijke rechten
en mogelijkheden.” Op die manier maakt
Merah was aanhanger van het zogenaam- Ramadan miljoenen immigranten wel
de salafisme, een orthodoxe strekking bin- heel gemakkelijk tot willoze slachtoffers,
nen de islam die alle Westerse invloeden en islamterrorisme tot het onvermijdelijke
afwijst, die de democratische rechtsstaat gevolg van sociaaleconomische omstan-

Alibi

Sharia4Belgium
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digheden en ‘racisme’. Het was al het bekende alibi voor straatterreur en nu is het
ook het alibi voor moslimterrorisme.

Soldaat van Allah

niet te zien. “In het geval van Merah heeft
het geen zin om tegen beter weten in te
ontkennen dat het iets te maken heeft met
de islam - ook al geven de meeste moslims een totaal andere invulling aan hun
geloof”, merkt de Nederlandse publicist
Karel Brendel kritisch op. “Dergelijke
bezweringsformules helpen bij het toedekken, maar niet bij het oplossen van de
problemen.”

Merah is dood, maar het gevaar is niet geweken. In extremistische kringen wordt
Merah als een held op handen gedragen.
Volgens de Europese anti-terreurcoördinator Gilles de Kerckhove verblijven er
ongeveer 400 door Al Qaida opgeleide Ook Jozef De Witte ontpopt zich, naar
extremisten of terroristen in de Europe- slechte gewoonte, weer tot excuustruus
se Unie. Vooral in Duitsland, Frankrijk, en noemt radicalisering en extremisme
Groot-Brittaneen gevolg van
nië en België.
uitzichtloosMaar, zo verzeheid en discrikert de man, “de
minatie. Fouad
inlichtingenBelkacem zal
diensten houongetwijfeld in
den hen scherp
zijn vuist lachen
in de gaten.” Of
bij zoveel domdat een gerustheid, naïviteit
stelling is, mag
en steun. De leiernstig in vraag
der van Shariagesteld worden
4Belgium verscheen enkele
na het bloedbad Jihadstrijder Merah was lid van het extremistische
Forsane Allizza.
weken geleden
in Toulouse.
op zijn proces in Antwerpen in een witGeen reden tot paniek, zegt Rik Coolsaet, te training met daarop een provocatieve
de in linkse mediakringen erg populaire boodschap die aan duidelijkheid niets te
buitenland- en terreur-‘expert’. Coolsaet wensen overlaat: twee islamitische kromhoudt vol dat de radicalisering en het zwaarden, onder de slogan ‘Soldier of Algewelddadige extremisme op de terug- lah’ - Soldaat van Allah. Maar Coolsaet,
weg zijn. “Een terreurdaad wordt niet De Witte en het gros van pers en politiek
ingegeven door een gedachte, maar door hebben het nog altijd niet begrepen. De isgevoelens van onrecht, uitsluiting en ver- lam heeft de oorlog verklaard aan het vrije
nedering,” schrijft hij. Coolsaet haalt ook Westen. Uitsluiting is niet de voedingszwaar uit naar Sarkozy die “een verband bodem van radicalisering en terreur. De
suggereert tussen migratie, moslims, ra- voedingsbodem voor moslimterrorisme is
dicalisme, salafisme en terrorisme.” Maar niet de vermeende discriminatie. De voedat verband bestaat gewoon, onmisken- dingsbodem is de islam!
baar. Men moet wel heel blind zijn om het
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Neen

Na zware rellen in het
recreatiedomein van Hofstade
vorig jaar, stelde toenmalig minister
van Binnenlandse Zaken
Annemie Turtelboom (Open VLD) een
initiatief in het vooruitzicht om tot
een gemeenschappelijke databank van
amokmakers te komen. Ze voegde er
wel meteen aan toe dat een concrete
maatregel er wegens tijdsgebrek niet
meer voor de zomer van 2011 zou
komen.
Volgens haar opvolger Joëlle Milquet
(cdH) werd er tot op heden zelfs nog
geen concreet initiatief genomen.
In het regeerakkoord is over de
kwestie dan ook helemaal niets terug
te vinden en er werd ter zake ook
geen overleg gepleegd met de
recreatiedomeinen
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Ja
Na de rellen in Hofstade herhaalde
het Vlaams Belang zijn voorstellen
om de recreatieterreur tegen te gaan:
politieaanwezigheid, camerabewaking,
pasjessysteem. Maatregelen die
hun efficiëntie overigens meer dan
bewezen. In centra waar werk werd
gemaakt van deze voorstellen werd de
overlast ondertussen tot een minimum
herleid.
Volksvertegenwoordiger Peter Logghe
vond het antwoord van Milquet op
zijn vraag naar een stand van zaken
dan ook ontluisterend. Een jaar nadat
een initiatief werd aangekondigd - en
ruim een decennium nadat de eerste
ernstige incidenten zich voordeden!
- ziet het ernaar uit dat de door de
recreatiecentra gevraagde zwarte lijst
ook niet voor deze zomer zal zijn.
Het Vlaams Belang zal in ieder geval
de druk op de ketel houden opdat
de veiligheid in de recreatiecentra
maximaal wordt gewaarborgd
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Boek & tijdschrift

Nationalisme in de Elzas
Glooiende heuvels bezaaid
met wijngaarden, oude
burchten, pittoreske dorpen en steden (Colmar,
Straatsburg en vele andere),
lekkere wijn. Ook Vlaamse
toeristen hebben de Elzas
al lang ontdekt als een gastvrije streek waar het vredig
en gezellig toeven is. Weinig
herinnert aan de bitse
strijd die Frankrijk en Duitsland hier, vaak begeleid door
wapengekletter, eeuwenlang
hebben gevoerd.
In de brochure ‘Karl Roos,
een Elzasser activist’, vertelt
Pieter Jan Verstraete het
boeiende verhaal van de autonomisten in de Elzas. Na
de Duitse nederlaag in WO
I werd de Elzas ingelijfd bij
Frankrijk en Parijs greep
meteen naar de grove borstel om er alles wat rook
naar een eigen cultuur of
identiteit de kop in te drukken. Onder druk van die
brutale assimilatiepolitiek
ontsluimerde stilaan een
regionale verzetsbeweging
die ijverde voor gelijke politieke rechten en de erken-

ning van de eigen landstaal
als voertaal in onderwijs en
gerecht.
Een van de kopstukken van
de ‘Heimattreuen’ was Karl
Roos, een charismatische
leider en een begenadigd
spreker. Met Roos kregen
de Elzassers de wind in
de zeilen, maar de Franse
regering beschouwde de
roep om meer autonomie
als een bedreiging van de
unitaire staat en sloeg toe
met ijzeren hand. Dagbladen
en Duitse films werden
verboden in Straatsburg.
Tientallen Elzas-activisten
werden bij razzia’s opgepakt
en belandden in de cel.
Na een eerste schertsproces wordt Roos vrijgesproken, maar aan de

vooravond van WO II grijpt
Parijs zijn kans om voorgoed af te rekenen met de
nationalisten uit de Elzas.
Een paar honderdduizend
Elzassers worden gedeporteerd naar de Dordogne en
Karl Roos wordt ter dood
veroordeeld. Op 7 februari
1940 verschijnt hij voor
het executiepeloton. Na de
Franse capitulatie wordt de
Elzas weer opgenomen in
het Duitse rijk. Duizenden
Elzassers doen dienst in de
Wehrmacht of vechten aan
het Oostfront. Iets wat hen
na de Duitse nederlaag en
de nieuwe inlijving bij Frankrijk nog erg duur te staan
komt. Maar dat is een ander
verhaal.

Karl Roos, een Elzasser activist
Pieter Jan Verstraete
Bestellen door overschrijving van 5,80 euro op rek. nr.
IBAN BE64 4627 2867 9152 BIC KREDBEBB van Pieter
Jan Verstraete, 8500-Kortrijk, met vermelding Karl Roos.
Na ontvangst van uw storting worden de gewenste
publicaties u dadelijk toegezonden.
pieterjan.verstraete@skynet.be
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“Een beschaafd, efficiënt migratie- en asielbeleid staat of valt met een correcte uitwijzingspolitiek. Iets wat België al jaren compleet mankeert.”
Hoofdredacteur Paul geudens
in Gazet van Antwerpen, 29 maart 2012
“In 2009 zouden in de stad Antwerpen 3530 illegalen zijn gearresteerd. Daarvan
werden er 457 (13 procent) opgesloten om te worden gerepatrieerd. Het aantal
daadwerkelijke repatriëringen lag nog eens 30 procent lager. Dat is veel te weinig
als je uitgaat van het principe van Jozef De Witte: wie hier niet mag zijn, moet weer
vertrekken.”
Senior writer Lex moolenaar
in Gazet van Antwerpen, 11 april 2012
“Als nu zelfs Jozef De Witte van het Centrum voor Racismebestrijding zegt dat ‘de
integratie’ mislukt is, hoe valt dan nog een morele ban uit te spreken over mensen
die twintig jaar geleden als eerste hetzelfde zegden.”
redacteur Walter Pauli
in Knack, 11 april 2012

230 miljoen
Eind 2011 waren 4.986 van de 11.236 gedetineerden in dit land vreemdeling. Het verblijf
van die gedetineerden met buitenlandse nationaliteit kost onze samenleving jaarlijks zo’n
230 miljoen euro.
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Vlaamse nummerplaat !
Een eventuele boete vermijden voor het overplakken
van de ‘B’ op uw ‘nieuwe’ Europese nummerplaat? Manifesteer u dan als een bewuste Vlaming door een bijkomende Vlaamse nummerplaat achteraan op uw auto
te kleven: volstrekt legaal!
Vlaamse zelfklevende autonummerplaat: kleefvast en UVbestendig, formaat: 46,1x11,2 cm (oude plaat) of 52,2 x 11,2
cm (nieuwe Europese versie).
Prijs: 10 euro (afhaling te Zandhoven) of 13 euro (verzending inbegrepen).

Hoe bestellen?
Per e-post aan info@vlaamsbelangzandhoven.org met vermelding van uw
autoplaatnummer + naam + verzendadres (of afhaling).
EN
Overschrijving van het juiste bedrag op BE29 7330 0255 4564 (KREDBEBB)
van Vlaams Belang Zandhoven, Langestraat 207, 2240 - Zandhoven, met
vermelding van uw autoplaatnummer.

Vocht in huis?
Bel Tibas voor
een gratis offerte!

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

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

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be
pamﬂetten afﬁches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten
bierviltjes naamkaartjes
tijdschriften kranten omslagen
brochures uitnodigingen
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!

Abonneer op E-Magazine
www.vlaanderenbouwt.com

Via E-Magazine - de elektronische nieuwsbrief van het Vlaams Belang - blijft u op
de hoogte van de politieke actualiteit
en de standpunten van het Vlaams
Belang. U kan zich gratis abonneren
door een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org.
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Kalender
Zaterdag 12 mei
NAZARETH. Feestmaal in
CC De Brouwerij, Stationsstr.
3B, Eke om 18.30u. Org.:VB
Eke-Nazareth. Inl.: W.Van den
Kerckhove, 09/385.61.12.
GENT. Kruisverhoor met B.
Pas en G.Van Steenberge in
Biljarthuis, Morekstr. 609, Wondelgem om 20u.. Inl.: M.Van
den Berghe, 0472/04.80.02.
Zondag 13 mei
MECHELEN. Aspergefestival in zaal Ter Coose, Kouter
1A, Leest. Inl.: Regiosecr.,
015/41.18.48.
LOVENDEGEM . Vlaams Belang nodigt uit... in Polyvalente zaal, Neerstr. 37,Vinderhoute van 11 tot 13u. Org.:VB
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.:
G. Neirynck, 0475/55.68.88.
Vrijdag 18 mei
MECHELEN. Politiek ballenkraam op de lentebraderij
in het centrum. Inl.: Regiosecr.,
015/41.18.48.
Zaterdag 19 mei
MECHELEN. Politiek ballenkraam op de lentebraderij
in het centrum. Inl.: Regiosecr.,
015/41.18.48.
STEKENE. Fototentoonstelling IJzerwake met W. De
Wit in OC De Statie, Stadionstr. 113 om 14u. Org.:VB
Stekene ism. Dr. Geert De
Rijcker-Kring. Inl.: K. De Cock,
03/777.08.01.
Zondag 20 mei
BILZEN. Kaderdag voor
(toekomstige) provincieraadsleden: congres “over de

provincie en over de grens” in
CC De Kimpel, Eikenlaan 25.
Inl.:VB Nationaal, 02/219.60.09.
STEKENE. Fototentoonstelling IJzerwake in OC De
Statie, Stadionstr. 113 van 10
tot 17u. Org.:VB Stekene ism.
Dr. Geert De Rijcker-Kring.
Inl.: K. De Cock, 03/777.08.01.
LOVENDEGEM. Vlaams Belang nodigt uit... in de Vijverstr. 28, van 11 tot 13u. Org.:VB
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.:
G. Neirynck, 0475/55.68.88.
Zaterdag 26 mei
NINOVE. 2de volksbal volksvertegenwoordiger Guy
D’haeseleer op de Terreinen
van voetbalclub VK Ninove,
Denderstr. om 19u.. Inl.: G.
D’haeseleer, 0495/48.36.97.
Zondag 27 mei
KALMTHOUT. Stand op de
Pinkstermarkt - Straatfeesten aan de Kapellenstwg.
van 10 tot 18u.. Inl.: K.Vanhees,
0486/83.03.12.
Vrijdag 1 juni
HEMIKSEM. Spaghettiavond met A.Van dermeersch
en F. Dewinter in café t’ Nief
Perdje, Lindelei 152 om 18u..
Inl.: Regiosecr., 03/459.89.84.
Zondag 3 juni
EKEREN. Stand op de
braderij. Inl.: C. Luyckx,
0477/70.51.23.
Dinsdag 5 juni
BUGGENHOUT. Seniorennamiddag met A.Van dermeersch in zaal Nicolaas,
Jachtweg 2 om 13.30u.. Inl.: S.
Creyelman, 0495/24.57.14.

vrijdag 8 juni
BRASSCHAAT. De nacht van
‘t Belang in Kasteel van
Brasschaat, Gemeentepark.
Driegangendiner om 19.30
u. Bal om 22u. Inl.: E. Samyn,
0478/99.01.08.
Zaterdag 9 juni
BORGERHOUT. Bezoek aan
Brugge. Vertrek aan parking
Delhaize, De Schans/Berchemlei, om 8.30u. Inl.: L. Broeckx,
0475/38.87.81.
Zondag 10 juni
LOVENDEGEM. Eetfestijn in
Polyvalente zaal Gemeentelijk
Sportcomplex, Sportstr. 24 om
11u. Org.:VB LovendegemVinderhoute. Inl.: G. Neirynck,
0475/55.67.88
Zondag 17 juni
GENT. Programmacongres
in ICC, om 14u. Org. en inl.:VB
Nationaal, 02/219.60.09.
Vrijdag 22 juni
LOVENDEGEM. Vlaams Belang nodigt uit... in Café
Sport, Dorp 4 van 20 tot
22u. Org.:VB LovendegemVinderhoute. Inl.: G. Neirynck,
0475/55.68.88.
Zaterdag 23 juni
DUFFEL. Afdelingsetentje in
taverne De Warande, Kapelstr.
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.
Zaterdag 30 juni
LIER. Braai aan Visput Moed
en Geduld, Kruispunt Aarschotsestwg./Ring om 17u.
Org.:VB Lier-Koningshooikt.
Inl.: O. Peeters, 0485/16.26.15.

48

VBM 2012-05.indd 48

17/04/12 14:30

Zondag 1 juLi
KORTRIJK. 11 juliviering.
Org. en inl.:VB Nationaal,
02/219.60.09.
Vrijdag 6 juLi
STEKENE. 11-juliviering met
A. Peeters-Muyshondt. Afspraak Ingang centraal kerkhof,
F.Van Brusselstr. om 11u.. Inl.:
G. Geers, 03/779.92.88.
Zaterdag 7 juLi
HOBOKEN. Braadfeest. Inl.:
G. Eggermont, 0495/52.69.73.
LEOPOLDSBURG. Barbecue in
Parochiezaal, Beringsestwg. 15,
Heppen van 14 tot 20u. Org.:
VB Leopoldsburg-Heppen. Inl.:
L. Coninx, 011/34.65.82.
NIJLEN. Braadfeest in Kantine FC Vera, om 16u.. Inl.: J.
Zander, 03/481.89.29.
WoenSdag 11 juLi
MECHELEN. guldensporendrink voor het secretariaat.,
Grote Markt. Inl.: Regiosecr.,
015/41.18.48.

Vrijdag 21 SePtemBer
MECHELEN. Stand met
Vlaamse streekproducten
op de Herfstbraderij, centrum.
Inl.: Regiosecr., 015/41.18.48.
Zaterdag 22 SePtemBer
MECHELEN. Stand met
Vlaamse streekproducten
op de Herfstbraderij, centrum.
Inl.: Regiosecr., 015/41.18.48.
Zondag 23 SePtemBer
BUGGENHOUT. Kippenfestijn
in Zaal Nicolaas, Jachtweg 2
van 11.30 tot 18u.. Inl.: S. Creyelman, 0495/24.57.14.
GERAARDSBERGEN. eetfestijn
in zaal Manolito, Onkerzelestr.
241, Onkerzele om 18u.. Inl.: S.
Bourlau, 0475/35.07.05.
Vrijdag 28 SePtemBer
NIJLEN. Breughelfeest in
Kantine FC Vera, om 17u.. Inl.:
J. Zander, 03/481.89.29.
Zaterdag 6 oKtoBer
ZELZATE. eetfestijn met
plaatselijke bestuursleden in

VoorsTelling AnTWerPs
VerKieZingsProgrAMMA

zaterdag 26 mei • Cruiseterminal
Steenplein Antwerpen (Flandria)
aanvang 14 u deuren open 13.30 u
Sprekers: Jan Penris,
Filip Dewinter,
Anke Van dermeersch
aansluitend receptie
meer info 03/216.92.13

Voetbalkantine Greco, Zeestr.
4 om 19.30u.. Inl.: P. De Roo,
0486/75.13.40.
Zondag 7 oKtoBer
ANTWERPEN. nationale
verkiezingsmeeting in Zuiderkroon,Vlaamse Kaai 81/83.
Org. en inl.:VB Nationaal,
02/219.60.09.
Zondag 28 oKtoBer
LANGEMARK-POELKAPELLE.
2de Halloweentocht met
fakkels en griezels in feestzaal café Sportwereld, Klerkenstr. 155 (Madonna) om 18u.
Inl.: D. Six, 0472/47.49.99.
Zondag 18 noVemBer
SINT-NIKLAAS. goed gezind in Bauhuis, Slachthuisstr.
60 om 14u. Org. en inl.:VBJ,
02/219.27.28.
Vrijdag 21 deCemBer
DUFFEL. nacht van de duisternis in De Klokke, Klokkestr. om 20u. Org.:Vlaamse
Culturele Kring De Klokke.
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.

AANKONDIGINGEN
VOOR HET
JUNINUMMER
DIENEN VIA UW
REGIOSECRETARIAAT
DOORGEGEVEN TE
WORDEN VÓÓR
13 MEI 2012
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Zweedse Puzzel
tegen

veld

stierenvechter

strafwerktuig

graansoort

3

VUL IN en WIN.

Griekse
letter

schaamte

oosterse
vorst

Europeaan
ooit

gevangenis

8

plaats in
Italië

hemellichaam

5

kleur

dopheide

deel v.e.
stadion
slurfdier

voedsel

bovenmatig

jong
dier

aardappelgerecht

1

9

een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro

naaldboom
roem

verbond
ampère

eenkleurig

knaagdier

4

roofdier

niet rijk

7

isolatieschuim

Bijbelse
vrouw

gebarenspel

cosmetisch
product
scheepstouw

vruchtennat

Winnaars vorige maand:

opnameapparaat

vertrager

hert

rivier in
Italië

6

grootouder
uitgestrekte
grasvlakte

2

langspeelplaat

Agnes De Bondt
Willebroek
M.Van Acoleyen
Aalst

doctor
ellende

Maria Verheyden
Puurs

Jan Callebaut
Etterbeek
Gerda Gemis
Sint-Job-in-t’-Goor

familielid

Oplossing vorige maand: waterloop
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 13 mei 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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Veiligheids-

congres

17 juni 2012 • 14.00 u
ICC Gent
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