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“Het is hier een aards paradijs voor 
rondtrekkende dadergroeperingen. 
België is het shopping center van 

West-Europa.” Het zijn niet mijn woor-
den, maar die van de directeur crimi-
naliteit bij de federale politie, Eddy De 
Raedt (De Standaard, 11 juni 2012). Aan-
leiding zijn de sterk gestegen inbraakcij-
fers en de opvallende toename van het 
aantal buitenlandse misdaadbendes. 

Dat de hoge criminaliteitsgraad in grote 
mate te maken heeft met het ineffi ciënte 
en lakse strafbeleid dat in België gevoerd 
wordt, is een open deur intrappen. Cri-
minelen moeten veel te lang wachten 
op een straf, het straffenarsenaal is niet 
aangepast en het gros van de opgelegde 
straffen wordt niet eens uitgevoerd. De 
recentste maatregel van minister van 
Justitie Turtelboom om daders hun straf 
te laten afkopen, is dan ook de installatie 
van een klassenjustitie naar middeleeuws 

model. Enkel gefortuneerde bendes ont-
halen dergelijke wetgeving positief.

Komt daar nog eens de Salduz-wet bij, 
die het verhoren van verdachten fors 
bemoeilijkt en vaak leidt tot vrijlatingen 
zonder verhoor. Politiek en Justitie moe-
digen op deze manier de criminaliteit 
aan in plaats van ze te bestrijden. België 
is stilaan verworden tot een eiland van 
straffeloosheid, tot een paradijs voor 
criminelen en fungeert als een regel-
rechte magneet voor buitenlandse mis-
daadbendes. 

Hoog tijd dus voor een échte ommekeer 
in het veiligheidsbeleid. Hoog tijd voor 
het Vlaams Belang.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Middeleeuws model

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column



 Te land, ter zee en
 in de lucht

Analyse www.vlaamsbelang.org

Het Vlaams Belang heeft van 
in den beginne aangekondigd 
alles in het werk te zullen stel-
len om het communautaire ak-
koord van de regering-Di Rupo 
te dwarsbomen. 

Onze partij heeft er steeds op gewe-
zen dat het niet zou volstaan om 
deze akkoorden te bestrijden in 

Kamer en Senaat, maar dat ook de kans 
moet worden gegrepen om vanuit het 
Vlaams Parlement de Di Rupo-akkoorden 
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te kelderen. De strijd moet met andere 
woorden worden gestreden te land, ter zee 
en in de lucht. Concreet: in de Kamer, in 
de Senaat én in het Vlaams Parlement. De 
komende weken en maanden zijn wat dat 
betreft cruciaal. Alles wat de Franstaligen 
willen, wordt nu immers gebetonneerd in 
de Grondwet. 

Koekje van eigen deeg
Wat zowat alle Franstalige parlementen 
met het instrument van het ‘belangencon-
fl ict’ gedurende twee jaar hebben gekund, 
namelijk de stemming in het Belgisch par-
lement over de ‘splitsing zonder prijs’ van 
BHV tegenhouden, moet ook het Vlaams 
Parlement kunnen ten aanzien van maat-
regelen die voor Vlaanderen nefast zijn. 
Denken we maar aan de onzuivere split-
sing van BHV, de bijzonder nadelige rege-
ling voor het gerechtelijk arrondissement 
Brussel, de uitholling van de omzendbrief-
Peeters, de extra dotatie voor Brussel, de 
onvoldragen bevoegdheidsoverdrachten, 
de fi nancieringswet die de transfers nog 
vergroot, en ga zo maar door.

Déjà-VU
Consequent met haar eerdere aankon-
diging, diende onze partij in het Vlaams 
Parlement dan ook al zeven dergelijke be-



5

langenconflicten in. Onze verbazing was 
niet klein toen de N-VA niet bereid bleek 
om het Vlaamse verzet vanuit het Vlaams 
Parlement te ondersteunen. Immers: hoe 
kan men op een geloofwaardige manier in 
Kamer en Senaat de Di Rupo-akkoorden 
bestrijden, terwijl men ze op Vlaams vlak 
rustig mee helpt uitvoeren? Deze volstrekt 
onbegrijpelijke beslissing is bovendien 
flagrant in tegenspraak met de ‘assertieve 
Vlaamse strategie’ die de N-VA bij het 
aantreden van de Vlaamse regering (2009) 
beloofde te voeren. Of zou de partij van 
Vlaams minister Bourgeois écht vergeten 
zijn dat de Maddens-doctrine (ook) in-
houdt dat men systematisch - onder meer 
via het inroepen van belangenconflicten! 
- de Waalse decreten en federale wetten 
blokkeert die de Vlaamse belangen scha-
den?

Koploper of meeloper?
Het ziet er dan ook naar uit dat de ‘asser-
tieve Vlaamse strategie’ terecht zal komen 
waar eerder al de fameuze ‘vijf minuten 
politieke moed’ en het woord ‘onverwijld’ 
belandden: bij de mottenballen. Terwijl 
de N-VA gisteren haar regeringsdeelname 
nog verdedigde met het argument dat ‘een 
plaats achter het stuur’ de beste garantie 
is om de Vlaamse verzuchtingen te rea-
liseren, moeten we vandaag (opnieuw) 
vaststellen dat diezelfde partij genoegen 
neemt met een plaats vooraan in de wa-
gen, ook al rijdt die een andere richting uit 
dan door de kiezer werd gevraagd. Zoals 
Vlaams Belang-fractievoorzitter Joris Van 
Hauthem het verwoordde, heeft  de N-VA 
zich bij deze eigenhandig gedegradeerd 
van koploper tot meeloper. 

Waar is de 
Maddens-
doctrine?

Ken u ze nog. De Maddens-doctrine. 
De befaamde strategie van KUL-
politicoloog Bart Maddens gaat er 

onder meer van uit dat Vlaanderen stel-
selmatig belangenconflicten inroept wan-
neer de federale overheid zijn bevoegd-
heidsterrein overschrijdt en de belangen 
van Vlaanderen schaadt. 

In de nasleep van het nefaste commu-
nautair akkoord beloofde N-VA-voorman 
Bart De Wever de doctrine onverwijld 
toe te passen. Groot was dan ook onze 
verbazing toen diezelfde partij tegen de 
belangenconflicten stemde, ingediend 
door het Vlaams Belang. Hierin werden 
onder meer de schending van het terri-
torialiteitsbeginsel, de schending van de 
omzendbrief-Peeters, de schending van 
de Octopusnota én de bijkomende faci-
liteiten voor de Franstaligen in de Rand 
aan de kaak gesteld. 

In een reactie stelde N-VA fractievoorzit-
ter Kris Van Dyck ‘dat men dit niet kon 
goedkeuren gezien zijn partij nu deel uit-
maakt van de Vlaamse meerderheid’.

Wat opeens de vraag doet opwerpen 
welke meerwaarde deze partij eigenlijk 
nog betekent in diezelfde Vlaamse meer-
derheid.

De redactie
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www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Voorrang 
voor Vlaamse 
leerlingen

Het Nederlandstalig on-
derwijs in Brussel kampt 
al jaren met een nijpend 
plaatstekort. Autoch-
tone Vlaamse kinderen 
konden steeds moeilijker 
terecht in hun eigen 
onderwijsinstellingen en 
op de duur liepen er nog 
amper Nederlandstalige 
leerlingen school.  Vlaams 
parlementslid Gerda van 
Steenberge en Brussels 
parlementslid Dominiek 
Lootens pleitten dan ook 
voor een voorrangsbe-
leid voor Nederlandsta-
lige kinderen. Het Vlaams 
Belang stond jarenlang al-
leen met die eis, maar nu 
gaat Vlaams minister van 
Onderwijs Pascal Smet 
toch overstag. Smet gaat 
de bestaande voorrangs-
regels herzien. Beter laat 
dan nooit.

Politiek vonnis

De gerechtelijke kron-
kels in dit land zijn 
ondoorgrondelijk. Zo 
verbood een Brusselse 
rechtbank het Vlaams 
Belang het chemisch 
symbool O2 (zuurstof) 
nog langer te gebruiken 
in combinatie met ons 
pleidooi voor Vlaamse 
onafhankelijkheid. Of 
wat te denken van het 
vonnis waarbij voor-
malig parlementslid 
Frans Wymeersch 
veroordeeld werd 
tot 4 maanden en 10 jaar uit zijn burgerrechten werd 
ontzet? En dat allemaal voor een fout berichtje in een 
plaatselijk blad. Een vergissing die overigens al lang 
werd toegegeven en rechtgezet. Overvallers, moorde-
naars en kinderverkrachters kunnen in België door-
gaans op meer genade rekenen…

Nieuws met hoofddoek?

“Een journaalanker met een hoofddoekje? Geen 
bezwaar.” Dat zei mediaminister Ingrid Lieten (SP.a) 
in een interview. In naam van de diversiteit, uiter-
aard. Nieuwslezer, omroepster of weervrouw met 
een hoofddoek? Waarom niet, zegt Lieten die de 
moslimkiezers nog wat meer wil pamperen. We 
vragen ons af of Sabine Hagedoren, Saartje Vanden-
driessche en Geena Lisa zich al een hoofddoekje 
hebben aangeschaft. En welke kleur zou het heb-
ben? VRT-rood? 



De rode keizer

Machtsmisbruik, normvervaging en 
belangenvermenging. Dat is de teneur 
van ‘De keizer van Oostende’, een 
ophefmakend boek over de handel 
en wandel van Johan Vande Lanotte 
(SP.a). De twee auteurs die de keizer in zijn hemd 
zetten, werden prompt geschorst door de VRT, hun 
werkgever. Wellicht onder politieke druk. Hoofdre-
dacteur Luc Rademakers zegt dat de auteurs “het 
geloof in de onafhankelijkheid van de openbare 
omroep” in het gedrang brengen. Onzin natuurlijk, 
en dat hebben de meeste mensen ook begrepen. 
“De VRT, onze zogezegde openbare omroep, bewijst 
met deze schorsing nog eens dat het een ultrarode 
zender is,” schreef een verontwaardigde kijker. 
Oeps, dat was wellicht niet de bedoeling…

Islampresident?

François Hollande is wellicht de eerste door moslims 
gekozen president van Frankrijk en dus staat hij in het 
krijt bij zijn moslimkiezers. Vóór de verkiezingen had 
hij al aangekondigd werk te zullen maken van vreemde-
lingenstemrecht. Stemrecht dus voor inwoners die niet 
beschikken over de Franse nationaliteit. Intussen zijn er 
ook drie moslims opgenomen in zijn regering, onder hen 
de Frans-Marokkaanse Najat Vallaud-Belkacem. De aan-
stelling van een hevige tegenstandster van het boerka-
verbod tot ‘minister van Vrouwenrechten’, is een duide-
lijk signaal dat de regering-Hollande de vrouwenrechten 
minder belangrijk vindt dan de gevoeligheden van de 
islamitische gemeenschap. Tot slot hoopt Turkije dat Hol-
lande de weg vrijmaakt voor de Turkse toetreding tot de 
EU. Dat heeft hij ook al aangekondigd. De socialisten in 
het Elysée rollen de rode loper uit voor de islam. 
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TV-worstjes

Wat onschuldige 
tv-worstjes heb-
ben in Schoten een 
multicultureel feestje 
flink verstoord. VBJ-
voorzitter Tom Van 
Grieken en Tim Wil-
lekens waren naar het 
Atheneum afgezakt, 
waar een ‘halalbarbe-
cue’ werd gehouden 
om de leerlingen in 
een multicultureel bad 
onder te dompelen. 
Onder het motto: wij 
moeten ons aan-
passen. De ludieke 
protestactie werd in 
de pers afgeschilderd 
als ‘intimidatie van 
onschuldige kinderen’. 
Onzin. Angela Merkel, 
Nicolas Sarkozy en 
zelfs Yves Leterme 
gaven openlijk toe 
dat de multiculturele 
samenleving is mislukt. 
Maar intussen gaat 
de indoctrinatie van 
onschuldige kinderen 
gewoon door. Niet de 
Zwan-worstjes maar 
de multiculturele ze-
geningen worden hen 
door de strot geramd.
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Sam van Rooy en
Philip Claeys

over de toekomst
van Europa

8
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 Vrijheid of EU

Vraaggesprek

De euro staat op instorten. Het Verdrag van Schengen heeft de 
poort opengezet voor internationaal banditisme en sociale-ze-
kerheidstoerisme. Europa lijkt een hoge snelheidstrein die zon-
der remmen richting afgrond raast, maar Herman Van Rompuy 
en Guy Verhofstadt roepen dat we nog wat meer vaart moeten 
zetten: “Méér Europa! Méér politieke unie!” Is er een andere 
weg? Waar staat Vlaanderen dan? En het Vlaams Belang? We 
vroegen het aan Sam van Rooy, medeauteur van een erg kritisch 
boek over de EU, en aan Philip Claeys, onze vertegenwoordiger 
in het Europees Parlement. 

“Europa wankelt. De ontvoering van 
Europa door de EU.” Dat Europa 
wankelt, zal voor iedereen wel duide-
lijk zijn. Maar het tweede deel van de 
titel van jullie boek vraagt een woord-
je uitleg.

SvR: De grondleggers van de EU - Jean 
Monnet e.a. - hadden eigenlijk al in ge-
dachte wat er vandaag aan de gang is. 
We beginnen met economische samen-
werking en als die steeds inniger wordt, 
dan moét er wel politieke samenwerking 
volgen. Dat leidt tot een centralisatie van 
de politieke macht en een eengemaakte 
munt moet dat proces versnellen. 

Men wou een Europese ‘natie’ creë-
ren via die gemeenschappelijke munt. 
Maar juist die eenheidsmunt is nu de 

achilleshiel van de EU…

PC: Het perfide van de zaak is dat de Eu-
ropese leiders die euro destijds verkocht 
hebben louter als een muntunie. Aan de 
soevereiniteit van de lidstaten zou niet 
geraakt worden. Men heeft toen nooit 
gesproken over een politieke unie. Om-
dat men heel goed besefte dat men dat 
nooit verkocht zou krijgen aan de pu-
blieke opinie in de lidstaten. 

Hoeveel heeft de eurocrisis de Vla-
mingen al gekost?

SvR: België had in 2011 voor 70 mil-
jard leningen en garanties uitstaan. Dat 
bedrag is intussen nog toegenomen. Met 
het ESM (Europees Solidariteitsmecha-
nisme) komt daar nog eens minstens 



10

Vraaggesprek

de euro. Landen die niet in de eurozone 
of de EU zitten, doen het nu net heel 
goed: Zwitserland, Noorwegen… De 
euro is een crisismunt en heeft die crisis 
mee veroorzaakt. 

Dat andere stokpaardje van de EU, 
het Schengenverdrag, is ook niet met-
een een succes…

PC: De EU brokkelt af op zijn twee ba-
sispijlers: de gemeenschappelijke munt 
en het vrij verkeer van personen en 

goederen. De bin-
nengrenzen zijn af-
geschaft, maar het 
beschermen van de 
buitengrenzen is 
een gigantisch pro-

bleem. Sommige van die grenzen zijn zo 
lek als een zeef. 

Werkt Frontex, het grensbewakings-
orgaan van de EU, dan niet?

PC: Nee, we mogen ons niet laten mis-
leiden door de beelden van de media: 
bootjes met illegalen die onderschept 
worden door Frontex. Dat is niet meer 
dan een welkomstcomité. Die mensen 
gaan aan wal in Lampedusa, worden er 
geregistreerd en vertrekken dan naar het 
vasteland in Italië. Vandaar zwerven ze 

24 miljard bij. Waanzinnige bedragen. 
Griekenland is ons 11 miljard schuldig 
en zal dat nooit kunnen terugbetalen. En 
met Spanje gaat het dezelfde weg op.  

PC: In absolute cijfers zijn de Duitsers de 
grootste betalers. Maar als je het bekijkt 
per hoofd van de bevolking, dan zijn de 
Vlamingen de grootste betalers, met 286 
euro per Vlaming per jaar. En dat wordt 
alleen maar erger. Europa wordt nu uit-
gebouwd tot een grote transferunie naar 
Belgisch model. Het gekke is dat daar in 
ons land geen debat 
over wordt gevoerd. 

Is Griekenland nog 
te redden?

PC: Binnen de eurozone is Griekenland 
niet meer te redden. Het zou zowel voor 
de Grieken als voor de andere lidstaten 
het beste zijn als Griekenland op een be-
geleide manier uit de eurozone treedt. 
Dat gaat ons ook geld kosten en voor de 
Grieken zal het niet gemakkelijk zijn. 
Maar het is de enige kans om de Griekse 
economie weer op de rails te krijgen.  

Hebben we de euro nodig?

SvR: Natuurlijk niet. Europa beleefde 
zijn gouden jaren vóór de invoering van 

“
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uit over heel Europa. 

SvR: Water stroomt naar de laagste plek. 
Ze weten dat ze in een land als België 
na één dag werken of met een vals cer-
tificaat onbeperkt en levenslang kunnen 
genieten van een uitkering. 

Eurocommissaris Malmström en de 
EU-top pleiten voor een nieuwe immi-
gratiegolf waarbij nog eens miljoenen 
immigranten zouden worden aange-
trokken. Dat is toch waanzin?

SvR: Er is nu een 
gemeenschappelijk 
asiel- en immigra-
tiebeleid. De mo-
gelijkheden van de 
lidstaten om een eigen restrictief beleid 
te voeren, zijn zwaar aan banden gelegd. 
Daar zie je de perverse symbiose tussen 
‘links’ en ‘rechts’ in Europa. ‘Links’ 
is voorstander van een ruime immigra-
tie omdat ze diversiteit fantastisch vin-
den en geloven in de multikul. ‘Rechts’ 
(liberalen en sommige werkgevers) is 
voorstander omdat ze op zoek zijn naar 
goedkope werkkrachten. 

De EU-top gaat vaak lijnrecht in te-
gen wat de bevolking wil: massa-im-
migratie, de afbouw van de soeverei-

niteit, de toetreding van Turkije. Hoe 
verklaar je dat?

PC: Dat is wat we het democratische de-
ficit noemen, het tekort aan democratie. 
Europa trekt zich geen barst aan van wat 
de bevolking denkt. Kijk maar naar de 
referenda over de Europese grondwet 
in Frankrijk en Nederland. Of het Ierse 
referendum over het Verdrag van Lissa-
bon, waarna men de Ieren opnieuw naar 
de stembus heeft gedwongen tot het ge-
wenste resultaat uit de bus kwam. Alle 

opiniepei l ingen 
wijzen uit dat een 
grote meerderheid 
van de bevolking 
tégen de toetre-
ding van Turkije is. 

Blijkbaar heeft de bevolking meer ver-
stand en historisch besef dan de Euro-
pese leiders…

Kritiek op de EU is taboe in de Vlaam-
se pers. We zien daarbij dezelfde me-
chanismen - censuur en demonisering 
- opduiken als bij die andere taboes: 
het failliet van de multiculturele sa-
menleving en de opmars van de islam.

SvR: Dat is geen toeval. De EU is van-
daag het vehikel bij uitstek om die an-
dere ‘fantastische’ doeleinden te reali-

“ 
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Vraaggesprek

seren. Wie meer multikul wil, wie meer 
islam wil, wie minder natiegevoel wil, 
wie minder identiteit wil, wie meer di-
versiteit wil, die zit goed bij de EU. 

Volgens de Britse eurocriticus Nigel 
Farage klampen Van Rompuy en Ver-
hofstadt zich vast aan de EU omdat 
België uit elkaar valt. Is de EU het 
surrogaat voor een 
Belgisch natiege-
voel dat ontbreekt?

PC: Ik denk het wel. 
Dat werd ook openlijk bevestigd toen 
het bijna onmogelijk leek een Belgische 
regering te vormen. Koning Albert liet 
toen verstaan dat het zeer jammer zou 
zijn, mocht België als EU-voorzitter niet 
bij machte zijn om een nationale rege-
ring op poten te zetten. Omdat België 
‘model’ staat voor de EU… Het zou voor 
de rest van Europa alarmerend moeten 
zijn dat een kunstmatige, mislukte staat 
model moet staan voor een politieke Eu-
ropese Unie. Dat is bijna obsceen. 

Herman Van Rompuy noemde de EU 
ooit “een dam tegen Vlaamse autono-
mie”…

PC: Is dat een dreigement, iets wat hij 
hoopt of toejuicht? Of heeft hij aanwij-

zingen dat ‘Europa’ dwars zou liggen 
als de Vlamingen straks democratisch 
beslissen hun onafhankelijkheid uit te 
roepen? Het zou goed zijn, mocht er in 
Vlaanderen een kritische pers bestaan. 
Journalisten zouden dan aan Van Rom-
puy kunnen vragen wat hij daarmee be-
doelt.

SvR: Hoe meer 
macht de EU naar 
zich toe kan trek-
ken, hoe minder 
soevereiniteit er 

nog overblijft voor Vlaanderen. Maar 
bij de N-VA hebben ze dat blijkbaar niet 
door. 

Frieda Brepoels sprak onlangs met 
klem tegen dat de N-VA een eurokriti-
sche partij zou zijn. Eurokritisch zijn 
lijkt wel een doodzonde. Vanwaar die 
schrik?

PC: Die schrik bestaat, maar bij Frieda 
Brepoels heeft het niets met schrik te 
maken. Zij is een overtuigde Eurofe-
deraliste. Ze heeft het Verdrag van Lis-
sabon met hand en tand verdedigd. Dat 
is het grote verschil tussen de N-VA en 
het Vlaams Belang. Gans dat verhaal dat 
België zal ‘verdampen’ binnen de EU is 
complete nonsens. 

“
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SvR: In een Europese superstaat zal ook 
Vlaanderen verdampen. Wij dreigen dus 
van de regen in de drop te belanden. We 
krijgen straks een onafhankelijk Vlaan-
deren, maar we hebben intussen wel alle 
bevoegdheden overgedragen aan Euro-
pa. In plaats van de PS-dictaten, krijgen 
we de dictaten van de EU. Wat ben je 
dan met die onafhankelijkheid?

Welke rol kan of 
moet het Vlaams 
Belang spelen in 
het Europese Par-
lement en debat?

SvR: De Nederlandse journalist Joost 
Niemöller voorspelt dat de toekomstige 
politieke scheidslijn niet meer zal liggen 
tussen ‘links’ en ‘rechts’, maar tussen 
diegenen die voor het behoud of herstel 
van de nationale soevereiniteit zijn - de 
nationalisten - en de anderen, de interna-
tionalisten. Die scheidslijn zie je ook al 

in Vlaanderen. Met de eurofi elen - álle 
andere partijen - aan de ene kant, en het 
Vlaams Belang aan de andere kant. 

PC: Wij zijn niet tégen Europa. Integen-
deel. Wij willen onze Europese waarden 
en vrijheden beschermen en verdedi-
gen, maar ook onze Vlaamse eigenheid 
en identiteit. We hebben niet meer im-

migranten nodig, 
maar minder. We 
hebben niet meer 
EU nodig, maar 
minder. Wij willen 

geen Europese superstaat naar Belgisch 
model, maar een verbond van vrije na-
ties en volkeren. Een vrij Europa waar-
van ook een vrij Vlaanderen deel uit-
maakt. 

“
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Eén dag werken 
volstond…

Bejaarde immigranten, 
die nauwelijks gewerkt 
hebben of sociale bijdra-
gen betaald, komen in het 
kader van het recht op 
rust en overlevingspen-
sioen rechtstreeks in het 
stelsel van de inkomens-
garantie voor ouderen. 
De meerderheidspartijen 
waren het niet eens over 
een verstrenging en 
kwamen dus niet verder 
dan wat ‘windowdressing’. 
In plaats van na één dag 
recht te 
hebben, 
zou dit 
worden 
verlengd 
tot één 
jaar. 
Rita De Bont, Guy 
D’Haeseleer en Bar-
bara Pas 
dienden 
dan ook 
het eigen 
wets-
voorstel, 
waarin 
een loopbaan moet 
bewezen worden van 
ten minste tien jaar, in als 
amendement. 

Straffeloosheid

De man die vorige maand 
een MIVB-medewerker 
doodsloeg, zit niet langer 
in voorhechtenis. De 
verdachte moest normaal 
gezien op 25 mei voor 
de Kamer van Inbeschul-
digingstelling verschijnen, 
die moest beslissen over 
de verlenging van het aan-
houdingsmandaat. Daar 
bleek echter dat hij al 
enkele dagen eerder door 
de onderzoeksrechter 
werd vrijgelaten. Kamerlid 
Filip De Man onder-
vroeg mi-
nister van 
Justitie 
Turtel-
boom 
(Open 
VLD) 
over deze onbegrijpe-
lijke beslissing. De echte 
oorzaak van de vrijlating 
is volgens De Man niet 
ver te zoeken: de agres-
sor is vrijgelaten wegens 
het schrijnend tekort aan 
gevangeniscellen…

Bescherming 
politiemensen

Na de incidenten in Mo-
lenbeek, het neersteken 

van twee politiemensen 
door een islamfunda-
mentalist en een Turks 
familiefeest in Limburg 
waar politiemensen zwaar 
werden aangepakt, herha-
len de politiebonden hun 
vraag naar meer bijstand 
en meer bescherming. 
Het Vlaams Belang steunt 
deze terechte vraag van 
de politiemensen en heeft 
reeds enkele voorstellen 
ingediend die tot meer 
bescherming en bijstand 
moeten leiden. Kamerlid 
Peter Logghe he-
kelde de 
aankon-
digings-
politiek 
van de 
minister 
van Bin-
nenlandse Zaken en 
vraagt dat de beloofde 
extra veiligheids- en 
beschermingsmaatregelen 
versneld worden inge-
voerd.

Grenscontroles

In 1985 werden in het 
kader van de Europese 
Unie de grenscontroles 
aan de binnengrenzen van 
de lidstaten afgeschaft. 
Resultaat: een massale im-

Uit de parlementen



15

migratie van vreemdelin-
gen, die langs de zwakste 
schakels van de buiten-
grenzen gemakkelijk 
Europa binnen geraken. 
Intussen gaan er daarom 
her en der stemmen op 
om opnieuw controles 
aan de binnengrenzen 
mogelijk te maken. 
Senator 
Yves 
Buysse 
vroeg 
wat de 
houding 
van de 
Belgische regering in dat 
verband is en hoe ver 
het met de uitwerking 
van dit idee gesteld is. 
Minister van Binnenlandse 
Zaken Milquet (cdH) 
nam in haar antwoord 
een zeer afwachtende 
houding aan. Volgens Yves 
Buysse moeten de landen 
aan de buitengrenzen 
onder druk gezet wor-
den. Immigranten weten 
intussen langs waar ze de 
Schengenzone het gemak-
kelijkst binnenkomen. 
De gevolgen zijn meestal 
niet voor het eerste land, 
maar voor de West-
Europese doellanden. Hij 
drukte dan ook de hoop 
uit dat de minister samen 

met haar Europese col-
lega’s het probleem zal 
aanpakken.

Brussels 
scholenplan

Op 24 mei heeft het 
Grondwettelijk Hof de 
fi nanciering van het scho-
lenplan van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
ongrondwettelijk ver-
klaard. Het Gewest mag 
zich immers niet inlaten 
met gemeenschapsbe-
voegdheden. Een dag later 
interpelleerde Dominiek 
Lootens minister-
voorzitter 
Picqué 
(PS) over 
de ver-
nietiging 
van de 
fi nancie-
ring van het Brusselse 
scholenplan. De andere 
Nederlandstalige fracties 
blonken uit in stilzwij-
gen - blijkbaar weegt het 
dossier voor hen enkel 
zwaar genoeg in de pers, 
en niet in het parlement. 
Picqué liet duidelijk 
verstaan dat zijn rege-
ring de uitspraken van 
het Grondwettelijk Hof 
naast zich neer zal leggen. 

Meer nog, hij kondigde 
aan dat hij verder zou 
gaan met het uitoefenen 
van bevoegdheden die 
niet het Gewest maar de 
Gemeenschappen toe ko-
men. Blijkbaar stuurt de 
Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering - met CD&V, 
Open VLD en Groen - 
aan op een nieuwe com-
munautaire oorlog met 
Vlaanderen.

100 jaar Groote 
Oorlog

Het project 100 Jaar 
Groote Oorlog heeft 
tot doel Vlaanderen 
internationale zichtbaar-
heid te geven door deze 
herdenking op serene 
wijze wereldwijd uit te 
spelen als topevenement. 
Op eerdere vragen van 
Vlaams volksvertegen-
woordiger 
Stefaan 
Sintobin 
over de 
aandacht 
voor de 
frontbe-
weging, het activisme en 
de ontluikende Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd ant-
woordde Vlaams minister 
voor Toerisme Bourgeois 
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(N-VA) steevast dat het 
IJzermemoriaal hiervoor 
de meest geschikte plaats 
was en dat ook hij “de 
herinnering aan de strijd 
voor Vlaamse emancipa-
tie letterlijk en fi guurlijk 
in stand wilde houden.” 
Naar aanleiding van de 
recente verklaring van het 
IJzerbedevaartcomité dat 
de eerste IJzerbedevaar-
ten niks te maken hadden 
met de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd waarmee het 
IJzerbedevaartcomité 
defi nitief de banden met 
de Vlaamse Beweging 
doorknipte, herhaalde 
Stefaan Sintobin on-
langs zijn vraag. Over de 
beslissing van het IJzer-
bedevaartcomité wilde 
Bourgeois het absoluut 
niet hebben en verder 
antwoordde hij dat hij 
niet verantwoordelijk 
was voor de inhoud van 
de ingediende projecten. 
Een bijzonder teleurstel-
lend antwoord voor een 
‘Vlaams-nationalistisch’ 
minister.

Relanceplan

Eind mei formuleerde 
de Europese Commissie 
zeven economische aan-

bevelingen voor dit land. 
De twee belangrijkste 
aanbevelingen betreffen 
de hoge loonlasten en de 
index. Di Rupo (PS) liet 
van in het begin verstaan 
dat hij aan de index zeker 
niet wou raken. Hij wil 
de economie relanceren 
door op zeven werven 
te werken: competiviteit, 
koopkracht, betere fi nan-
cieringsmogelijkheden, 
jobcreatie, kmo’s, onder-
zoek en ontwikkeling. 
Tijdens het Kamerdebat 
over de relancenota van 
Di Rupo stelde Volksver-
tegenwoordiger Barbara 
Pas dat 
die veel te 
vaag was. 
Volgens 
Pas ont-
breekt de 
essentie, 
met name de aanpak van 
de  torenhoge belasting-
druk en de hoge loon-
kosten. En zonder aan 
de essentie iets te doen, 
zal de competitiviteit van 
onze ondernemingen niet 
verbeteren.

Benoemings-
politiek

Volksvertegenwoordiger 

Bruno Valkeniers pakte 
premier 
Di Rupo 
klaar en 
duide-
lijk aan 
over de 
gevoerde 
benoemingspolitiek van 
deze regering, nu er een 
akkoord is bereikt om 
aan de top van de Rijks-
dienst voor Pensioenen 
niemand te benoemen. 
Daarmee werd de vastge-
lopen benoemingscarrou-
sel gedeblokkeerd en kon 
deze voor tal van andere 
posten en ambten in gang 
gezet worden. Valkeniers 
wilde weten of Di Rupo 
dat nog een normaal, 
deugdelijk beleid vindt 
in het kader van het al 
zo vaak bepleite goed 
bestuur. Het antwoord 
van de premier was ont-
stellend omdat hij boud-
weg en in slechts enkele 
netjes afgelezen zinnen 
kwam verklaren dat de 
benoemingen op tal van 
diensten objectief en cor-
rect verlopen. Valkeniers 
kon dan ook alleen maar 
besluiten dat de oude 
politieke cultuur overeind 
blijft en niet anders dan 
als typisch Belgisch kan 

Uit de parlementen
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omschreven worden.

Controle op 
islamleerkrachten

Het incident waarbij een 
islamleerkracht bij een 
epilepsieaanval van een 
leerling Koranversen reci-
teerde in plaats van medi-
sche bijstand te vragen of 
een ambulance te bellen, 
doet het gemeenschaps-
onderwijs plotseling aan 
de alarmbel trekken. 
Onderwijsminister Smet 
belooft “meer controle” 
op islam-
leerkrach-
ten maar 
Vlaams 
Volksver-
tegen-
woordiger 
Filip Dewinter vroeg 
zich tijdens het vragen-
uurtje in het Vlaams 
Parlement af hoe deze 
controle moest worden 
georganiseerd. Dewinter 
wees erop dat noch meer 
inspectie, noch de orga-
nisatie van een opleiding 
voor islamleerkrachten 
een oplossing kan bieden 
voor het probleem dat 
de islamleerkrachten een 
boodschap opdringen die 
fundamenteel tegenge-

steld is aan onze Euro-
pese waarden.

Nog maar eens 
een panne

Op 24 mei van dit jaar 
moest een militair Em-
braertoestel voor de zo-
veelste keer wegens een 
technische panne landen. 
Dit keer op de Ameri-
kaanse basis in Ramstein, 
in Duitsland. Reden 
genoeg voor volksverte-
genwoordiger Annick 
Pont-
hier om 
minister 
De Crem 
te onder-
vragen. 
Die moest 
toegeven dat er sinds 
2008 reeds 17 van der-
gelijke pannes werden 
vastgesteld.

Hoge lonen

Er is heel wat te doen 
over de lonen van de 
CEO’s van een aantal 
overheidsbedrijven die 
onder de verantwoorde-
lijkheid vallen van minis-
ter Magnette (Belgacom, 
bpost, NMBS, Infrabel en 
de NMBS-Holding). Het 

jaarloon van Didier Bel-
lens bedraagt 2,1 miljoen 
euro, dat van Johnny Thijs 
1,1 miljoen euro, dat van 
Marc Descheemaecker 
470.000 euro, dat van Luc 
Lallemand 480.000 euro 
en dat van Jannie Haek 
497.000 euro. Daarenbo-
ven zijn er bijvoorbeeld 
bij de NBMS tien direc-
teurs-generaal die jaarlijks 
meer dan 290.000 euro 
verdienen - ongeveer 
34.000 euro per maand - 
en dat hun contract pas 
in 2010 werd afgesloten 
of verlengd. De media 
spitsen zich toe op de 
kopstukken, maar volks-
vertegenwoordiger Tan-
guy Veys vond dat toch 
ook een 
trapje la-
ger moet 
gekeken 
worden 
en zeker 
de direc-
teurs-generaal binnen de 
NMBS-structuren onder 
de loep zouden moeten 
worden genomen. Veys 
betreurde dat minister 
Magnette op de vlakte 
bleef en dat de direc-
teurs-generaal al helemaal 
buiten schot bleven.
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 Rien ne va plus

Vlaamse regering

Na de Oosterweelverbinding, 
de miserietaks en de mail-sa-
ga, rolden de Vlaamse rege-
ringspartijen afgelopen maand 
nog maar eens vechtend over 
straat. De zoveelste medede-
ling van minister-president 
Peeters dat alle plooien op-
nieuw waren gladgestreken, 
klonk al even lachwekkend als 
ongeloofwaardig.

Wie recent de actualiteit volgde, 
kon er niet naast kijken. De 
beslissing van minister Schau-

vliege (CD&V)om een milieuvergunning 
toe te kennen aan het grootschalige shop-
pingcenter Uplace beheerste dagenlang 
het nieuws. De milieuminister ging im-
mers lijnrecht in tegen de adviezen van 
haar eigen milieuadministratie, de betrok-
ken provincie Vlaams-Brabant én bovenal 
tegen coalitiepartner SP.a.

Di e liet bij monde van voorzitter Bruno 
Tobback namelijk weten al zijn hoop te 
vestigen op de Raad van State, die de be-
slissing kan terugdraaien. Vice-minister 
Lieten (SP.a) deed er nog een schepje bo-
venop en stelde onverkort dat het ging om 
een onbegrijpelijke beslissing, gezien de 
stapels negatieve adviezen en bezwaren.  

Jukebox Peeters 
Hoewel ook het Vlaams Belang zich 
steeds tegenstander toonde van het me-
galomane shoppingproject, stelde frac-
tievoorzitter Joris Van Hauthem zich in 
het Vlaams Parlement openlijk de vraag 
wat de SP.a nog in deze regering doet. 
Men kan immers niet tegen een beslissing 
zijn van een regering waar men zelf deel 
van uitmaakt, maar intussen rustig op de 
ministerbanken blijven zitten. Vooral de 
boodschap van minister-president Peeters 
dat alles weer koek en ei was tussen de co-
alitiepartners, deed de wenkbrauwen van 
Van Hauthem fronsen. “Blijkbaar heeft 
u een jukebox op uw kabinet en duwt u 
steeds op dezelfde toets waarna we steeds 
weer opnieuw horen dat dit niet voor 
herhaling vatbaar is, dat de plooien zijn 
gladgestreken en dat de Vlaamse regering 
eensgezind is. Tik eens C4 in: Lieten ligt 
eruit”, besloot Van Hauthem.

In haar antwoord verklaarde minister 
Lieten dat ze de beslissing van minister 
Schauvliege respecteert en steunt... maar 
er persoonlijk een andere mening op na-
houdt. Of hoe de SP.a schaamteloos van 
twee walletjes probeert te eten.

Ramp voor de Rand
Hoe potsierlijk de situatie ook mag zijn, 
feit blijft dat de Vlaamse Rand met U- 
place een zware klap krijgt toegediend. 
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Door de beslissing zal zowel het groene 
als het Nederlandstalige karakter van de 
brede omgeving het immers nóg harder te 
verduren krijgen. De komst van Uplace
betekent tevens het nekschot voor de mid-
denstandsactiviteiten in Vilvoorde, Me-
chelen en Leuven. Het Vlaams Belang 
steunt de stappen die zelfstandigenorgani-
satie UNIZO bij de Raad van State onder-
neemt dan ook ten volle.

Tegenstellingen
Bij monde van senator Bart Laeremans en 
Vlaams fractievoorzitter Joris Van Hau-
them heeft onze partij zich steeds verzet 
tegen de komst van dit waanzinnige pro-
ject. Daarenboven is het een verbijsterend 
toonbeeld van politieke ongeloofwaardig-
heid. Enerzijds pakt minister Schauvliege 
in de pers voortdurend uit met verklarin-
gen over het aanscherpen van de milieu-

doelstellingen van de Vlaamse Regering, 
maar anderzijds laat ze toe dat de lucht-
vervuiling in de rand fors zal toenemen. 
Daarenboven zal met deze beslissing het 
verkeersinfarct, dat nu al bestaat rond het 
viaduct van Vilvoorde, nog verder toene-
men.

Begrafenis
Bovenal werkt de Vlaamse Regering met 
het Uplace-project de verstedelijking en 
de verBrusseling in de hand. De komst 
van Uplace zal zorgen voor een interna-
tionalisering en dus onvermijdelijk ook 
een verfransing van het handelsleven in 
Vlaams-Brabant. Het is dan ook volstrekt 
onbegrijpelijk dat de N-VA dit project 
door dik en dun is blijven verdedigen. Als 
de eerste spade in de grond wordt gesto-
ken, kan meteen ook hun politieke geloof-
waardigheid mee begraven worden. 
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 Machtsgreep

ESM

Midden vorige maand werd in 
de Kamer met een grote meer-
derheid de Belgische bijdrage 
aan het Europese noodfonds 
ESM goedgekeurd. Het ver-
drag, dat noodlijdende landen 
uit het slop moet halen, zadelt 
de belastingbetaler op met een 
miljardenfactuur. Opvallend 
was dat enkel het Vlaams Be-
lang weerwerk bood.

Op 10 juli 1992, bijna exact 20 jaar 
geleden, gaf het Vlaams Blok een 
persconferentie getiteld: “Europa 

ja, Maastricht neen.” Het Vlaams Blok 
verzette zich tegen het zogenaamde ‘Ver-
drag van Maastricht’, een verdrag ter op-
richting van de Europese Unie. Met de 
verdragsbepaling dat de Europese Unie 
een ‘Economische en Monetaire Unie’ 
moest worden met een gemeenschappe-
lijke munteenheid, de ‘euro’, werd een 
pervers mechanisme in gang gezet: een 
steeds hechtere en groter wordende Eu-
ropese Unie die steeds meer macht naar 
zich toetrekt en waarin de Europese na-
tiestaten steeds meer financiële, econo-
mische en politieke bevoegdheden ver-
liezen. Staat en munt laten zich immers 
niet zomaar scheiden: de eurofiele pleit-

bezorgers van de eenheidsmunt wisten 
heel goed dat door de afschaffing van de 
nationale munten en de invoering van één 
munt voor alle EU-lidstaten, de evolutie 
naar een politieke unie onvermijdelijk 
was. 

Transferunie
Europese volkeren werden door media en 
politiek (bewust) misleid met het eenzij-
dige en oppervlakkige verkoopspraatje 
dat die euromunt toch o zo gemakkelijk 
is om op reis te gaan. De term ‘Europese 
integratie’ werd heilig verklaard, maar er 
werd niet bij verteld dat de euro hoe dan 
ook zou (moeten) leiden tot de afbouw 
van de natiestaten, de uitholling van de 
volkssoevereiniteit, en dat de EU zou 
verworden tot een politieke transferunie 
waarbij de sterke (noordelijke) landen fi-
nancieel opdraaien voor de zwakke (zui-
delijke) landen. Eén Europees volk, één 
Europees rijk en één Europese leider: dat 
was het doel vanaf het begin, en het Ver-
drag van Maastricht was met de invoering 
van de euro de katalysator.

Het Vlaams Blok zag in 1992 in dat Eu-
ropa absoluut geen nood heeft aan meer 
bureaucratie en machtscentralisatie, en 
sprak zich uit voor een “gezonde Euro-
pese eenheid.” In de lijvige persmap “Eu-
ropa ja, Maastricht neen” werd een warm 
pleidooi gehouden voor een “eenheid in 
verscheidenheid”, voor “Europese een-
heid in zijn volkerenverscheidenheid.” 
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Het Vlaams Blok maakte zich zorgen 
over het met voeten treden van het ‘sub-
sidiariteitsbeginsel’, een geleerd woord 
voor “wat het volk doen en beredderen 
kan, moet aan het volk toevertrouwd blij-
ven, moet in handen van het volk blijven 
en mag onder geen beding opgeslorpt 
worden door het gemeenschappelijk Eu-
ropees gezag”.

Europa faalt
Jammer genoeg is de Europese Unie sinds 
het ‘Verdrag van Maastricht’ van een 
stoptrein in een sneltrein veranderd, die 
niet alleen de verkeerde kant is opgere-
den, maar die ook de wil van de Europese 
burgers negeert. Na Maastricht in 1992 is 
er zopas met het zogenaamde ‘Europees 
Stabiliteitsmechanisme’ (ESM) een nieu-
we machtsgreep voltrokken om verder te 
gaan op het heilloze pad van de ‘Europese 
integratie’. Het ESM is een zogenaamd 

‘permanent noodfonds’ dat de opvolger 
moet worden van de tijdelijke noodfond-
sen, bedoeld om eurolanden in nood - zo-
als Griekenland, Portugal en Ierland en 
nu ook Spanje en Italië en allicht ook Cy-
prus - fi nancieel te helpen. Het zegt veel 
over het structureel falen van de Europese 
Unie en van de euro dat er nu blijkbaar 
sprake moet zijn van een ‘permanent 
noodfonds’. 

Blanco cheque
Het ESM bestaat uit een totaal bedrag 
van 700 miljard euro, waarvoor een land 
als België meer dan 24 miljard euro moet 
ophoesten. In wezen geven we echter ge-
woon de sleutel van de schatkist af aan 
de Europese Unie. Want als de Europe-
se Commissie en de Europese Centrale 
Bank concluderen dat een land of bank 
dringend hulp nodig heeft, dan verliezen 
we ons vetorecht en is een meerderheid 
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ESM

van 85 procent van de eurolanden vol-
doende om meer miljarden op te vragen. 
We schrijven met het ESM dus eigenlijk 
een blanco cheque uit en betonneren een 
ondemocratische transferunie van Bel-
gisch kaliber op Europees niveau, terwijl 
de Europese burgers nooit werden ge-
raadpleegd. 

In 2009 berekende het Vlaams Belang 
reeds dat geen enkele burger in de EU 
netto meer aan de EU betaalt dan een 
Vlaming, met 286 euro netto per jaar. 
Het ESM zal dat bedrag nu nog doen 
toenemen. België zal willens nillens ga-
rant staan voor een lening waar het niet 
mee instemde. 24 miljard, dat is meer dan 
2000 euro per ‘Belg’, en experts zeggen 
nu al dat dit bedrag lang niet voldoende 
zal zijn: “Het ESM is een olifant dood 
proberen te knuppelen met wattenstaaf-
jes, waarbij de olifant de eurocrisis is.”

Grondwettelijk hof
Het ESM-verdrag werd op 2 februari 
2012 ondertekend door de regeringslei-
ders van de 17 eurolanden, en moet nu 
vóór 1 juli 2012 door de nationale par-
lementen worden geratifi ceerd. Men wil 
Spanje immers zo snel mogelijk van het 
ESM kunnen laten profi teren. België wil 
als mislukte staat blijkbaar steevast het 
braafste leerlingetje van de al even mis-
lukte Europese Unie zijn, want het ESM-
verdrag werd hier reeds goedgekeurd 
alsof het niets kost. Net zoals bij het Ver-
drag van Maastricht 20 jaar geleden, heeft 
ook nu het Vlaams Belang zich met hand 
en tand verzet tegen deze historische 
machtsgreep, waarin een Vlaamse Repu-
bliek bij voorbaat wordt gedegradeerd tot 
een of andere provincie in een Europese 

superstaat. Het Vlaams Belang stapt daar-
om naar het Grondwettelijk Hof om het 
ESM-verdrag aan te vechten. Want het 
Vlaams Belang is voor een sterk, vreed-
zaam en welvarend Europa, met vrije na-
ties en vrijhandel. Met andere woorden: 
pro-Europa, dus anti-EU. 
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11 juli is genieten

Tegen 11 juli ligt steeds m’n Vlaamse leeuwenvlag - die 
de kist van mijn grootvader nog sierde - klaar om uit te 
hangen en ook dit jaar was het niet anders. Alleen al 

de gedachte dat de straten van onze gemeenten weer geel 
en zwart zouden kleuren, deed m’n hart sneller slaan. Ook al 
weet ik dat traditiegetrouw linkse journalisten in hun pen krui-
pen en belgicistische professoren voor de camera gevraagd 
worden om heel het historische 11 juli-gebeuren wat politiek 
correct te kaderen of te minimaliseren. Wel, ik leg het alle-
maal naast me neer en bedenk me: Word toch wat je eigenlijk 
al bent: Vlaming.

Wil ik hiermee zeggen dat 11 juli enkel en alleen een overwin-
ning was van eenvoudige Vlamingen op Franstalig imperia-
lisme? Natuurlijk niet. Maar laat ons alstublieft dat mystieke 
behouden. Geen enkele Fransman of Amerikaan zit zijn hun na-
tionale feestdag te neuten over de historische correctheid. 
Straten kleuren blauw wit rood en allemaal genieten van hún 
dag. Hun dag waar iedereen trots is hun eigen identiteit.

Daarom ontkurk ik me op 11 juli een Vlaams pintje met 
vrienden, wordt het vlees op de barbecue op tijd en stond 
nog eens omgedraaid en laat ik het vooral niet aan m’n hart 
komen dat die verdoken belgicisten en weg-met-ons verzuur-
den weer moord en brand schreeuwen. Op 11 juli krijgen 
ze me niet op m’n paard. Ik heb traditiegetrouw van onze 
feestdag genoten en ik hoop u ook.

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren



Dubbelinterview

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen stilaan 
in het vizier. Op de lokale lijsten van het Vlaams Belang zullen 
ook heel wat VBJ’ers terug te vinden zijn. Een dubbelinterview 
met Angie Bosmans (29) en Nathalie Behiels (29) laat twee jonge 
dames aan het woord die de verkiezingsstrijd alvast met volle 
overtuiging tegemoet gaan.

Voor het grote publiek zijn jullie nog no-
bele onbekenden. Daarom dringt de eer-
ste vraag zich automatisch op. Wie zijn 
Nathalie Behiels en Angie Bosmans?

(Nathalie) Een spontane, goedlachse, jon-
ge Vlaamse dame die zich sedert 2006 als 
gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang 
inzet voor de belangen van de Sint-Nikla-
zenaar. Op politiek vlak verzet ik me in 
Sint-Niklaas vooral tegen het plat-socialis-
tische beleid van het stadsbestuur.

(Angie) Ik ben actief in de gemeenteraad 
van Zandvliet en werkzaam in de zorgsec-
tor. Dit jaar ben ik zo’n 12 jaar actief bij 
het Vlaams Blok en later het Vlaams Be-
lang. Er mogen gerust nog enkele jaartjes 
bij. (lacht)

Moeten vrouwen in de politiek hun 
spreekwoordelijk mannetje staan?

(Angie) Politiek is vaak een mannenwe-
reldje, maar ik heb zeker niet het gevoel 
dat we daartegen moeten opboksen. Vrou-

 Jonge vrouwen in de 
gemeentepolitiek
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wen die aan politiek willen doen, krijgen 
daar zeker voldoende kansen toe. Daarom 
vind ik dat de quota om bij de verkiezingen 
evenveel mannen als vrouwen op de lijsten 
te zetten geen goed idee. Laat mensen toch 
zelf beslissen of ze zich al dan niet actief 
willen inzetten in het politieke gebeuren. 

(Nathalie) Wat telt is de stem van het 
Vlaamse volk. Man of vrouw, het maakt 
niet uit. Wie verkozen is, is verkozen. 
Vrouwen combineren hun politieke bezig-
heden wel vaak met het huishouden of een 
voltijdse job. Flexibel zijn is dus de bood-
schap, en dat kan een vrouw als geen an-
der. Dit zie ik niet veel mannelijke politici 
doen. (lacht)

Is het Vlaams Belang een vrouwonvrien-
delijke partij, zoals de media wel eens 
wil laten uitschijnen? Wat is jullie erva-
ring?

(Nathalie) Neen, totaal niet. Het Vlaams 
Belang heeft een zeer uitgebreid soci-
aal programma waarbij de noden van de 
Vlaamse vrouw op de voorgrond worden 
geplaatst. Wie zulke uitspraken doet, zou 
beter het partijprogramma er eens bijne-
men. Als vrouw binnen het Vlaams Belang 
heb ik op dat gebied nog nooit enige nega-
tieve ervaring gehad, integendeel.

(Angie) Een initiatief als ‘Vrouwen tegen 
islamisering’ bewijst dat ook. Het Vlaams 

Belang is zeker een vrouwvriendelijke par-
tij en is trouwens dé familie- en gezinspar-
tij bij uitstek. De media hebben het in dat 
geval dus totaal bij het verkeerde eind, al 
mag dat niemand meer verbazen.

Welke thema’s moeten bovenaan de po-
litieke agenda?

(Nathalie) Ons verzet tegen de islamise-
ring die de verworvenheden en vrijheden 
op de helling zet. Denk maar aan de schei-
ding tussen kerk en staat en de gelijkheid 
tussen man en vrouw. Onze Westerse waar-
den moeten beschermd worden.

(Angie) Daarnaast blijft veiligheid een be-
langrijk thema. En uit mijn ervaring in de 
zorgsector weet ik dat mensen nog te vaak 
door de mazen van het net glippen of niet 
weten waar ze naartoe moeten voor hulp. 
Ook dat mag gerust eens onder de aan-
dacht worden geplaatst.

Wat mogen de kiezers de komende 
maanden van jullie verwachten?

(Nathalie) Inzet voor de volle 100 procent. 
Recht voor de raap blijven en niet buigen 
voor negatieve of ongegronde kritieken.

(Angie) Dat ik de pijnpunten zal blijven 
aanpakken en zeg wat de gewone man of 
vrouw in de straat denkt. 
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zomeruniversiteit.vbj.org

22 t.e.m.
 28 juli

Programma
Theoretische sessies:
Spreken in het openbaar: de theorie
De euro: kroniek van een aangekondigde dood?
Migratie-invasie: de kolonisatie van Europa
De geschiedenis van Bretagne onder de loep
Campagne voeren met een jongerenbudget
Debattechnieken toegelicht
Het gemeentemandaat
Boodschap aan de jeugd
...

Praktische sessies:
Spreken in het openbaar: de praktijk
Het opstellen van propaganda
Het debat
Groepswerk
De werking van de gemeenteraad in de praktijk
...

Welke ontspanning?
Een bezoek aan de streek en toeristische uit-
stappen, een wandeling, sportactiviteiten (base-
ball, voetbal, volleybal, kanovaren...) en allerhan-
de ontspanningsactiviteiten (kwis, gezelschaps-
spellen, cantus,...).

Welke sprekers?
Frédéric Erens, Filip Dewinter, Barbara Pas, Pieter 
Vandermoere, Hans Verreyt, Steven Vollebergh, 
Jan Penris en vele anderen. We verwachten ook 
sprekers uit Frans-nationalistische middens met 
Bretoense wortels. Een aanrader!

Inschrijven voor de 
Zomeruniversiteit 
2012?

Leden van VBJ die er graag bij willen 
zijn, kunnen dat door het juiste bedrag 
te storten op het rekeningnummer BE 
16 7512 0169 5574 (BIC AXAB BE22) 
met duidelijke vermelding “Zomeruni-
versiteit 2012”, naam, voornaam en 
adres. Werkenden: 295 euro; Werk-
zoekenden en studenten: 245 euro.

Meer informatie is te verkrijgen 

via het nationaal secretariaat 

van VBJ, op het nummer 02/219 

27 28 of via info@vbj.org.

Let op:
We vertrekken op zaterdagavond 21 
juli en komen weer terug op zaterdag-
avond 28 juli. We zijn dus zeven dagen 
ter plaatse.
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Waar en wanneer?
De Zomeruniversiteit gaat dit jaar naar 
Bretagne (Frankrijk) en vindt plaats van 
zondag 22 tot en met zaterdag 28 juli. 
De aankomst ter plaatse is voorzien op 
zondagmorgen en het vertrek op zater-
dagavond. De groep verblijft met andere 
woorden zeven dagen ter plaatse. Dit 
betekent ook dat we ’s nachts rijden en 
dat we op 21 juli ‘s avonds vertrekken. 
We komen zaterdagavond 28 juli weer 
aan in Vlaanderen.

Hoeveel kost het?
Een spotprijs... Scholieren, studenten 
en werkzoekenden betalen 245 
euro, de anderen 295 euro. Alle 
verplaatsingen, maaltijden, activiteiten 
en overnachtingen zijn in deze prijs 
inbegrepen! De inschrijvingen worden 
afgesloten op 1 juli ’12. Zoals steeds 
is het aantal plaatsen beperkt, dus niet 
te lang wachten is de boodschap! Voor 
verdere info: kijk ook op de achterzijde 
van dit pamfl et.

Programma?
De Zomeruniversiteit biedt praktische 
en theoretische sessies met het doel 
uw politieke kennis bij te schaven. 
Dit alles in een kameraadschappelijke 
sfeer, waarbij uiteraard ook het luik 
ontspanning niet wordt vergeten. Deze 
vormingsweek is bovendien een ideale 
gelegenheid om persoonlijk kennis 
te maken met kopstukken van het 
Vlaams Belang, mensen uit de Vlaamse 
Beweging en politici uit de streek. Een 
exact programma krijg je via de post 
toegestuurd zodra we je overschrijving 
ontvangen hebben. Inschrijven is dus de 
boodschap.

Is de Zomeruniversi-
teit wel iets voor mij?
De Zomeruniversiteit is dé VBJ-
activiteit bij uitstek. Een gezonde mix 
van vorming, sport en ontspanning 
biedt voor elk wat wils, en dat zowel 
voor “gevorderden” als “beginners”.

Vragen over de VBJ-Zomeruniversiteit:
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 Belkacem, clown of 
bliksemafleider?

Islamisering

Fouad Belkacem vloog achter 
de tralies. Justitieminister Tur-
telboom liet weten dat alles in 
het werk gesteld zou worden 
om zijn Belgische nationa-
liteit af te pakken en hem op 
het vliegtuig naar Marokko te 
zetten. En Joëlle Milquet wil 
Sharia4Belgium verbieden. 
Vanwaar die plotse haast? En 
lost het ook wat op?

Er waren de nikabrellen in Molen-
beek, een persconferentie waarop 
de rellen werden toegejuicht en 

moslimjongeren werden opgeroepen de 
‘ongelovige honden’ bij de politie aan 
te vallen, en een opgefokte Franse mos-
limfundamentalist die twee nietsvermoe-
dende agenten in Brussel te lijf ging met 
een mes. Plots werd de dreiging wel heel 
tastbaar. Wegkijken was geen optie meer. 
Turtelboom stroopte de mouwen op en 
Balkacem werd prompt in de boeien ge-
slagen. 

Haar ijzeren vuist moest het beeld van de 
slappe handjes uit het verleden wegvagen. 
Want Belkacem is het symbool bij uitstek 

van het falende justitiebeleid in dit land. 
De man begon als ‘draaideurcrimineel’, 
werd in 2002, 2004 en 2007 meermaals 
veroordeeld wegens inbraken met geweld, 
weerspannigheid tegen te politie en be-
dreigingen, maar kwam nooit in de cel. 
Maakte nadien een geslaagde carrièrewis-
sel en werd moslimextremist - “Soldaat 
van Allah” heet het stoer in zijn propagan-
da. Sindsdien stapelen de incidenten zich 
in sneltempo op.

Zo verstoorde hij met wat agressieve aan-
hangers een islamdebat in Antwerpen, 
deed dat nadien nog eens over in Am-
sterdam en betoogde daar ook voor de 
vrijlating van geestesgenoot Mohammed 
Bouyeri, de moordenaar van Theo van 
Gogh. Toen ‘Abu Imran’ enkele maanden 
geleden in Antwerpen veroordeeld werd 
tot twee jaar cel wegens aanzetten tot haat 
en geweld, moest hij nÓg niet naar de ge-
vangenis. Anjem Choudary - leider van het 
intussen verboden Sharia4UK en feitelijke 
baas van Fouad Belkacem - strooit in een 
interview met Knack (13.06.12) nog wat 
zout in de wonde: “Een straf van minder 
dan drie jaar is in uw land hetzelfde als een 
schouderklopje. Goed gedaan, probeer nu 
braaf te zijn”…

Paniekvoetbal
Alle waarschuwingen over de opmars van 
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het moslimextremisme in onze steden 
werden jarenlang weggewuifd. Of wegge-
lachen. Ach, die Belkacem is een clown, 
meer niet. Intussen is iedereen het lachen 
wel vergaan. Zolang Belkacem in Antwer-
pen bleef of in Nederland keet ging schop-
pen, lieten Justitie en de Wetstraat begaan. 
Maar toen hij met een vlammenwerper op-
dook in het multiculturele kruitvat Brus-
sel, sloeg de politiek alarm. Belkacem is 
electorale splijtstof en dus moest er snel 
ingegrepen worden. 

Hij en zijn fanatieke volgelingen hebben 
nogal wat linkse mythes onderuit gehaald: 
de mythe van een harmonieuze multicul-
turele samenleving en de mythe van een 
‘Europese’, islam. Ook dáárom was snel 
ingrijpen geboden. Om de multiculturele 
meubels te redden. Opvallend is de hard-
nekkigheid waarmee linkse opiniemakers 
het plots opnemen voor het “recht op vrije 
meningsuiting” van Belkacem. Merkwaar-
dig. Yves Desmet en co. hebben destijds 

het politiek proces tegen het Vlaams Blok 
en de politiek geïnspireerde veroordeling 
luidop toegejuicht. En dat terwijl onze par-
tij nooit heeft opgeroepen tot geweld…

Plan ‘I’
De kans bestaat dat Belkacem straks, met 
een strikje rond, weer naar Marokko wordt 
gestuurd. Waar hij dan voor acht jaar de 
cel invliegt wegens drughandel. Opge-
ruimd staat netjes. Maar het kan ook nog 
een jaar of twee duren. Bovendien is daar-
mee het probleem nog niet van de baan, 
getuige de commotie over het optreden 
van enkele jonge islamleerkrachten in 
Brussel. Het probleem is niet Sharia4Bel-
gium. Belkacem is een bliksemafleider, 
het probleem zit veel dieper. Volgens een 
terreurexpert zijn anti-Westerse haatbood-
schappen troef in 90 procent van de Brus-
selse moskeeën. Het probleem is de islam 
zelf. Dat debat kunnen of mogen we niet 
langer uit de weg gaan. 
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 Overweldigend succes!

Nationaal congres

In een tot de nok gevuld ICC 
Gent hield het Vlaams Belang 
zijn Kies Veilig-congres.

In zijn verwelkoming verwees Gents 
lijsttrekker Johan Deckmyn naar de 
situatie in zijn stad. Het onveiligheids-

probleem is er groter dan ooit: de crimi-
naliteit steeg er tussen 2000 en 2010 met 
bijna 40 procent. Vorig jaar waren er 3.539 
inbraken, een stijging met liefst 28 procent 
tegenover het jaar voordien.

En er zijn ook andere problemen: sluik-
storten, mobiliteitsproblemen, de 
ongebreidelde immigratie. Des-
ondanks riep hij zijn stadsge-
noten op niet te wanhopen. Het 
Vlaams Belang zal meer dan ooit 
partij blijven kiezen voor de man 
in de straat. Waarop Deckmyn op 
zijn Gents besloot: nie pleuje!
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Misdaad loont
Filip Dewinter begon zijn toespraak met 
enkele markante cijfers: 100.000 dief-
stallen in woningen en 
70.000 inbraken met 
geweld per jaar; 496 
criminele feiten per dag 
in Brussel; een pakkans 
van 1 op 40. Bovendien 
wordt 50 procent van 
de zaken geseponeerd. 
Wie een straf van min-
der dan drie jaar krijgt, 
mag meteen naar huis. 
En wie in de gevange-
nis terechtkomt, mag 
na een derde van zijn 
straf beschikken. Het 
doet Dewinter besluiten dat misdaad loont 
in België.

Met een knipoog weerlegde hij ook de kri-
tiek als zou onze precampagne agressief, 
ouderwets en racistisch zijn: “Het is de 
meest multiculturele campagne die onze 

partij ooit heeft gevoerd. Vier affi ches 
met gezichten van fi gu-
ren van uiteenlopende 
origine: een Oost-
Europeaan, een neger, 
een Noord-Afrikaan en 
een Vlaming. Diversi-
teit troef! De campagne 
heeft alles te maken met 
zin voor realiteit: 44 pro-
cent van de gevangenen 
is vreemdeling.” 

Ook de dooddoener als 
zouden kansarmoede, 
leer- en taalachterstand en 

hoge werkloosheid aan de oorzaak liggen 
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Nationaal congres

van criminaliteit, werd gepareerd: “Hoe 
zou het toch komen dat de criminaliteits-

graad bij Vlaamse 
werklozen en laag-
geschoolden dezelfde 
is als bij Vlamingen 
die een vaste job heb-
ben of hoog opgeleid 
zijn terwijl dat bij al-
lochtonen absoluut 
niet het geval is. De re-
den waarom bepaalde 

vreemdelin-
gen en alloch-
tonen crimi-
neler gedrag 
vertonen dan 
a u t o c h t o -
nen lijkt dan 
ook veeleer 
te maken te 
hebben met 
c u l t u r e l e 
factoren dan 

met zogenaamde kansar-
moede of inkomen.”

STOP-plan
Vervolgens namen Bob De 
Brabandere, Femke Pie-
ters, Tom Van Grieken, 
Annick Ponthier en Bar-
bara Pas het woord. Zij stelden 
het STOP-plan voor. Met het 
STOP-plan viseren we niet al-
leen de criminaliteit maar ook en 
vooral de onveiligheid. Onveilig-
heid gaat immers hand in hand 
met verloedering, sluikstor-
ten, leegstand, overlast, graf-
fi ti, zwerfvuil en verkrotting. 

Veilige steden en gemeenten 
zijn leefbare steden en ge-
meenten en onveiligheid heeft 
ook te maken met de alles kan- 
en alles mag-mentaliteit, met 
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de normvervaging en met het gebrek aan 
een eenduidig waarden en normen refe-
rentiekader. Veiligheid betekent eveneens 
geborgenheid, zich thuis voelen in zijn ei-
gen straat, wijk, stad of gemeente. Steeds 
meer onaangepaste vreemdelingen bedrei-
gen onze identiteit en culturele eigenheid. 
De massa-immigratie en de multicultuur 
zijn samen met de toenemende cri-
minaliteit de belangrijkste 
reden voor het stijgende 
onveiligheidsgevoel.

Mag het ietsje 
meer zijn?
In zijn slottoespraak stelde 
voorzitter Bruno Valke-
niers dat niet alleen fysieke 
veiligheid of integriteit be-
langrijk is. Het gaat ook om 
sociale veiligheid of leef-
baarheid en identitaire vei-
ligheid of het recht op een 
eigen Vlaamse natie waarin 
de Europese waarden onverkort gelden. 

Valkeniers geeft ook enkele voorbeelden: 
“Veiligheid betekent ook opkomen voor 
de Vlaamse medemens tegen bureaucra-
tie, regelneverij en administratieve peste-
rijen. Veiligheid betekent ook: onze eigen 
vrachtwagenchauffeurs in bescherming 

nemen tegen de Oost-Europese truckers 
die hen, met dank aan Europa, naar de 
dop sturen. Veiligheid betekent: opkomen 
voor de kleine gepensioneerde die met 
800 euro per maand moet rondkomen, en 
niet begrijpt dat de eerste de beste pas-
sant of is het immigrant met uitgestoken 
hand het veelvoud krijgt. Veiligheid bete-

kent ook: het straatbeeld 
drastisch veranderen, het 
sociaal weefsel herstellen 
met kleinhandel, horeca 
en KMO’s. En dan liefst 
niet alleen met nacht-
winkels, pita-bars en 
halal-slagers. Maar met 
dingen die we herkennen 
als “van ons”, onder het 
motto van de Vlaamse 
beenhouwer: “Mag het 
ietsje meer zijn?”

Tot slot gaf Bruno Val-
keniers aan waarom 
een sterk Vlaams Be-

lang nodig is: “Als de wereld op zijn kop 
staat, dan moet er iemand het lef hebben 
om hem terug op poten te zetten. Die ie-
mand dat zijn wij, dat is het Vlaams Be-
lang.” 
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 België = Shopping 
Center West

Dossier

Begin vorige maand lanceerde 
het Vlaams Belang zijn groot-
scheepse veiligheidscampag-
ne. Geen moment te vroeg, zo 
blijkt uit de feiten.

Terwijl de criminaliteit in de meeste 
Europese landen daalt, zit ze in 
België in de lift. Het fenomeen is al 

lang geen monopolie meer van de groot-
steden. Ook gemeenten en dorpen worden 
steeds vaker geviseerd door criminelen 
van alle slag. De criminaliteit breidt als 
een inktvlek uit over heel Vlaanderen. 
Jaarlijks is een kwart van de bevolking 
slachtoffer van een crimineel feit. Eén op 
drie Vlamingen voelt zich onveilig.

275 inbraken per dag
Recente cijfers van Eurostat tonen aan dat 
autodiefstallen, diefstallen met geweld en 
zelfs delicten zoals moord en doodslag in 
stijgende lijn zitten. Dat is ook het geval 
voor het aantal woninginbraken. Terwijl 
in 2010 ‘slechts’ 63.000 feiten werden ge-
registreerd, is dit cijfer ondertussen opge-
lopen tot liefst 275 inbraken per dag, een 
ongezien record. Een aanzienlijk deel van 
deze feiten wordt gepleegd door rondtrek-
kende buitenlandse bendes die dit land 

hebben uitgekozen tot hun favoriet ac-
tieterrein. “Het is hier een aards paradijs 
voor rondtrekkende dadergroeperingen. 
België is het shopping center van West-
Europa”, aldus Eddy De Raedt, directeur 
criminaliteit bij de federale politie.

Berekend risico
Als verklaring hiervoor wordt vaak gewe-
zen op de centrale ligging van dit land en 
het dichte wegennet, wat uiteraard een rol 
speelt. Veel belangrijker zijn evenwel de 
open grenzen en de feitelijke straffeloos-
heid die in dit land heerst. De pakkans 
en de bestraffi ng zijn veel te miniem in 
verhouding met de winsten die inbrekers-
bendes kunnen maken. De Raedt beves-
tigt: “Om criminelen echt te raken, is een 
correcte strafuitvoering nodig. Uit de sta-
tistieken blijkt dat de veroordeelde leden 
gemiddeld 25 maanden cel krijgen. Ze 
zitten er daar gemiddeld vijf van uit. Voor 
dieven uit landen als Moldavië of Roeme-
nië is zoiets een berekend risico.” (in De 
Standaard, 11.06.12) Als remedie tegen 
de inbrakenplaag suggereert De Raedt de 
oplossingen die eerder door het Vlaams 
Belang naar voren werden geschoven: 
“Een correcte strafuitvoering zou hel-
pen. Nog beter zou zijn als die mensen 
hun straf in eigen land zouden uitzitten.”

www.vlaamsbelang.org/dossier
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Wachten tot 3139?
Met de dag wordt duidelijker dat het Bel-
gische beleid van open grenzen ook heeft 
geleid tot een import van criminaliteit. 
Begin dit jaar was liefst 44 procent van 
de gevangenisbevolking vreemdeling. 
Voor een goed begrip: in dit cijfer zijn de 
‘Nieuwe Belgen’ niet inbegrepen. Het to-
tale aantal allochtonen wordt geschat op 
70 procent.

Tijdens de justitietop van 2004, ondertus-
sen acht jaar geleden, beloofde de rege-
ring dat vreemde criminelen voortaan hun 

straf zouden moeten uitzitten in het land 
van herkomst. Dat zou niet alleen een fik-
se besparing opleveren, maar meteen ook 
een oplossing bieden voor het probleem 
van de overbevolking in onze gevange-
nissen. Bovendien zou deze maatregel 
potentiële misdadigers afschrikken, want 
hun straf moeten uitzitten in eigen land is 
voor Noord-Afrikaanse en Oost-Europese 
criminelen niet bepaald het meest aange-
name vooruitzicht. Helaas is het ook hier 
bij woorden gebleven. Ter illustratie: de 
jongste 5 jaar werden welgeteld 5 Marok-
kaanse criminelen op het vliegtuig gezet. 
Aan het huidige tempo zou het tot het jaar 



36

3.139 duren vooraleer de laatste Marok-
kaanse gevangene effectief is uitgewezen.

Misdaad loont
De feitelijke straffeloosheid in dit land is 
uniek in de wereld en heeft zonder twij-
fel een stimulerend effect op de misdaad. 
De bekende politierechter Peter D’Hondt 
uit Dendermonde stelde het nog niet zo-
lang geleden (in Gazet van Antwerpen, 
11.04.12) als volgt: “Misdaad loont, dat is 
de boodschap die wij geven. Niets is zo 
goed om criminaliteit aan te zwengelen 
als het niet uitvoeren van straffen. Het is 
de voornaamste factor die misdrijven ver-
oorzaakt.”

Decennialang reeds kampt dit land met 
een nijpend tekort aan gevangeniscellen. 
In plaats van werk te maken van bijko-
mende gevangeniscapaciteit kozen de 
opeenvolgende regeringen er voor om het 
probleem van de overbevolking op te los-
sen door de uitstroom te versnellen en de 
instroom te beperken. Terwijl aan de ene 
kant gevangenisstraffen steeds minder 

worden uitgezeten, worden aan de andere 
kant veroordeelde criminelen vervroegd 
op de samenleving losgelaten. Het aantal 
veroordeelde criminelen dat wegens het 
tekort aan cellen en enkelbanden op vrije 
voeten rondloopt, bereikte met 2.750 on-
dertussen een recordhoogte.

Onmeetbaar nieuw 
menselijk leed
En het kan nog erger. Wegens personeels-
gebrek kunnen de diensten die instaan voor 
de controle van veroordeelde criminelen 
die niet (meer) in de cel zitten - omdat ze 
een alternatieve straf kregen of onder voor-
waarden werden vrijgelaten - hun werk niet 
meer doen. Daardoor lopen op dit moment 
minstens 3.000 veroordeelde criminelen, 
die moeten worden begeleid en gecontro-
leerd, zonder enig toezicht rond. Door ge-
plande personeelsafvloeiingen dreigt het 
probleem zelfs nog groter te worden.

Het justitiehuis van Turnhout trok onder-
tussen aan de alarmbel en waarschuwde 

Dossier
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ervoor dat tikkende tijdbommen zonder 
enige controle op de samenleving dreigen 
te worden losgelaten. In een open brief 
werden de burgmeesters van de regio op 
de hoogte gebracht van het feit dat er 
straks in hun gemeenten minstens “120 
vrijgekomen moordenaars, verkrachters, 
drugsdealers, roofovervallers en andere 
criminelen rondlopen die we niet meer 
in de gaten kunnen houden” (Het Laatste 
Nieuws, 7 juni 2012). Het gevaar dat daar-
van uitgaat, is niet te onderschatten: “De 
kans dat ze hervallen in ernstige feiten, de 
kans op overlast, maar vooral de kans op 
onmeetbaar nieuw menselijk leed stijgt 
daardoor sterk.”

Immorele staat
Als toemaatje liet de regering nog weten 
dat celstraffen tot twintig jaar voortaan 
kunnen worden afgekocht. Door een om-
zendbrief krijgen de openbare aanklagers 

namelijk de mogelijkheid om deals te 
sluiten met criminelen, zonder dat er nog 
een rechter aan te pas komt. De bestaande 
regeling voor fraude en corruptie wordt 
daarbij sterk uitgebreid naar misdrijven 
waarop straffen tot twintig jaar (!) staan, 
zoals sommige gevallen van slagen en 
verwondingen, diefstal en bendevorming. 
Het feit dat de openbare aanklager en de 
crimineel het op een akkoordje kunnen 
gooien en de rechter buitenspel wordt 
gezet, zal niet alleen leiden tot een klas-
senjustitie, maar haalt zonder meer de 
fundamenten van de rechtsstaat onderuit. 
België verglijdt op deze manier verder 
tot een immorele staat, waar zowat alles 
kan geregeld en gekocht worden. De ver-
ruiming van de minnelijke schikking zal 
er tenslotte ook voor zorgen dat straffen 
nog minder ontradend werken dan nu al 
het geval is. Als criminelen - en bij uit-
breiding criminele organisaties - hun straf 
kunnen ontlopen door een boete te beta-
len, zullen ze die immers gewoon bij de 
‘onkosten’ voor hun criminele activiteiten 
incalculeren.

Mensenrecht
Zoals de feiten aantonen, kwam de nieu-
we veiligheidscampagne van het Vlaams 
Belang geen moment te vroeg. Het veilig-
heidsthema moet opnieuw de plaats krij-
gen die het toekomt, namelijk bovenaan 
de politieke agenda. De samenleving heeft 
het recht om zichzelf te beschermen en de 
overheid heeft de plicht om de veiligheid 
van haar onderdanen te waarborgen. Het 
recht op veiligheid is immers een elemen-
tair mensenrecht. Dat mensenrecht garan-
deren, is een kerntaak van de overheid. 
Over de oorzaken van de criminaliteit kan 
nog eeuwen gediscussieerd worden. Eén 
zaak kan niet langer ter discussie staan: de 
onveiligheid in onze straten moet nú een 
halt worden toegeroepen! 
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Gezinsdag 2012
zondag 9 september

Vlaams Belang: dé gezinspartij
Het Vlaams Belang heeft als familiepartij steeds voluit de 
kaart van de gezinnen getrokken. De ontstaansreden van 
onze partij berust immers in het creëren van een zo 
goed mogelijke omgeving voor de leden van onze 
gemeenschap. 

Op zondag 9 september willen we deze 
boodschap van nestwarmte doorge-
ven aan alle vaders, moeders, broers, 
zussen, kinderen en kleinkinderen.

Daarom bieden wij al de leden en 
sympathisanten van het Vlaams Be-
lang de kans om gratis naar de Antwerp-
se ZOO af te zakken en te genieten van 
een heerlijke zondag die de campagnebatterijen 
weer stevig oplaadt. 

Aarzel dus niet en schrijf je samen met je 
vrienden en familieleden in, want de plaatsen 
zijn beperkt.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

ZOO
Antwerpen
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Inschrijven is verplicht
Vanaf vandaag tot 15 augustus kan u zich inschrijven om deel 
te nemen aan de gezinsdag in de Antwerpse ZOO. Deze in-
schrijving geldt enkel voor VB-leden en inwonende familieleden 

(max. 5 per lid!). Enkel via inschrijving zult u via een armbandje 
toegang krijgen tot de ZOO en een gratis treinticket 
(2de klasse, heen en terug) die enkel geldig zijn op 
zondag 9 september. Kinderen onder de 3 jaar 
mogen gratis deelnemen! Schrijf u vlug in want 
het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 4.500 

deelnemers. Het Vlaams Belang stuurt alles naar 
u op per post tussen 15 augustus en 1 september.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u het nationaal secretariaat
contacteren op 02/219 60 09 of gezinsdag@vlaamsbelang.org

Graag wens ik in te schrijven voor de gezinsdag van het Vlaams Belang op 
zondag 9 september.

 Ik kom met eigen vervoer (en krijg het gewenste aantal armbandjes)
 Of

 Ik kom met de trein (eender welk station)(en krijg het gewenste aantal 
armbandjes en treintickets)

Lidnummer: ...........................................................................................................................
Naam en leeftijd deelnemers:

.................................................................................................................................................  Leeftijd:  .............................................. jaar

.................................................................................................................................................  Leeftijd:  .............................................. jaar

.................................................................................................................................................  Leeftijd:  .............................................. jaar

.................................................................................................................................................  Leeftijd:  .............................................. jaar

.................................................................................................................................................  Leeftijd:  .............................................. jaar
De toegangsbandjes/treintickets versturen we naar:

Straat + nummer:  ................................................................................................................................................................................

Postnummer + gemeente:  ........................................................................................................................................................

Tel.:  ........................................................................................................................................................................................................................

E-post:  ...............................................................................................................................................................................................................

Terugzenden naar
Vlaams Belang, Madouplein 8 bus9, 1210 Brussel, of gezinsdag@vlaamsbelang.org



 Verkiezingsbeloftes
 niet ingelost

Seniorenforum

In het kader van het vernieuwd 
sociaal beleid had de Vlaamse 
regering bij haar aantreden 
beloofd in te zetten op een 
warme samenleving, een sa-
menleving waar goede zorgen 
voor iedereen betaalbaar zijn. 
Volgens het Vlaams regeerak-
koord zouden de Vlaamse re-
geringspartijen, CD&V, N-VA 
en SP.a, een ‘basisdecreet 
Vlaamse sociale bescherming’ 
realiseren. Vandaag is er ein-
delijk een ontwerp, maar voor 
onze senioren verandert er zo 
goed als niets.

Het basisdecreet Vlaamse sociale be-
scherming voorziet een begin van 
maximumfactuur in de thuiszorg, 

die beschermt tegen te hoge zorgkosten 
zoals bijvoorbeeld poetshulp en lichame-
lijke verzorging. Die zal geleidelijk wor-
den ingevoerd. Er komt een begrenzing 
van de kosten voor thuiszorg, alhoewel we 
ook niet euforisch mogen zijn. Een echte 
begrenzing op basis van de werkelijke 

kosten komt er niet. Ook is het absoluut 
niet duidelijk hoe hoog het bedrag van de 
persoonlijke bijdragen in de toekomst zal 
blijven en behoudt de Vlaamse regering 
de vrijheid dit alles op een later tijdstip te 
regelen. Wanneer is allesbehalve duidelijk. 
Daarenboven wordt de gedeeltelijke be-
grenzing niet onmiddellijk toegepast, maar 
zullen oudere zorgbehoevenden alle kosten 
moeten voorschieten en pas een jaar later 
gedeeltelijk terugbetaald worden.

Pensioen volstaat niet
Van de belofte om een maximumfactuur 
voor de rusthuizen in te voeren, die een 
halte moet toeroepen aan de vaak te hoge 
kosten in de residentiële ouderenzorg, 
komt niets in huis. En ook de Vlaamse 
hospitalisatieverzekering, nochtans een 
van dé zogenaamde prioriteiten voor de 
N-VA, komt er niet. Deze belangrijke so-
ciale maatregelen zijn weggelaten uit het 
basisdecreet. Maar zoals het meestal het 
geval is bij mooie verkiezingsbeloftes, 
vreest het Vlaams Belang ook nu weer 
dat er van uitstel afstel zal komen. Aan-
gezien we nog nauwelijks twee jaar ver-
wijderd zijn van de Vlaamse verkiezingen 
(2014) en de Vlaamse regering bovendien 
in zware geldnood zit, is het inderdaad 
uiterst twijfelachtig dat deze maatregelen 
deze legislatuur nog gerealiseerd zullen 
worden. 
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Het is de wens van de overgrote meerder-
heid van de bejaarden om zo lang moge-
lijk in de vertrouwde omgeving thuis te 
mogen leven. Maar door verminderde mo-
gelijkheden om zelfstandig te functione-
ren, dringt een rusthuisopname zich soms 
op. De hoge rusthuisfacturen zijn dan 
vaak een drempel om die stap te zetten. 
Het gemiddelde pensioenbedrag volstaat 
namelijk niet om het verblijf in een rust-
huis te kunnen betalen. Op basis van een 
onderzoek werd berekend dat de gemid-
delde kostprijs van een rusthuisverblijf in 
Vlaanderen 1.326,90 euro per maand be-
draagt. Met een gemiddeld pensioen dat 
varieert van 850 tot 900 euro, is het duide-
lijk dat vele senioren in financiële proble-
men geraken en deze rusthuisfactuur niet 
kunnen betalen. 

Senioren geen 
prioriteit
Het OIVO, het Onderzoeks- en Informa-
tiecentrum van de Verbruikersorganisa-
ties, heeft berekend dat een Vlaming die 
bijvoorbeeld tien jaar in een rusthuis ver-
blijft, gedurende dertig jaar maandelijks 
100 euro moet sparen om de kosten die 
het pensioenbedrag overschrijden te kun-
nen betalen. Een rusthuisopname heeft 
zware financiële gevolgen, niet alleen 
voor de bejaarde, maar ook vaak voor zijn 
familie. Het Vlaams Belang pleit reeds 
vele jaren voor de afschaffing van de on-
derhoudsplicht van kinderen voor ouders 
die in een rusthuis verblijven.

Om deze redenen is het zeer jammer dat 
de Vlaamse regering - ondanks de dure 
beloftes - geen werk maakt van de maxi-
mumfactuur in de ouderenzorg. Blijkbaar 
zijn de ouderen - mensen die nochtans aan 
de basis liggen van onze huidige welstand 
en daarom onze beste zorgen verdienen - 
geen prioriteit voor de huidige Vlaamse 
regering. Het Vlaams Belang wil onze se-
nioren echter niet in de steek laten en zal 
blijven ijveren voor de invoering van deze 
zo belangrijke maximum-
factuur. 

Marijke Dillen
Nationaal voorzitter 

Seniorenforum
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 Neen

Nadat staatssecretaris voor Asiel,
Maggie De Block, zichzelf stoer op

de borst sloeg bij de voorstelling van
het jaarverslag FOD Binnenlandse

Zaken, verschenen in de kranten
hoera-berichten als zou de asielcrisis

bezworen zijn.

Verschillende maatregelen,
zoals meer controles op

regularisatieaanvragen om medische
redenen, het opstellen van een lijst
met ‘veilige landen’ en een vrijwillig

terugkeerbeleid zouden hun vruchten
afwerpen. Daarnaast worden ook

meer mensen ingezet om de dossiers
te verwerken.
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 Ja
Het Vlaams Belang

is uiteraard niet
tegen de kleine

maatregelen
die ondertussen

genomen zijn,
maar volksvertegen-

woordiger Filip De Man
noemt de hoera-

stemming niet alleen
voorbarig, maar zelfs

totaal ongepast. In totaal
werden tijdens

de eerste vijf maanden
nog steeds 9.256 asielaanvragen

ingediend. En in mei was er opnieuw
sprake van een stijging. Met een

gemiddelde van 1.851 dossiers per
maand zal ook 2012 goed zijn voor

meer dan 22.000 asielaanvragen.

De asielpoort blijft dus wagenwijd
openstaan. Om de jaarlijks

weerkerende opvangcrisis ten
gronde op te lossen, bestaat maar

één oplossing: de instroom van
asielzoekers beperken, de doorstroom

van de dossiers versnellen en de
uitstroom van illegalen en afgewezen

asielzoekers effectief realiseren.
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 De Ontwapende man

Uitgeverij Egmont

De Ontwapende 
Man is de twaalfde 
dichtbundel van Aleidis 
Dierick uit Aalst. Haar 
elfde dichtbundel De 
Onbeantwoorde Brieven, 
eveneens uitgegeven 
bij Uitgeverij Egmont, 
ontstond uit belevenissen 
van de naoorlogse 
periode 1944-1950. 
Haar nieuwe werkstuk is 
geïnspireerd door haar 
elfjarig verblijf in het 
arme Ierland van 1948 
tot 1960; toen nog een 
dunbevolkt, in bittere 
vrijheidstrijd verwikkeld 
land waar Aleidis 
Dierick, zelf banneling en 
medeslachtoffer van een 
onmenselijke Belgische 
repressieterreur, 
innig met het Ierse 
volk meeleefde, 
wat resulteerde in 
levenslange vriendschap.

In een Iers dal, in een 
warme zomermaand, 
plaatst zij de Ierse man 
en de jonge, banneling-

Vlaming; beiden 
overlevers en zich 
bewust van het 
eeuwenlange onrecht, 
hun volk aangedaan.

Zo blijft Aleidis 
Dierick poëzie 
creëren vanuit het 
eigen turbulente 
verleden en vanuit 
haar diepe ontroering 
en haar eerbied voor 
onze onuitputtelijke, 
wonderlijke 
Nederlandse taal en 
vanuit haar sterk Vlaams 
bewustzijn.

Aleidis Dierick 
(Antwerpen, 1932) 
debuteerde in 1980 en 

gaf eerder werk uit bij 
Orion, Lannoo, bij het 
Poëziecentrum, bij de 
Oostakkerse Geschriften 
en bij Uitgeverij P te 
Leuven. 
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Zogezegd

“De boerka heeft met godsdienstvrijheid heel weinig te maken. Zoveel als nudisme. 
Bovendien verplicht de islam het dragen van de boerka helemaal niet, het staat zo 
niet in de Koran. (…) Het is geen godsdienstige keuze, het is een privékeuze.”

“Bovendien breidt de islam zich uit en dat is beangstigend. (…) Het gaat om een 
expansionistische godsdienst, die bovendien allerlei verplichtingen oplegt aan niet-
moslims.”

Filosoof Etienne Vermeersch

n.a.v. het boerkadebat in , 2 juni 2012

“Ik moet vaststellen dat de kloof tussen allochtonen en autochtonen groter wordt, 
ondanks alle inspanningen die er gebeuren.”

Hilde Claes, burgemeester van Hasselt,

in , 6 juni 2012

“Het Vlaams Belang heeft altijd gewaarschuwd voor de gevaren die uitgaan van Sha-
ria4Belgium. Er was geen aandacht voor. Tot Fouad Belkacem de fout beging om 
Antwerpen te verlaten en naar Brussel af te zakken. Nu weet ook Franstalig België 
wie hij is.”

Editorialist Eric Donckier

in , 8 juni 2012

Kernredactie:

Ann De prins, Dirk De Smedt, Ludo Leen, 
Klaas Slootmans, Barbara Pas

Medewerkers:

Tom Van Grieken, Sam van Rooy,
Werner Marginet

Foto’s en illustraties:

Ben Bessemans, Marcel Steeman, Fré, 
Chris Luyckx, Jan Meulepas

Opmaak: Sem De Bie
Oplage: 26.000
Abonnement 1 jaar: € 9
Bank: 320-0808816-03
 Vlaams Belang Nationaal
Redactiesecretariaat: 

vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

Colofon

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

2.746



46

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 & KOELINGVocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!

 Onderwijsnieuwsbrief
Midden vorig jaar lanceerde het 
Vlaams Belang zijn onderwijswebstek. 
Vermits de media een algehele boycot 
over onze partij hebben uitgesproken, 
wilden wij via deze stek geïnteres-
seerden op de hoogte houden van 
onze onderwijsstandpunten.

Ondertussen zijn we de kinder-
schoenen ontgroeid en kreeg de 
website vorige maand een nieuwe 
naam: www.wijs-onderwijs.be. Om 
nog korter op de bal te spelen, 
starten wij eveneens met een elek-
tronische nieuwsbrief, waarbij op 
regelmatige basis de belangrijkste 

onderwerpen die in het parlement zijn 
behandeld, worden toegelicht. Inschrij-
ven op deze nieuwsbrief kan via
info@wijs-onderwijs.be.
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Zelfwerkend patroon

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

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28

Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische nieuws-

brief 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 21 JULI

ANTWERPEN. Vlaamse 

frietjes in secretariaat, Van 
Maerlantstr. Org.: VB Koepel 
Antwerpen. Inl.: Secretariaat 
Van Maerlant, 03/231.08.45.
ZATERDAG 28 JULI 

BRASSCHAAT. Zomerbraai in 
Domein Mikhof, St-Jobsestwg. 
146 om 16u. Inl.: E. Samyn, 
0478/99.01.08.
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 

BILZEN. Barbecue in zaal 
Sint-Amandus, Aldegondisstr. 5, 
Kleine-Spouwen om 16u. Inl.: 
A. Ponthier, 0472/94.99.90.
STABROEK. Dansfeest 20 

jaar VB Stabroek in zaal 
Moorland, Dorpsstr. 99 om 
20u. Inl.: G. Van Gansen, 
0495/76.82.94.
VRIJDAG 7 SEPTEMBER 

HALLE. 12de eetfestijn in 
zaal Alsput, Holleweg 118 om 
17.30u. Inl.: M. Vandemaele, 
02/360.14.16.
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

HALLE. 12de eetfestijn in 
zaal Alsput, Holleweg 118 
om 12u. Inl.: M. Vandemaele, 
02/360.14.16.
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

RUMST. Braai in Steenweg op 
Waarloos 63 A, Reet. Inl.: regi-
osecr., 0479/77.98.63.
ZEMST. Eetfestijn in Paro-
chiezaal, Zenneweg (naast de 
kerk), Eppegem van 12 tot 21u. 
Inl.: F. Geerinck, 02/308.00.14.
HEUSDEN-ZOLDER. Eetfestijn 
in zaal St-Vincent, Mijnwerker-
slaan, Zolder om 18u. Inl.: M. 
Verswijvel, 011/57.34.56.

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 

MECHELEN. Stand met 

Vlaamse streekproducten 
op de herfstbraderij, centrum. 
Inl.: Regiosecr., 015/41.18.48.
KORTRIJK. Verkiezingsbal 

met interviews, animatie, 

muziek en dans in zaal Che-
valier, Bellegemplaats 6, Bel-
legem om 20u. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43.
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

MECHELEN. Stand met 

Vlaamse streekproducten 
op de herfstbraderij, cen-
trum. Inl.: Regiosecretariaat, 
015/41.18.48.
SINT-PIETERS-LEEUW. 6de 

Leeuws etentje - pensen-

kermis in café ‘t Pauwke, 
G. Depauwstr. van 11.30 
tot 21.30u. Inl.: E. Longeval, 
02/582.91.75.
SCHERPENHEUVEL. Kie-

kendag in zaal Familieheem, 
Houwaartstr. 170, Schoonder-
buken van 16 tot 22u. Inl.: J. De 
Vriendt, 0484/12.82.33.
BRECHT. Scampi- en ribbe-

kesfestijn met G. Annemans, 
A. Van dermeersch, T. Willekens 
en M. Dillen in Het Goorhof 
(dienstencentrum De Linde-
boom), Kerklei 18, St-Job-in-
‘t-Goor om 16u. Inl.: C. Van 
Akeleyen, 0496/75.40.57.
ZONDAG 23 SEPTEMBER 

BUGGENHOUT. Kippenfestijn 
in Zaal Nicolaas, Jachtweg 2 
van 11.30 tot 18u. Inl.: S. Crey-
elman, 0495/24.57.14.
GERAARDSBERGEN. Eetfes-

tijn in zaal Manolito, Onker-
zelestr. 241, Onkerzele om 

18u. Inl.: Stephan 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 

TREMELO. Jaarlijkse steak-

dag in zaal Paloma, Schriek-
sebaan 47 om 16.30u. Inl.: A. 
Verschaeren, 0474/69.10.70.
ZELZATE. Eetfestijn in Voet-
balkantine Greco, Zeestr. 4 
om 19.30u. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40.
ZONDAG 7 OKTOBER 

ANTWERPEN. Nationale 

verkiezingsmeeting in Zui-
derkroon, Vlaamse Kaai 81/83. 
Org. en inl.: VB Nationaal, 
02/219.60.09.
ZATERDAG 13 OKTOBER 

IEPER. Jaarlijkse voedselin-

zameling tvv. Ieperse kans-

armen in Spar-supermarkt, 
Meenseweg 30 om 9u. Inl.: 
Nancy Six, 0479/30.41.01.

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

SEPTEMBERNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
6 AUGUSTUS 2012



4949

Bekijk ook onze oude uitzendingen.

Mei:

de partij.
April:

Maart:

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

Juni:

 Sharia4Belgium?
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Pierre Van Cauteren
Heers

Luc Callens
Knokke-Heist

Anny Van Aeken
Rumst

Lode Van Eyck
Duffel

Ilse Van Lierde
Aspelare

Oplossing vorige maand: schoonzus

Stuur uw oplossing voor 6 augustus met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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ZOO
Antwerpen

Gezinsdag 2012
zondag 9 september
Programma 
10u. deuren ZOO open
13u. Opening 

verkiezingsmarkt
14u. meeting in de 

Marmeren zaal met 
nadien receptie

16.30u. exclusieve 
zeeleeuwenshow

18u. sluiting ZOO

Meer info zie blz. 38


