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Woord van de voorzitter

De échte inzet van 14/10

“

Het Vlaams Belang is de enige
partij die een poging doet om
een thema naar voor te schuiven
tijdens de campagne”, verklaarde de
baas van een gerenommeerd reclamebureau onlangs (De Morgen, 10 september 2012). Onze slogan ‘Kies veilig’
appelleert inderdaad aan het thema
dat de topprioriteit dient te zijn van
elke democratische rechtstaat. De geborgenheid die elke mens zoekt: zich
goed voelen tussen de zijnen, zich kunnen ontplooien in een leefomgeving
die als vanzelfsprekend en als nietbedreigend wordt ervaren, kan enkel
plaatsvinden binnen de contouren van
veilige dorpen, wijken en steden.
De eerste voorwaarde om zich thuis
te voelen, is uiteraard veiligheid in de
meest strikte zin van het woord. Wie
zich niet veilig voelt, voelt zich ook niet
thuis. In een tijd van voortschrijdende
globalisering is de volksgemeenschap
de beste, zo niet de enige, constructie
www.vlaamsbelang.org/column
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waarbinnen een natuurlijke en gezonde solidariteit kan gedijen. De enige
constructie kortom, die de sociale veiligheid waarborgt.
Ook het thema van de eigen Vlaamse
identiteit, het Vlaamse karakter van
onze leefomgeving, van onze steden en
gemeenten, sluit daar naadloos bij aan.
Door de massale immigratie zijn heel
wat Vlamingen immers vreemdelingen
geworden in hun eigen buurt. Er is dan
ook meer dan ooit nood aan een partij die volop inzet op identitaire veiligheid.
Dát is de duidelijke boodschap die
achter onze slagzin schuilgaat. Dát is
de kern van ons programma en de
échte inzet van 14 oktober.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
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Analyse

Migratie bedreigt
onderwijs
Vlaanderen is internationaal
gekend en gelauwerd om zijn
kwaliteitsvol onderwijs. Maar
zal dat in de toekomst zo blijven?

O

ns onderwijs staat vandaag voor
enkele ernstige bedreigingen, die
het niveau van het onderwijs drastisch doen dalen.
Uit de gerenommeerde internationale
PISA-studies, uitgevoerd onder de auspiciën van de OESO, is gebleken dat er een
waarneembare leerachterstand optreedt
wanneer meer dan 1 op 10 leerlingen een
andere thuistaal heeft. Vlaamse leraars,

vooral in het stedelijk onderwijs, zullen
dit kunnen bevestigen.
In de stad Antwerpen ligt het aantal anderstalige leerlingen op 63 procent, in
Gent op 37 procent en in de stad Genk op
zo’n 30 procent. In de scholen van onze
centrumsteden is de toestand ronduit alarmerend. Brusselse situaties zijn er niet langer uit te sluiten. Door de snelle toename
van de migrantenpopulatie, worden vele
stedelijke, en zelfs bepaalde landelijke
scholen (onder meer in de Vlaamse rand
rond Brussel), overspoeld door leerlingen
van vreemde origine. Hun taalachterstand
zorgt er niet alleen voor dat zij vroegtijdig
de school zonder diploma verlaten, maar
heeft ook een nefaste invloed op de leerprestaties van autochtone leerlingen.

4
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Plan B
Dreigend plaatsgebrek
De explosieve groei van het leerlingenaantal is vooral te wijten aan de toestroom van
alsmaar meer vreemdelingen. Ook de toename van het aantal scholieren houdt gelijke tred met deze evolutie. Men heeft berekend dat er de komende tien jaar 20.000
kleuters en 40.000 lagereschoolkinderen
zullen bijkomen. In Antwerpen alleen al
gaat het om bijna 17.000 kinderen. We
moeten bijgevolg rekening gaan houden
met een acuut gebrek aan schoolgebouwen.
Na de onderwijskwaliteit zal ook de schoolinfrastructuur moeten inboeten ten gevolge
van het rampzalige immigratiebeleid
In augustus jongstleden maakte het Departement Onderwijs bekend dat in gans
Vlaanderen gemiddeld één op drie scholieren tijdens zijn lager of secundair onderwijs minstens één jaar moet overdoen.
In het sterk geïslamiseerde Sint-Joost-tenNode spreken we zelfs over 95 procent.

Onze voorstellen
Het Vlaams Belang pleit voor een maximum aantal anderstaligen in het Nederlandstalig onderwijs en het reorganiseren
van concentratiescholen in de richting van
inburgeringscholen. Alle leerlingen van
allochtone afkomst met leer- of taalachterstand moeten in deze scholen terechtkomen. Op deze manier wil het Vlaams
Belang échte gelijke onderwijskansen
creëren, want momenteel staat het onderwijsbeleid vooral voor ‘positieve discriminatie’, zeg maar discriminatie tegen
het eigen volk, met ongelijke kansen voor
autochtonen tot gevolg.

“

Te weinig Franstaligen zijn bezig met
de voorbereiding van het einde van
België.” Aan het woord geen overjaarse Waalse rattachist, maar Brussels
minister-president Charles Picqué. “De PS
is alvast op alles voorbereid. We hebben
Plan B nooit losgelaten,” stelde de PS-excellentie op de Franstalige zender RTBF.
Nog geen dag later volgde ook de voorzitter van de Franstalige christendemocraten,
Benoît Lutgen de redenering van Picqué.
“Walen en Brusselaars moeten zonder
dralen werk maken van een Franstalig
project, voor het geval het land zou splitsen”, aldus Lutgen in Le Soir (10 september 2012).
Hoewel de pers het zo liet uitschijnen, ging
het niet om ‘geïsoleerde uitspraken’. Eerder stelden ook andere vooraanstaande
Franstalige politici - waaronder Brussels
PS-boegbeeld Moureaux, federaal PSminister Onkelinx en Waals minister-president Demotte - dat de Franstaligen zich
moeten voorbereiden op het splitsingsscenario. Dat steeds meer Franstaligen de
splitsing van dit land niet langer als een
doemscenario beschouwen, is een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen.
Het wordt echter hoog tijd dat de Vlaamse
politieke klasse uit haar winterslaap ontwaakt en het Franstalige voorbeeld volgt:
een scenario uitwerken voor de ordelijke
opdeling van België. Het Vlaams Belang
heeft hiervoor met het gelijknamige boek
van Gerolf Annemans alvast een blauwdruk klaarliggen.
De redactie
5
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Actua kort

Instortingsgevaar

Dom
Diverse studies hebben
al aangetoond dat cannabis gevaarlijker is dan
door sommigen wordt
beweerd. De zogenaamde ‘softdrug’ is erg
verslavend en kan zware
gedragsstoornissen
veroorzaken.Volgens een
recent wetenschappelijk
onderzoek tast langdurig
gebruik ook de hersenen
aan. In plaats van het
domme gedoogbeleid
dat hier door Paarsgroen
werd ingevoerd en dat
sommigen nog willen
uitbreiden, moet er dus
een sterke ontradingscampagne komen. En een
harde aanpak van drugdealers en telers.

Het halfrond van het Europees Parlement in Brussel is
tijdelijk gesloten. Het dak staat op instorten. In 2008
kwam in Straatsburg al een deel van het dak boven
de plenaire zaal naar beneden. “Men zou er haast
een voorteken in kunnen zien”, zegt Philip Claeys,
Europees volksvertegenwoordiger voor het Vlaams
Belang. “Het dak van het Europees Parlement lijkt wel
symbool te staan voor de rampzalige toestand van de
Europese Unie.”

Uitgespuwd
Luckas Vander Taelen schreef dat de intimidatie van
vrouwen door allochtone mannen het gevolg is
van een falende opvoeding waarin jongens worden
verafgood als kleine prinsjes en een cultuur die
gevangen zit in een wel erg enge kijk op eer en seksualiteit. Die nuchtere vaststelling werd hem door
Groen niet in dank afgenomen. De ‘rechtse’ luis in
de pels kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in
Vorst geen plaats meer op de gemeenschappelijke
lijst van Groen en Ecolo. Partijgenoot Paul Pataer
(nog bekend van het Vlaams Blok-proces) zegt dat
de ‘veralgemeningen’ van Vander Taelen dicht in de
buurt komen van ‘raciale vooroordelen’. Bij Groen
is het credo van de multiculturele fabeltjeskrant dus
nog altijd wet: “Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap
lekker!”
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Heksenjacht

Eigen schuld
Ook in Mechelen
wil men paal en perk
stellen aan de seksuele intimidatie van
vrouwen door heetgebakerde allochtonen.
Maar misschien hebben
die vrouwen het wel
zélf gezocht? “Vrouwen
moeten zich bewust
zijn van de signalen die
ze uitzenden, want die
kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden
door jongeren”, zegt
schepen van Diversiteit
en Emancipatie(!) Ali
Salmi. Straffe kost. Dat
klinkt als: blijf thuis,
of schaf u een hoofddoek aan! De Mechelse
kiezer is verwittigd.

De Duitse roeister Nadja Drygalla moest
vroegtijdig haar koffers pakken op de
Olympische Spelen in Londen. Niet wegens dronkenschap of omdat ze betrapt
werd op doping, maar nadat uitlekte dat ze een ‘foute’
relatie met ene Michael Fischer heeft. Fischer was actief
bij de NPD, een partij die geboekt staat als ‘extreemrechts’. De atlete zelf kon nooit betrapt worden op
politieke uitlatingen, laat staan ‘aangebrande’, maar dat
doet er even niet toe. De linkse heksenjacht botste
gelukkig wel op felle kritiek. Zo schreef de Duitse
journalist Felix Steiner dat Drygalla het recht heeft om
een relatie te hebben met wie ze wil. “Ze heeft zelfs
het recht om op de Nationaal Democraten te stemmen
als ze wil.” Volgens Steiner tekent het voorval “de totaal
ontspoorde politieke correctheid.” Of zoals iemand
ooit voorspelde: “Als het fascisme opnieuw opduikt in
Europa, zal het onder de vlag van het anti-fascisme zijn.”

Maal vier
Het aantal gedetineerden van vreemde afkomst is
tussen 1980 en 2010 verviervoudigd. Van 1.212 naar
4.494, of 40 procent van de gevangenisbevolking. Het
aandeel van de Oost-Europeanen zit flink in de lift,
maar Maghrebijnen en Turken vormen in de cel nog
altijd de grootste groep. De cijfers worden bovendien
nog vertekend door de soepele naturalisatie. Volgens
de bekende advocaat Sven Mary zouden vreemdelingen
(met of zonder Belgische nationaliteit) al goed zijn voor
70 procent van de gedetineerden. Wie de overbevolking in onze gevangenissen wil terugdringen, weet dus
wat hem/haar te doen staat: 1. Criminele vreemdelingen
uitleveren aan het land van herkomst. 2. Geregulariseerde of genaturaliseerde veroordeelden de Belgische
nationaliteit ontnemen en het land uitzetten.
7
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Bruno Valkeniers
over het Vlaams Belang
en de verkiezingen
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Vraaggesprek

“Verandering kan alleen
met Vlaams Belang”
De gemeenteraadsverkiezingen beloven spannend te worden.
Het Vlaams Belang wordt door zijn politieke tegenstanders en
de media al dood verklaard, maar de partij trekt niettemin in
208 Vlaamse gemeenten naar de kiezer. Acht op tien Vlamingen
kunnen voor een Vlaams Belang-kandidaat stemmen. Voorzitter
Bruno Valkeniers neemt strijdlustig en vol vertrouwen plaats
aan onze gesprekstafel.
Wat is de inzet van de verkiezingen
van 14 oktober?
De inzet is natuurlijk voornamelijk lokaal. Het gaat om de beoordeling van het
beleid, of het non-beleid dat gevoerd is.
De beoordeling van de meerderheden in
de verschillende steden en gemeenten
van Vlaanderen én de oppositie. De beoordeling ook of onze steden en gemeenten er vandaag beter voorstaan dan zes
jaar geleden. Of ze goed bestuurd zijn en
of de mensen er zich meer thuis voelen
dan zes jaar geleden. Daar gaat het om.
In welke mate kunnen nationale thema’s meespelen of de resultaten beïnvloeden?
Het zijn gemeenteraadsverkiezingen,
maar ik kan mij inbeelden dat veel mensen zich willen uitspreken over de re-

gering en de regeringsvorming. Over
de staatshervorming, of beter misvorming. Het knoeiwerk bij de regeringsvorming en de staatshervorming, waar
álle Vlaamse partijen - met uitzondering
van het Vlaams Belang - veel te ver zijn
gegaan in hun toegevingen, inclusief de
N-VA.
Is de ‘kies veilig’-campagne geen ‘nationale’ campagne?Kan veiligheid wel
op lokaal vlak aangepakt of geregeld
worden?
Een nationale campagne? Ja en neen. De
slogan waarmee we naar de verkiezingen trekken, is ‘Kies veilig’. Die slogan
heeft een dubbele lading. ‘Kies veilig’
wil zeggen: met het Vlaams Belang weet
je waar je aan toe bent. Bij ons geen flou
artistique, geen onduidelijkheid, geen
spagaten. Daarnaast is het natuurlijk

9
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Vraaggesprek

ook een oproep om aan onze veiligheid
te denken: fysieke veiligheid, sociale
veiligheid en identitaire veiligheid. Die
dingen samen hebben natuurlijk veel te
maken met het lokale. Het lokale beleid
kan daar op inspelen, of niet op inspelen.
De vraag is wie zich vandaag nog veilig
voelt of thuis voelt in zijn wijk of stad.
En dat thuis voelen heeft veel te maken
met fysieke veiligheid, met het sociale

Maar je ziet toch wel dat men ook in
kleine gemeenten zoals bijvoorbeeld
Beersel moskeeën begint op te richten.
Dat vreemdelingen meer en meer het
straatbeeld inpalmen, in alle mogelijke
betekenissen. Dat de onveiligheid overal
toeneemt. Het komt er dus op aan om in
gemeenten als Poelkapelle en ZichemZussen-Bolder tijdig een dam op te werpen. En dat kan alleen door Vlaams Belang te stemmen.
Het Vlaams Belang komt in een aantal steden of gemeenten op onder een
andere naam of met een open lijst.
Waarom eigenlijk?

weefsel, met solidariteit. Dus ook met
de identitaire veiligheid, met waarden en
normen, met onze cultuur, met de vervreemding door massa-immigratie.
De problemen in Antwerpen zijn niet
dezelfde als de problemen in Poelkapelle zeg maar, of Zichem-Zussen-Bolder…
Natuurlijk. Gelukkig maar. Nog niet.

“

Verandering kan er alleen
komen met het Vlaams
Belang.

Dat is niet nieuw. We hebben dat ook
in het verleden al gedaan. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan Antwerpen waar het
Vlaams Belang een kartel met Vlott heeft
gevormd. Dat gebeurt nu ook in een aantal andere gemeenten. Als kartel, of onder een andere naam: ‘Vernieuwing’, of
‘leefbaar’ of ‘Forza Ninove’… Er zijn
een aantal mensen die het niet met alles
van het Vlaams Belang eens zijn, maar
wel met wezenlijke standpunten en die

10
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op lokaal vlak een coalitie willen sluiten
om de plaatselijke meerderheid te breken. Het zou dom zijn om daar niet op
in te gaan. Dat heeft niets te maken met
capitulatie of een zwaktebod.
Het cordon sanitaire lijkt steviger dan
ooit in beton gegoten en zelfs de N-VA
heeft er zich bij aangesloten door elke
mogelijke coalitie in heel Vlaanderen
bij voorbaat uit te sluiten. Is een stem
voor het Vlaams Belang dan een nutteloze stem?

Bart De Wever belooft ‘verandering’
in Antwerpen, na 70 jaar socialistisch
beleid of wanbeleid. Maar die verandering komt er niet?
Nee. Die verandering kan er alleen komen met een rechtse meerderheid. En
tot nader order kan dat alleen in samenwerking met het Vlaams Belang. Maar
De Wever wil niet. Als het van de N-VA

Nee, zeker niet. Integendeel. Het blijft
één tegen allen. En hoe groter die één
is, hoe meer impact we kunnen hebben.

“

Participationisme met het
Belgisch establishment is een
doodlopend straatje.

Wat de N-VA en het cordon betreft: dat
is - andermaal - een voorbeeld dat er bij
die partij een groot verschil bestaat tussen woorden en daden. Ze hebben vroeger altijd verklaard tégen het cordon te
zijn, maar omdat ze schrik hebben zelf
geweerd te worden uit stadhuizen en de
macht, onderschrijven ze nu het Belgische cordon sanitaire. Ik betreur dat,
maar ze doen maar.

afhangt, krijgt Antwerpen straks geen
verandering maar meer van hetzelfde.
De Antwerpse kiezer moet dat zeer goed
beseffen.
Voor een aantal kiezers lijkt het verschil tussen het Vlaams Belang en de
N-VA niet zo groot…
Ik denk dat elke dag opnieuw duidelijk
wordt dat die verschillen vaak toch wel

11
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Vraaggesprek

fundamenteel zijn. Het grote verschil is
dat het Vlaams Belang altijd klare en
duidelijke taal zal spreken. Wij zijn veel
meer een programmapartij. Zelfs toen
onze partij de grootste was in Vlaanderen
en hier en daar wat politieke avonturiers
of opportunisten aantrok die niet ingebed waren in het Vlaams-nationalisme,
dan nog heeft het Vlaams Belang altijd
klare taal gesproken. Dat kan je vandaag

maken. Dat zie je trouwens vandaag al.
Ze hebben er dus niets van geleerd.
U hebt zich in het verleden sterk gemaakt voor de vernieuwing en verjonging van de partij. Hoe ver staat het
daarmee?En weerspiegelt zich dat ook
in onze verkiezingslijsten?
Dat is een langdurig proces. Maar ik heb
de indruk dat er op onze lijsten op prominente plaatsen meer en meer jonge mensen staan. Twintigers, jonge dertigers, op

“

niet zeggen van de N-VA. Het tweede
wezenlijk verschil is de strategie. De geschiedenis van dit land, zelfs de meest
recente geschiedenis van de vorming van
de regering-Di Rupo, bewijst dat participationisme geen oplossingen biedt.
Participationisme met het Belgisch establishment is een doodlopend straatje, het
leidt tot niets. Dat is een wezenlijk verschil. In die zin is de N-VA de legitieme
opvolger van de Volksunie en ik weet dat
ze op termijn ook dezelfde fouten zullen

Het Vlaams Belang
moet een rebelse partij
blijven.

verkiesbare plaatsen. En het is aan hen
om zich te bewijzen. De trendbreuk is ingezet. En wat mij betreft moet dat proces
verder gezet worden.
Het Vlaams Belang is door onze politieke tegenstanders en de media al
dood verklaard en afgeschreven. Wat
is uw of onze boodschap aan die mensen en aan onze kiezers?
Men heeft het Vlaams Belang al zo dikwijls dood verklaard de laatste jaren. We
zijn inderdaad door een zeer moeilijke

12
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periode gegaan. Maar het Vlaams Belang
is nog lang niet dood. Wij bereiken nog
altijd meer dan een half miljoen kiezers.
Onze partij zit nog altijd in het peloton
van CD&V, Open VLD en SP.a. Van die
partijen hoor je nooit dat ze op sterven na
dood zouden zijn…
Met welk resultaat kan of mag het
Vlaams Belang blij zijn op 14 oktober?
Met een resultaat dat onze boodschap
‘Kies veilig’ doordringt en dat wij in
vele gemeenten waar wij opkomen een
sterk team naar de gemeenteraden kunnen sturen. In de meerderheid of in de
oppositie. Een resultaat dat ons de mogelijkheid biedt om verder te bouwen aan
een vrij en veilig Vlaanderen.
Hoe kijkt u op de afgelopen periode
van vier jaar voorzitterschap terug?
Het was geen gemakkelijke periode. Een
periode waarin ik veel tijd en energie heb
moeten steken in intern management.
Maar ook een periode van veel steun en
inzet van de basis, waarvoor mijn diep
respect en dank.

Komen er wijzigingen aan de top van
de partij?
Veranderingen aan de top van de partij?
Ik mag het hopen. Niemand is onvervangbaar. Mijn mandaat als voorzitter
loopt nog tot maart volgend jaar. Dat
geeft ons dus nog wat tijd om de toekomst voor te bereiden. Maar laat ons
eerst maar strijden voor een goed verkiezingsresultaat.
Wordt er intern al gesproken over opvolging?
Een van de belangrijkste opgaven in het
bedrijfsleven is het voorbereiden van
de eigen opvolging. Niemand heeft het
eeuwige leven. Het zou dus dom zijn,
mochten wij het binnen onze partij niet
hebben over de opvolging. Dat gaat van
het voorzitterschap, tot partijbestuur en
fractieleiders. Dus daar wordt intern
over gepraat en aan gewerkt. Maar het
Vlaams Belang moet een rebelse partij
blijven. Ik heb er geen enkele moeite
mee om mezelf opzij te zetten. Niet mijn
eigen persoontje is belangrijk, maar de
partij, Vlaanderen.

Lees het uitgebreide interview op www.vlaamsbelang.org
13
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Justitie

Martin op vrije voeten
De vervroegde vrijlating van
Michelle Martin toont het andermaal aan: België blijft het
land van de onbegrensde onmogelijkheden.

W

at een redelijk mens onmogelijk
achtte, is deze zomer gebeurd.
Michelle Martin, die medeplichtig werd bevonden aan de gruweldaden van
Dutroux en die bij de dood van de jonge meisjes Julie en Melissa zonder meer een griezelige rol speelde, werd op vrije voeten gesteld.

Politiek is
verantwoordelijk
Het zou al te gemakkelijk zijn om met
scherp te schieten op de rechtbank(en).
Strikt juridisch beschouwd is er op de beslissing tot vrijlating van Martin immers
weinig aan te merken. De betrokken rechters pasten namelijk gewoon de wet toe die
eerder door de politici werd goedgekeurd.
Het is dan ook de politieke klasse die over
heel de lijn verantwoordelijk is voor de
wraakroepende vrijlating van Martin.

Het overgrote deel van de zware misdadigers ontspringt de dans en blijft genieten van
het ‘recht’ om vrij te komen nadat één derde van de straf werd uitgezeten.

14
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De wet die de vrijlating van Martin mogelijk maakte, werd door het parlement gejaagd tijdens de tweede regeerperiode van
Verhofstadt (2003-2007), toen Laurette
Onkelinx (PS) de plak zwaaide op Justitie. In plaats van de beloofde verstrakking van de wet-Lejeune - zoals in 1996
door liefst 2,7 miljoen mensen in een petitie gevraagd - kreeg de Vlaamse kiezer
net het tegenovergestelde in de maag gesplitst. De beruchte wet werd weliswaar
aangepast, maar in plaats van verstrakt,
werd ze in extreme mate versoepeld. De
voorwaardelijke invrijheidstelling werd
niet langer een gunst, maar een afdwingbaar ‘recht’ voor de gedetineerde. De medestanders van Onkelinx, die niet zonder
reden de bijnaam ‘Patrones van dieven en
gangsters’ verwierf, hadden destijds zonder meer gelijk toen ze het hadden over
een revolutionaire wetgeving: ze installeerde het meest lakse vrijlatingsbeleid ter
wereld.

Aankondigingspolitiek
Ten tijde van het Verhofstadt-regime leverde ook CD&V snoeiharde kritiek op
het falende veiligheidsbeleid. Toen de
partij na de verkiezingen van 2007 de
kans kreeg om eindelijk te breken met de
linkse en lakse aanpak, liet ze het echter
afweten. CD&V leverde weliswaar de
nieuwe minister van Justitie, maar dat was
het dan ook. De beloofde trendbreuk bleef
beperkt tot wat gerommel in de marge en
een reeks vage aankondigingen. Bij de
jongste regeringsvorming tenslotte werd
aangekondigd dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling van zware criminelen
zou worden herzien. Zware misdadigers

zouden ‘pas’ na het uitzitten van de helft
van hun straf (nu is dat één derde) kunnen
vrijkomen.
De stoere beloftes bleken echter andermaal niet meer dan show en oogverblinding. De wijzingen die de regering-Di
Rupo uiteindelijk doorvoerde, gaan lang
niet ver genoeg. De belangrijkste maatregelen die werden genomen, hebben
immers betrekking op een zeer beperkt
aantal veroordeelden, met name de categorie van misdadigers die tot 30 jaar of
langer werden veroordeeld. Het overgrote
deel van de zware misdadigers ontspringt
echter opnieuw de dans en blijft genieten
van het ‘recht’ om vrij te komen nadat één
derde van de straf werd uitgezeten.

Andere planeet
Het was van in den beginne duidelijk dat
een Belgische regering, met PS en cdH in
een dominante rol, nooit gevolg zou geven
aan de eis tot onsamendrukbare straffen
die in Vlaanderen breed wordt gedragen.
Ook inzake justitieel en veiligheidsbeleid
is er tussen Vlaanderen en Wallonië sprake van een onoverbrugbare kloof. Tijdens
de regeringsvorming van Verhofstadt-II
stelde toenmalig Open VLD-voorzitter
Karel De Gucht niet zonder reden dat de
PS-onderhandelaars er inzake justitie en
veiligheid opvattingen op nahielden “die
hem de indruk gaven dat zij op een andere
planeet, ja zelfs in een ander sterrenstelsel
zaten.” Bijna tien jaar later is er nog maar
weinig veranderd: de PS zit nog steeds op
een andere planeet, en de Open VLD zit
met dezelfde PS nog steeds in eenzelfde
regering.
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Moslimoproer

Van Benghazi tot
Borgerhout
Een internetfilmpje over de
profeet Mohammed zorgde
midden september opnieuw
voor wereldwijd, gewelddadig
protest. Ook in Borgerhout.

M

et de islamitische profeet wordt
niet gelachen. Dat is ondertussen
nog maar eens gebleken. Naar
aanleiding van ‘Innocence of Muslims’
een stuntelig filmpje op YouTube waarin
de spot werd gedreven met Mohammed,
stond de islamitische wereld andermaal
op zijn kop. Over heel de wereld vonden

Abu Khalifah, de woordvoerder van Sharia4Belgium (hier op de foto met Fouad
Belkacem) was de aanstoker van de rellen.
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gewelddadige protestbetogingen plaats,
waarbij gewonden en zelfs doden vielen.
Zo lieten in de Libische hoofdstad Benghazi de Amerikaanse ambassadeur en drie
van zijn medewerkers het leven.

Haat
Mikpunt van het wereldwijde protest was
andermaal alles wat symbool staat voor het
gehate Westen. Zoals ook bij eerdere gelegenheden het geval was, kreeg het wereldwijde oproer ook dit keer een verlengstuk
in onze straten. Zo troepten in de Antwerpse gemeente Borgerhout enkele honderden
moslimjongeren samen om luidkeels te
protesteren tegen de ‘belediging’ van de
profeet. En andermaal draaiden de protestacties uit op een harde confrontatie met de
politie.

Integratie?
In een reactie stelde Antwerps Vlaams
Belang-kopman Filip Dewinter dat de
Antwerpse moslimgemeenschap opnieuw
een bijzonder slechte beurt heeft gemaakt.
“Voor zover het nog moest bewezen worden, is opnieuw gebleken dat de islam een
onverdraagzame godsdienst is die de vrijheid van meningsuiting niet respecteert”,
aldus nog Dewinter.
Een bewijs van geslaagde integratie zijn
de recente rellen al evenmin te noemen.
Wie in onze samenleving wil meedraaien,

moet tegen een stootje kunnen, moet hard,
open debat en spot aanvaarden, wat ook
zijn persoonlijke smaak mag zijn. Wie de
vrije meningsuiting daarentegen wil laten
ophouden waar ze volgens ieders persoonlijke aanvoelen overgaat in belediging of
laster, zet de democratie op een gevaarlijk
hellend vlak. Men kan niet zoiets als een
halfvrije mening uiten, net zoals men niet
halfzwanger kan zijn.

Politiek medeschuldig
Ook het Antwerpse stadsbestuur (SP.a,
CD&V, N-VA, Open VLD) gaat niet vrijuit. Onder het motto “’t Stad is van iedereen” heeft deze bonte coalitie immers jarenlang een politiek gevoerd die de indruk
wekt dat Antwerpen een soort vrijblijvende
hangplek is voor alles en iedereen, zonder
dat daar enige verbintenis of verplichting
tegenover staat. Het is de hoogste tijd dat
een andere boodschap de wereld wordt
ingestuurd. Die boodschap moet zijn: Antwerpen is van de Antwerpenaren, van alle
burgers die het Vlaams, Nederlandstalig
en Europees karakter van de stad respecteren én zich schikken naar onze waarden,
wetten en normen. Wie de onweerstaanbare drang voelt om etnische of religieuze
oorlogen uit te vechten, moet dat maar elders gaan doen. Wie deze boodschap niet
begrijpt en van onze gastvrijheid misbruik
maakt, hoeft niet te rekenen op ons begrip
of ‘respect’, maar enkel op een ticket richting land van herkomst.
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Boek & tijdschrift

Omgekeerde kolonisatie
De immigratie groeit Europa in sneltempo boven
het hoofd. Het Europese
continent multiculturaliseert en islamiseert. De
immigratie-tsunami zorgt
voor een omgekeerde
kolonisatie.

In de bijhorende DVD
zitten zowel stukjes
reportage die de problematiek schetsen als
interviews met buitenlandse politici.

Filip Dewinter beschrijft
hoe allochtonen over
enkele jaren de meerderheid van de bevolking van
verschillende steden zullen uitmaken. De massaimmigratie zorgt trouwens voor meer criminaliteit, meer armoede en
meer werkloosheid. De
immigratievloedgolf kost
de Vlamingen handenvol
geld: 1.500 euro per jaar
per Vlaams gezin.

Naar aanleiding van
het nieuwe boek en
de DVD nodigde
de redactie van het
duidingsprogramma
Ter Zake de Antwerpse
voorman uit voor een
debat met N-VA-volksvertegenwoordiger Theo
Francken. Die laatste

Stop invasie
De immigratie-invasie
kan echter gestopt worden! Filip Dewinter legt
in ‘Immigratie-invasie:
de nieuwe kolonisatie’
zonder politiekcorrecte taboes uit hoe en
waarom...

Leuk om weten

weigerde echter op de
uitnodiging in te gaan.
Blijkbaar schuwt Francken het debat met het
Vlaams Belang.

Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie
Filip Dewinter
Boek + DVD
8,05 euro (incl. 3,05 euro verzendingskosten)
Het boek telt 200 pagina’s
De DVD duurt 25 minuten
ISBN: 9-789078-898320
Uitgeverij Egmont
Madouplein 8 bus 2
1210 Brussel
bestellen@uitgeverijegmont.be
0472 603 552 (alle werkdagen tijdens de kantooruren)
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Wij zijn er gerust in

H

Voor alle
informatie kan u

et is een open deur intrappen om te stellen dat het van
groot belang is ook de lokale kiezer blijvend aan ons te
binden. Vlaams Belangers die de afgelopen zes jaar
geïnvesteerd hebben in hun gemeente plukken hier sowieso de
vruchten van. Het is net in deze gemeenten - waar de N-VA en
het Vlaams Belang samen de meerderheid van de stemmen
zullen halen - dat de N-VA voor de keuze gaat komen te staan.
Samen met ons een Vlaams-nationaal bestuur verwezenlijken
of zonder ons meer van hetzelfde? Op die manier beliegen zij
hun achterban door weer in zee te gaan met andere systeempartijen.

steeds

De bal ligt op maandag 15 oktober zonder twijfel in hun kamp.
Mochten ze zich weer eens te goed voelen voor ons, dan moeten wij daar niet rouwig om zijn. De Vlaams Belang Jongeren
vinden dat onze partij in dat geval de komende zes jaar garant
moet staan voor een keiharde en constructieve oppositie.
We zijn veel te lang, veel te braaf geweest voor de N-VA.

Fax: 02/219.50.47

terecht bij het
nationaal
secretariaat
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

The duty of the opposition is to oppose en daar is niets mis
mee. Met aan de zijlijn te blijven staan, heeft dit trouwens
niets te maken zoals sommigen kwaadwillig beweren. De oppositie is een essentiële en eerbare rol in het democratisch
systeem. Wie gaat er anders die lakeien van het systeem op
de vingers tikken? Wie anders gaat de vinger op de wonde
blijven leggen? Wie anders gaat blijven zeggen wat de man
in de straat zegt en denkt? Juist. Het Vlaams Belang!

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter
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Dubbelinterview

Ambitieuze tweeling
Op 14 oktober zullen heel wat jongeren kandideren voor het
Vlaams Belang.VBJ had een gesprek met twee van hen, de tweelingbroers Robin en Rien Vandenberghe.
Wie zijn Rien en Robin?
(Rien) 27 jaar geleden werden wij geboren in een bakkersgezin in het WestVlaamse Egem. We trokken naar het SintJozefscollege in Tielt, waar toen nog een
standbeeld stond van de Vlaams-nationalistische priester-leraar Cyriel Verschaeve.
Na onze humaniora gingen we ingenieurswetenschappen studeren in Gent.
Hoe zijn jullie in de politiek terechtgekomen?
(Robin) Hoewel we in het middelbaar al
geboeid waren door politieke discussies,
was ons lidmaatschap van het Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV)
onze eerste stap in de Vlaamse beweging.
Het KVHV vormde een stimulerende om-

geving waarin we onze politieke ideeën en
talenten konden ontwikkelen.
(Rien) Mijn broer en ik hebben ons heel
onze studententijd ingezet in het KVHV.
Terwijl Robin vooral de vorming voor
zijn rekening nam, legde ik me meer toe
op algemene organisatie. In 2007 werd ik
Gents en nationaal praeses. Samen met
kameraden waren we tot grootse dingen
in staat, zoals onder meer staten-generaals
(van verzet) tegen het regime, marsen
op Sint-Genesius-Rode en Brussel voor
Vlaamse zelfstandigheid, Uylenspiegelfeesten in het Gravensteen.
Waarom hebben jullie voor het Vlaams
Belang gekozen?
(Rien) Onze grootvader, Jan Schotte, was
een rasechte Vlaams-nationalist. Hij was
medestichter van de Volksunie in Wingene en een van de stichtende leden van het
Vlaams Blok in de regio Roeselare-Tielt.
Door het lezen van het Vlaams Blok Magazine, waren we er helemaal van overtuigd dat het Vlaams Blok koos voor de
noodzakelijke strijd en niet voor het haalbare compromis. Ook nu is het Vlaams
Belang de enige partij die problemen
zoals het Belgische politieke moeras, de
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multikul en de criminaliteit zonder taboes
op tafel legt. Via het KVHV leerden we
de Vlaams Belang Jongeren kennen. Het
was uiteindelijk Barbara Pas die ons uitnodigde om lid van het dagelijks bestuur
van VBJ te worden.
Hoe is de lijstvorming verlopen?
(Robin) Op de Pittemse Guldensporenviering van 2011 werden we aangesproken door een N-VA-lid met het voorstel
om onder een gezamenlijke Vlaamse lijst
op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk lag het regiobestuur
van de N-VA dwars om nog met ons verder te gaan. Uitgerekend een oud-NSV’er
moest ons met pijn in het hart, maar met
de N-VA-richtlijnen in de hand, uitleggen
dat een lijst met Vlaams Belangers niet
kon. Zijn ultieme bezwaar was dat het extreemlinkse anti-fascistisch front dit zou
lekken aan de pers om N-VA zwart te maken. Blijkbaar bepaalt het marginale AFF
de agenda van de N-VA.
(Rien) We hebben dan beslist om op eigen
kracht verder te gaan en een Vlaams Belang-lijst in te dienen. Robin zal die lijst
trekken. Ik zal die duwen. Met trekken en
duwen proberen we alvast een eerste zetel
binnen te rijven in het CD&V-bastion Pittem. De N-VA hangt nu met tegenzin van
veel van haar leden en uit bloedarmoede
haar karretje aan de eenheidslijst van

Open VLD en SP.a. Veel kiezers zijn daar
ontevreden over en lieten ons al weten
voor het Vlaams Belang te zullen stemmen.
(Robin) Tijdens onze huisbezoeken, blijken de kiezers onze stap naar de gemeentepolitiek positief te ontvangen. Als bakkerszonen, tweeling en bestuursleden van
Davidsfonds Egem genieten we lokaal
enige bekendheid. We verwachten dat ik
als lijsttrekker verkozen wordt, maar hopen op een nog betere score.
Tot slot: wat zijn de verschillen tussen
jullie als tweeling?
(Robin) Van bij de geboorte woog Rien
meer en was hij ook iets groter. Die verschillen zijn er nu nog. En hoewel we
samen voor bouwkundig ingenieur gestudeerd hebben, werk ik nu als projectleider
in de renovatiesector en Rien als calculator-werfplanner in de ramensector.
(Rien) Onze vrije tijd besteden we meestal samen, maar onze wegen scheiden als
het aankomt op bestuursverantwoordelijkheden. Zo is Robin voorzitter van de
Egemse Davidsfondsafdeling, en zit ik in
het IJzerwakecomité. Maar als het erop
aankomt, is het wel duidelijk dat ik de
baas ben als oudste van de twee. (lacht)
Neen, grapje. We komen goed overeen.
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zondag
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slachthuisstraat 60, sint-niklaas
(naast de spoorwegberm)
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21 juli-actie

Ook wij zijn jongeren!
Geweld is en blijft een harde
realiteit. Toch berichten de
media amper over wat er zich
dagelijks afspeelt in het straatbeeld. Wordt er wel aandacht
aan besteed, dan beperkt die
zich meestal tot enkele regels
in de kantlijn of wordt de werkelijk vakkundig verbloemd.
U kent ongetwijfeld de zogenaamde ‘incidenten’, waarbij zogenaamde ‘jongeren’ letterlijk ten strijde trekken tegen politieagenten, chauffeurs van De Lijn of personeel van
de NMBS. Deze ‘jongeren’ zijn in vele gevallen slechts ‘slachtoffer’ van een gebrekkige opvoeding, of van de veeleisende maatschappij die hen te weinig kansen biedt. Zijn
de feiten nochtans bewezen? Ach, catalogiseer het onder de noemer ‘kleine’ criminali-

teit. Het waren immers maar ‘jongeren’, of
niet soms...
Het pamperbeleid van overheid en media is
niet alleen een bewuste misleiding van de
bevolking, het is ook bijzonder wraakroepend voor de mensen op het terrein. Oppakken van de daders leidt zowat automatisch
tot het minimaliseren van de feiten en binnen de kortste keren staan deze ‘jongeren’
weer op straat.
Kan het trouwens verbazen dat het bij misdrijven met ‘jongeren’ veelal gaat om jongeren van allochtone afkomst? Maar ook
dat wordt door de media bewust achterwege
gelaten.
Dat de term ‘jongeren’ bij geweld systematisch gebruikt wordt - of beter misbruikt om de confronterende waarheid te verdoezelen, is er bij VBJ op z’n zacht gezegd te veel
aan. Ook wij zijn immers jongeren!
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De Gordel

Vlaamse regering buigt
“Wat is de provocatie: de Gordel laten doorgaan of ze verbieden, volgens mij het eerste.”
Aan het woord is FDF-Kamerlid
en eerste schepen van SintGenesius-Rode, Eric Libert.

N

a een bijzonder woelige gemeenteraad besliste het Franstalig gemeentebestuur om de grootste
sportmanifestatie van Vlaanderen niet langer in ‘zijn’ gemeente te laten doorgaan.
Dat hiermee de bakermat van de Gordel in
zijn hart werd geraakt, leek de Fransdolle
burgemeester Myriam Rolin (cdH) van de
faciliteitengemeente geenszins te raken.
Integendeel.
De stoere verklaringen langs Vlaamse kant
bleven niet uit. “Ongehoord en een totaal
gebrek aan respect”, verklaarde CD&Vvoorzitter Wouter Beke. Zelfs de communautair ongevoelige Herman Van Rompuy,
zelf Rodenaar, uitte zijn ongenoegen. De
afwijzende reacties van CD&V klinken
echter bijzonder wrang. Zij oogsten nu immers wat ze jarenlang gezaaid hebben door
de Franstaligen vijftig jaar lang het bedje
te spreiden in de Vlaamse Rand. Maar ook
N-VA-ministers Muyters en Bourgeois lieten hun ongenoegen blijken. “Dit is een
schandalige beslissing, dit kan absoluut
niet door de beugel”, verklaarden de NVA-excellenties.

Geen tanden
Het Franstalig gemeentebestuur was echter niet onder de indruk. Op vlak van beleidsdaden bleef het immers bijzonder stil
in het N-VA en CD&V-kamp. Nochtans
hadden de Vlaamse meerderheidspartijen
alle instrumenten in handen om het Fransdolle gemeentebestuur terug te fluiten.
Het deed allemaal wat denken aan de historische uitspraak van wijlen Guy Spitaels
(PS) die begin jaren 90 zei dat de Vlaamse
leeuw wel brult, maar geen tanden heeft.
Gezien de lauwe houding van N-VA en
CD&V vroeg fractievoorzitter Joris Van
Hauthem bevoegd minister Geert Bourgeois een regeringscommissaris naar
Rode te sturen, en met ministeriële dekking in de plaats te treden van het balorige
gemeentebestuur. Bourgeois gaf echter
niet thuis en schoof de zwarte piet door
naar minister van Binnenlandse Zaken
Joëlle Milquet (cdH). Dat die laatste zich
niet geroepen voelde om de burgemeester
van Sint-Genesius-Rode terug te fluiten,
was gezien hun gemeenschappelijke partijlidkaart nochtans perfect voorspelbaar.
Terwijl Bart De Wever in de aanloop
naar de verkiezingen van 2009 nog van
de daken schreeuwde dat “N-VA met de
Vlaamse regering buiten de Vlaamse lijntjes zou kleuren” (Knack, 8 juni 2009), bewijst Bourgeois dat zijn partij dat nog niet
eens binnen de lijntjes durft.
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Als protest tegen de houding van het fransdolle gemeentebestuur én van de andere
Vlaamse partijen, organiseerde het Vlaams Belang een alternatief Gordelontbijt in SintGenesius-Rode

De Zes bij het vuilnis

eigen grondgebied niets te zeggen heeft,”
stelde Bart Laeremans in een reactie.

Als klap op de vuurpijl ging Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA)
in op de vraag van het fransdolle gemeentebestuur om het sportevenement te laten
doorgaan in de Beerselse deelgemeente
Alsemberg. “Dit komt neer op een regelrechte vlucht. Muyters voert hiermee op
een slaafse wijze, pink op de naad van de
broek, uit wat de Fransdolle burgemeester
van Rode geëist had.” De Vlaamse regering geeft hiermee niet alleen toe aan francofone haatpredikers, veel erger is dat ze
hiermee laat uitschijnen dat ze over haar

De boodschap die de Vlaamse regering
naar de bestuurders van de faciliteitengemeenten stuurde, is alvast duidelijk: doe
uw goesting, werk de Vlamingen gerust
buiten, de Vlaamse regering zal wel de
andere kant opkijken. Het gaat om het
zoveelste signaal dat de Vlaamse overheid de inwoners van de Zes laat vallen en
helemaal overlaat aan de francofone arrogantie. De Vlamingen in Sint-GenesiusRode kunnen er alvast vanop aan dat het
Vlaams Belang dat niet doet.
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Dossier

www.vlaamsbelang.org/dossier

Allochtoon geweld

Ontluisterende getuigenis
“Er gaat geen dag voorbij of
er wordt ergens een politieman in elkaar geklopt, opzettelijk omvergereden, neergeschoten, …”. Aan het woord is
Vincent Houssin van politievakbond VSOA (De Morgen, 3
september).

W

ie de laatste maanden de actualiteit wat heeft gevolgd, kon
zelf vaststellen dat politiemensen in de Brusselse probleemwijken en
elders het hard te verduren kregen. Keer
op keer werden de problemen veroorzaakt
door allochtone jongeren die zich door
de aanhoudende straffeloosheid heer en
meester voelen in hun wijken en de politie er met geweld proberen te verjagen.
Tot overmaat van ramp worden agenten
permanent in de steek gelaten, ja zelfs geboycot, door lagere en hogere overheden.
De redactie sprak met Herman Pardon,
Brussels agent op rust die jarenlang van
de algemene reserve deel uitmaakte. Hij
zag de huidige problemen al lang geleden
aankomen.
U kunt terugblikken op een lange loopbaan als agent in Brussel. Hoe hebt u

uw beroep zien evolueren?
Mijn loopbaan begon in 1973. Na een jaar
opleiding ging ik aan de slag bij de algemene reserve en stond onder meer in voor
het vervoer van gevangenen. Ik moet zeggen dat er in die dagen nog wel gehoorzaamd werd en er over het algemeen nog
respect was voor het uniform. Er werd
bijvoorbeeld ook veel meer gechargeerd.
Amokmakers voelden toen meteen wie
de baas was op straat. Later is men de zaken geleidelijk aan gaan versoepelen. Nu
wordt de politie zelfs aangemaand zich
terughoudend op te stellen, want hun aanwezigheid is in de ogen van bepaalde bewindslui een “provocatie”.
Het is overduidelijk dat de door de PS
gedomineerde politiek in Brussel de politie dwarsboomt. Hoe sterk laat zich
deze politieke druk op het politiekorps
gevoelen?
Ik wil eerst en vooral wijzen op een nefaste
beleidskeuze uit het verleden. De voormalige nationale reserve te Brussel groepeerde heel wat eenheden, die gezamenlijk en
dus veel slagkrachtiger konden optreden.
De reserve werd ondertussen versnipperd
in allerhande kleine en vaak gespecialiseerde eenheden die onder de hoede van
een welbepaalde Brusselse burgemeester
werden gebracht. Elk van die burgemees-
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Aangezien agenten tegenwoordig ook in hun privésfeer niet meer veilig zijn, kunnen we
van de geïnterviewde slechts een anonieme foto publiceren.

ters voert zijn eigen lokaal politiebeleid,
wat de efficiëntie niet bevorderd. Voorts
staan de Brusselse burgemeesters een kordaat optreden in de weg. Zij denken bovenal aan hun allochtone stemmen. Toch
moeten zij beseffen dat het gedogen van
criminaliteit hun gemeente enorm veel
geld kost.
De huidige situatie is erg demotiverend
voor de agenten. Het tekort aan agenten zal niet meteen opgelost zijn.
Het politiewerk op het terrein wordt er alsmaar moelijker op en dat werkt inderdaad

demotiverend. Bij een doordeweekse controle kan het al serieus mis gaan. Agenten
proberen altijd menselijk te blijven. Zo
zijn ze immers opgeleid. Maar voor veel
Brusselaars van vreemde origine is het al
te veel gevraagd om de identiteitskaart of
de verzekeringspapieren te tonen. Meestal
zijn ze met niets in orde. Wanneer wij dan
een treffelijke oplossing voorstellen, gaan
ze vaak door het lint en dreigt de boel te
escaleren. Daarenboven worden agenten
vandaag opgezadeld met veel te veel papierwerk. Die bureaucratie leidt hen af
van het echte politiewerk en dat kan ook
erg frustrerend zijn.
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Dossier

De overheden ontkennen het bestaan
van zogenaamde no-go areas, leugen of
waarheid?
We hebben het zo vaak meegemaakt dat
we op onze ronde door twaalfjarigen bekogeld werden met stenen. Dat is op zich
al hallucinant, maar we gaven hier nooit
aan toe. Wat de beruchte Anderlechtse
wijk Kuregem betreft, hebben wij - pakweg tien jaar geleden - van hogerhand het
expliciete bevel gekregen om uitsluitend
ondergronds te patrouilleren. Tijdens de
bewuste briefing werd verteld dat bovengrondse patrouilles de lokale bevolking
zouden kunnen uitdagen. Niettemin proberen politiemensen hun taak in het veld
naar behoren in te vullen. Vooral de jonge rekruten, die met veel moed hun job
aanvatten, verdienen groot respect. Maar
soms kan de politie in deze wijken niet anders dan zich afzijdig houden. Zij moeten

zichzelf in die extreme gevallen niet onnodig in gevaar brengen.
Is er volgens u een duidelijk verband
tussen immigratie en criminaliteit?
Een overtuigend antwoord op die vraag
vindt men in onze gevangenissen. Wanneer wij vroeger in een gevangenis kwamen, konden wij op een gang van de 80
cellen ongeveer 70 namen lezen. Op het
einde van mijn carrière kon ik geen enkele
naam meer thuisbrengen. Dan spreek ik
alleen nog maar over de misdadigers die
echt vastzitten. U weet wel dat men in dit
land al heel wat op zijn kerfstok moet hebben vooraleer men voor langere tijd achter
tralies belandt.
Hoe dienen de veiligheidsproblemen in
Brussel en elders volgens u op het terrein aangepakt worden?
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De politie moet terug in staat gesteld worden om strenger op te treden. Wie vroeger
iets misdeed, werd gestraft en iedereen
aanvaardde dat. Nu is dat helemaal anders. In Brussel woont een massa mensen
die niet vertrouwd zijn met onze normen,
waarden en levenswijze. Zij dienen zich
vooreerst aan te passen aan ons en moeten
tevens gedwongen worden zich voor de
gemeenschap dienstbaar te maken. Over
het pamperbeleid met zijn straathoekwerkers en begeleiders allerhande, dat allochtonen constant in de slachtofferrol duwt,
zijn mensen zoals ik, die jarenlang met
hun twee voeten in de Brusselse realiteit
stonden, absoluut niet te spreken. Men
moet voor allochtonen, en dan vooral de
jongeren, een duidelijke lijn trekken. Van
zodra zij deze lijn overschrijden, moet onmiddellijk hard opgetreden worden. Om
dit te handhaven, zou ik willen verwijzen naar de nultolerantie. In buitenlandse

grootsteden zoals bijvoorbeeld New York,
was deze strategie zeer succesvol.
Hoe zou het nultolerantiebeleid er volgens u moeten uitzien?
Het komt erop aan om snel te reageren
van zodra er criminele feiten of nalatigheden worden vastgesteld. Wie zich bijvoorbeeld niet kan legitimeren, zou mee
moeten naar het bureau, waarna ouders
of familie de nodige documenten dienen
voor te leggen. Ook jongeren die spijbelen, mogen niet aan een sanctie ontsnappen. We moeten kunnen nagaan waar zij
wonen, waarna de ouders voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. Dit
alles is echter een kwestie van politieke
wil, want als het van de politie zou afhangen, was de rust en orde in onze hoofdstad
allang teruggekeerd.
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Opinie

Immigratie ondergraaft
de verzorgingsstaat
Het spel gaat als volgt: noem
de auteur van volgend citaat.
“Wij zijn van oordeel dat op
langere termijn noch het belang van de landen waaruit
de vreemde werknemers komen, noch de belangen van die
vreemdelingen zelf, noch de
belangen van de Nederlandse
samenleving, met hun komst
zijn gediend.” Het citaat komt
niet van Wilders of het Vlaams
Belang, maar van het ministerie van Sociale Zaken van het
kabinet-den Uyl (1973).
Tweede citaat: “Bij ons onderzoek zijn wij
al vrij snel tot de conclusie gekomen dat
de problemen vooral groot worden bij die
mensen die van het platteland komen, de
islamitische godsdienst belijden en zich
waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen
aanpassen aan de werk- en leefgewoon-

ten van ons land. Wij vinden die mensen
hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand en ontwikkeling ten
opzichte van ons land en de consequente
opvattingen die zij over hun islamitische
geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd
kansloos in onze maatschappij staan.” Het
citaat komt uit de brochure ‘Gastarbeid en
Kapitaal’ (1983) van de Nederlandse SP,
de partij die vandaag in Nederland als een
soort nieuw-socialistische messias wordt
beschouwd.
De uitspraken zijn dus van twee socialistische instanties, in een tijd dat er nog geen
politiek correcte inquisitie bestond en
mensen hun gezond verstand nog mochten aanspreken, een tijd ook dat sociologen, antropologen en welzijnswerkers
allerhande het beleid nog niet bepaalden
van op hun morele krukje. Helaas bleven
deze uitspraken zonder gevolg, al stond
men begin jaren zeventig op het punt in
Nederland een remigratieprogramma uit
te voeren, alleen bleek daar geen Kamermeerderheid voor te zijn… In die zin zijn
de panelen nog steeds niet verschoven:
men weet dat immigratie geld kost en
niets oplevert, maar toch gaat men met

Deze opinierubriek biedt ruimte aan onafhankelijke publicisten en heeft de bedoeling het brede politieke
debat, onder meer over het Vlaams-nationalisme, aan te zwengelen. De auteurs schrijven hun bijdragen
ten persoonlijken titel en geven dus niet noodzakelijk de standpunten van het Vlaams Belang weer.
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een onnozel voluntarisme voort de eigen
bevolking te kwellen met de vele misstanden die met immigratie gepaard gaan.

Nieuw fascisme
Over de hele problematiek van de immigratie bundelde de Nederlandse journalist
Joost Niemöller de gesprekken die hij had
met tien gerenommeerde wetenschappers
die onderzoek hebben verricht naar de impact van immigratie, hét taboeonderwerp
bij uitnemendheid voor postmoderne journalisten, politici of tal van academisch
geschoolde alfa-mannetjes. Die gedragen
zich in hun krant, op radio en televisie en
in academia in de eerste plaats immers als
ideoloog, als bewerker van de geesten van
de massa, als pedagogen van een nieuw
totalitarisme (dat ze zelf niet herkennen),
als de intellectuele terroristen van het antifascisme (Pierre-André Taguieff).
Ze gedragen zich als brenger van hun eigen ‘pravda’: van het soort waarheid die
niks van doen heeft met de feiten maar alles met hun romantische, utopische en au
fond narcistische zielen. Voor hen gaat het
niet om feiten, het gaat erom of je ‘goed’
bent. Onder het mom van antifascisme,
zo sprak destijds de joodse historicus
Jacques Presser, zullen zij het fascisme
brengen. En dat is wat vandaag gebeurt
en waartegen dit boek van Niemöller een
harde maar faire en rationele aanklacht is.
Uit een uitgebreid onderzoek uit 2008 in
25 welvarende landen, bleek dat slechts
10 procent voorstander was van immigratie. Uit de gesprekken met hoofdonderzoeker Hans Roodenburg van het CPB
(Centraal Plan Bureau in Nederland),
ultureel antropoloog en wiskundige Jan
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Opinie
van de Beek, juriste Tesseltje de Lange,
socioloog Ruud Koopmans, onderwijssocioloog Jaap Dronkers, Arbeids- en
Organisatiepsycholoog Jan te Nijenhuis,
demograaf Joop de Beer, economen Harry
van Dalen en Joop Hartog, criminoloog
Hans Werdmöller, allen ‘taboedoorbrekers’, blijkt zonneklaar wat de man in de
straat al lang wist: immigratie zoals die
in Europa plaatsvindt, is over de hele lijn
schadelijk voor ons continent. Het brengt
economisch nauwelijks iets op, kan de
vergrijzing niet oplossen (integendeel),
maakt de inkomensverschillen groter,
brengt elke dag weer nieuwe drama’s
met zich mee, genereert minder vertrouwen, vermindert de prestaties bij etnisch
diverse klassen, leidt tot immense fraude
(o.m. fraude met de kinderbijslag in het
land van herkomst), ondermijnt de sociale
cohesie en verhoogt de criminaliteitscijfers. Dat bewijzen ze met facts en figures.
Het is beslist politiek incorrect, maar etniciteit blijkt vaak bepalend voor succes.
De Amerikaanse immigratiedeskundige

George Borjas wees erop dat bepaalde
etnische groepen van generatie op generatie afhankelijk blijven van een uitkering, terwijl andere etnische groepen al
vanaf de eerste generatie succesvol zijn.
Dat laag opgeleiden vaak negatiever staan
tegenover immigratie dan hoogopgeleiden, vindt zijn oorzaak in het feit dat laag
opgeleiden weten waar hun eigen belang
ligt: zij verliezen bij massa-immigratie het
eerst en het meest.

Immense prijs
In 1999 verscheen van de hand van econometrist Pieter Lakeman een boek over de
economische kant van migratie: ‘Binnen
zonder kloppen’, een werk met unieke informatie. Hij berekende bijvoorbeeld dat
in Nederland in de jaren zeventig 60 procent van de Turkse en Marokkaanse immigranten geheel door de staat werd gefinancierd, en 40 procent gedeeltelijk. Als
gevolg van die immigratiekosten moest
premier Lubbers in 1983 met extra bezuinigingen komen. De immigratie drukt dus
op de verzorgingsstaat in plaats van deze
te ‘verlichten’, en dat is in heel Europa
zo, maar ook ten dele in de VS, waar immigranten vaker dan gemiddeld van een
uitkering leven.
Het is de onderbuik van de samenleving
die allang wist dat immigratie veel geld
kost en niets oplevert: een modelgezin
van niet-westerse allochtonen zou over de
gehele levenscyclus de Nederlandse verzorgingsstaat 230.000 euro kosten, terwijl
een vergelijkbaar Nederlands gezin, maar
met ouders die hoog opgeleid zijn, de
verzorgingsstaat 226.000 euro oplevert.
De immigratie van niet-westerse immigranten in Nederland kost zowat 7 miljard
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euro per jaar. Maar politiek ging boven
de feiten, zoals ook het sentiment van de
journalist primeert op het echte veldwerk.

Onderbuik liegt niet
Niemöllers boek stemt niet vrolijk: immigratie is immers zelden een monter verhaal, ook al blijft men deze dystopie op
radio en tv en in het onderwijs via naïeve
en pseudohumanistische diversiteitsreclame door de strot van de gewone man
duwen. Als het daarbij dan nog door de
politieke elite, geflankeerd door de politiek correcte journalistieke, academische
en artistieke opinion leaders, voorgesteld
wordt als een verrijking en een zegen, én
als men de critici van deze nieuwe cultureel marxistische utopie naar goed links
gebruik demoniseert en uit de media
weert, begrijpt men waarom modale mensen en veldwerkers naar het lichaamsdeel
grijpen dat de elite blijkbaar ontbeert: de
onderbuik - en die geeft in dit geval dus
terecht een onheilspellend gevoel aan.
Wim van Rooy

Het immigratietaboe.
10 wetenschappers over de feiten
Joost Niemöller
Uitgeverij van Praag, Amsterdam
2012
24,50 euro

De auteur is publicist
en islamcriticus

Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org
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Vlaams parlementslid Johan Deckmyn en kamerlid Tanguy Veys
overhandigen burgemeester Cengiz Pala een Vlaamse leeuwenvlag
naar aanleiding van hun bezoek aan Emirdag.
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Buitenland

Draait Nederland de
klok terug?
De kiezer heeft de kaarten in Nederland wel erg moeilijk geschud. Met de liberaal Mark Rutte en de socialist Diederik Samsom als grote winnaars, lijkt Nederland af te stevenen op een
heruitgave van het voor enkele jaren uitgespuwde Paars. Het
kan verkeren, zou Bredero zeggen.

O

ok in Nederland draaien de verkiezingen steeds minder om partijprogramma of inhoud, maar steeds
meer om het beeld, de persoonlijkheid en
de aaibaarheidsfactor van kandidaten, hun
oneliners, hun spreekvaardigheid en hun
gevoel voor humor. Jouke De Vries - hoogleraar Bestuurskunde in Leiden - schrijft
dat de campagne werd gedicteerd door
de journalistiek en tv-formats. De verkiezingsstrijd werd verengd tot een duel tussen Mark Rutte en Diederik Samsom. Die
polarisatie zorgde er haast automatisch
voor dat de rechtse kiezer bij Rutte uitkwam en de linkse kiezer bij Samsom. De
andere partijen vielen uit de boot in al dat
media- en peilinggeweld. Rutte en Samsom lijken nu tot elkaar veroordeeld. Een
vechtkabinet lijkt in de maak.

Rood
Links en rechts zijn in Nederland ongeveer
even sterk. En dat is best verrassend. Job
Cohen (ex-burgemeester van Amsterdam

en gewezen PvdA-voorzitter) die zichzelf
na de vorige verkiezingen buitenspel zette
en naast de macht greep, duwde zijn partij
in een diepe, existentiële crisis. De PvdA
lag in de lappenmand, maar kijk, plots
staat ze er weer. Met dank aan Europa, de
financiële crisis en de uit het niets opduikende Diederik Samsom, een voormalig
Greenpeace-activist. Links heeft een nieuwe Messias.
Voor televisiejournalisten en zelfverklaarde kwaliteitskranten is Samsom de reddingsboei. “Samsom heeft de PvdA eigenhandig uit het moeras getrokken”, klonk
het aan de vooravond van de verkiezingen
in een gekleurde VRT-reportage. Eigenhandig? Niet helemaal. Samsom mocht
bij zijn gooi naar het premierschap rekenen op de onvoorwaardelijke steun van
de bevriende media, de openbare omroep
op kop. Het vooruitzicht van een door de
socialisten geleid kabinet, klonk de linkse
kerk dan ook als hemelse muziek in de
oren. Met Samsom zou de Nederlandse
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Buitenland
politiek een punt kunnen zetten achter het
tijdperk van Pim Fortuyn en Geert Wilders
en afscheid nemen van een vermeend hard
en rechts beleid.

Reactionair

culturele samenleving heeft Samsom niet.
“Het moét multicultureel”, bezwoer hij
de kiezer even niets- als veelzeggend in
een kranteninterview. Daarmee zijn valse
argumenten en dooddoeners als “de multiculturele samenleving is een feit” weer
helemaal terug. De Nederlands-Algerijnse columnist Sylvain Ephimenco wijst er
terecht op dat Nederlandse samenleving
multi-etnisch is, maar dat ze daarom het
multiculturalisme nog niet moeten omarmen. Omdat die ideologie gestoeld is op
cultuurrelativisme,
de dwaze opvatting dat alle culturen gelijk zouden
zijn.

“Voor veel Nederlanders die zichzelf als
‘weldenkend’ beschouwen, is in 2002 (bij
de opkomst van Pim Fortuyn, red.) een
wereld ingestort”, schrijft HP/De Tijd.
“Omdat in de vaderlandse politiek opeens
thema’s ter discussie werden gesteld
(de multiculturele
samenleving, de
islam, de Europese
eenwording, ontEphimenco
is
wikkelingshulp,
het daar niet mee
milieu) die jareneens: “We mogen
lang ongenaakbaar
geen duimbreed
waren
geweest
toegeven aan culen ook omdat dat
turen die vinden
veelal
gebeurde
dat vrouwen een
door nieuwbakken
ondergeschikte
politici,
afkomDe Nederlandse kiezer heeft
rol hebben aan de
stig van buiten het
de kaarten moeilijk geschud.
man. Of de vrijHaagse
kartel.”
Het is duidelijk. Wie Paars steunt, wil heid van meningsuiting.” Carel Brendel,
de klok terugdraaien. Naar de tijd vóór een linkse maar kritische journalist - ze
Fortuyn en Wilders, de tijd waarin links bestaan - sluit zich daar bij aan en stelt
bepaalde waarover en binnen welke lijn- “dat we fenomenen als sharia, nikaab, eertjes gedebatteerd mocht worden en maat- wraak, homofobie en vrouwenbesnijdenis
schappelijke problemen onder de knusse niet gelijkwaardig mogen vinden aan de
mat van de politieke correctheid werden verworvenheden van onze democratische
geveegd. Sommige Nederlanders noemen samenleving.” Volgens Brendel klinkt ‘het
het dan ook ironisch dat juist die mensen moét multicultureel’ als “een knieval voor
moslimfundamentalisten en betuttelracisrechts ‘reactionair’ noemen.
ten.” Bij gebrek aan kritische tegenwind
in de ‘mainstreammedia’, komt Samsom
daar voorlopig goed mee weg. Maar in
Oplossingen voor de toenemende frag- een regering zou hij wel eens snel met de
mentatie en balkanisering van de multi- neus op de harde, weerbarstige realiteit

Multicultureel
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gedrukt kunnen worden. En die realiteit
laat zich niet in een politiekcorrect keurslijf dwingen.

Vuurwerk
Samsom kiest voor een linkse koers, met
linkse zekerheden: meer overheidsbemoeienissen, meer belastingen en meer
immigratie. De PvdA gaf dat ook toe in
haar verkiezingsprogramma, al werd dat
ondergesneeuwd in de debatten. Zo wil
de partij de meest 50
succesvolle immigratierege41
38
ling terugdraaien 40
die
Nederland
31
30
ooit heeft inge- 30
steld. De regeling
24
21
waarbij een hoge
20
inkomenseis
15
13
werd gesteld aan
10
de partner om een
halt toe te roepen
aan de nefaste 0
VVD PvdA PVV CDA
huwelijksmigratie. Die liep door
de maatregel ook effectief terug, maar de
PvdA wil de salariseis nu drastisch terugschroeven. Dat moet bij de regeringsvorming en later in een Paars kabinet wel tot
vuurwerk leiden. Rutte verklaarde voor
de verkiezingen nog luidop: “de multiculturele samenleving is mislukt.” Samsom
denkt daar duidelijk heel anders over.

Lachende derde?
Geert Wilders kreeg bij de verkiezingen
een rake klap, maar blijft de derde. Wellicht betaalde zijn Partij Voor de Vrijheid
een prijs voor het uitrekken van de stekker
uit de gedoogregering, voor enkele verba-

le uitschuivers en intern gerommel. Maar
Wilders is nog niet uitgeteld. Volgens
sommige waarnemers zou de PVV wel
eens gebaat kunnen zijn met een gedwongen huwelijk tussen Rutte en Samsom.
Wilders kan dan weer naar hartenlust inhakken op de ‘remake’ van Paars en de
“linkse hobby’s”: massa-immigratie, multiculturalisme en islam, Europa (EU). Als
Rutte zich straks vast rijdt in Den Haag,
kan Wilders het rechtse ongenoegen oppikken en bij de volgende verkiezingen
zijn winst tellen.
Het klinkt een
2010 2012
beetje cynisch,
maar zo gaat dat
nu eenmaal in de
politiek. Ook in
Nederland.
Met een Paars
kabinet lijkt Ne10
10
derland terug bij
4
af. Samsom staat
immers voor de
SP D66 GroenLinks
terugkeer
van
multicultureel
gepamper en realiteitsontkenning, voor
meer Europa en minder soevereiniteit,
meer immigratie en minder integratie. Is
dat écht wat de Nederlandse kiezer wil?
En kan Rutte ongestraft zijn medewerking
verlenen aan zo’n wereldvreemd beleid?
Een kopstuk van de PvdA bazuinde op
een overwinningsfeest triomfantelijk uit
“dat Nederland voor het behoud van de
verzorgingsstaat heeft gekozen.” Dat die
verzorgingsstaat niet te rijmen valt met
een blanco cheque aan Europa en al helemaal niet met een ongebreidelde immigratie, daar hoef je Wilders niet meer
van te overtuigen. De Nederlandse kiezer
komt er ook nog wel achter…

15 15

12
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Ijzerwake

Omver en erover!
Onder die slagzin verzamelden eind augustus zo’n 5000
Vlamingen aan het monument
van de gebroeders Van Raemdonck in het West-Vlaamse
Steenstrate.

I

n zijn toespraak vergeleek voorzitter
Wim De Wit de massale verontwaardiging die in Vlaanderen heerste na
het Egmontpact in 1977 met de oorverdovende stilte die er nu heerst. “Hoe groot is
het contrast met de periode dat Vlaanderen
zijn tanden nog liet zien.”
“Het eindoordeel van de Di Rupo-akkoorden is duidelijk: we hebben een nederlaag
geleden. Een nederlaag die door Belgische waterdragers als staatssecretaris voor
staatsmisvorming Verherstraeten, met zijn

neus in de lucht, als een overwinning wordt
verkocht”, aldus De Wit.

Enorme prijs
Voor de splitsing van BHV betaalde Vlaanderen een enorme prijs. Gastspreker Willy
De Waele wond zich dan ook terecht op.
“Voor het laten respecteren van de grondwet eisten de Franstaligen onder meer een
electorale uitbreiding van Brussel, jaarlijks
500 miljoen extra voor Wallonië via de financieringswet, extra geld voor Brussel, de
Vlaamse ontvoogding van de faciliteitengemeenten, enzovoort. De lijst is lang, de
ontsteltenis groot.”
Dé conclusie van deze historische IJzerwake was duidelijk: stap uit het corrumperende Belgische moeras en ga voluit voor
de Vlaamse onafhankelijkheid. België?
Omver en erover!
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www.vlaamsbelang.org/zogezegd

Zogezegd

“Brusselse burgemeesters kijken liever de andere kant uit als weer enige agenten
het ziekenhuis worden ingeslagen. Ze zijn meesters in de kunst van het relativeren.
De uitspraak van burgemeester van Brussel Freddy Thielemans dat een overval met
kalasjnikovs in het centrum van de hoofdstad van Europa niet meer is dan een fait
divers, zal hem - hopelijk - tot het einde van zijn carrière blijven achtervolgen.”
Luckas Vander Taelen,Vlaams Parlementslid voor Groen
in De Standaard, 14 augustus 2012
“Want er gaat geen dag voorbij of er wordt ergens een politieman in elkaar geklopt,
opzettelijk omvergereden, neergeschoten.”
Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA
in De Morgen, 3 september 2012
“De straffeloosheid werkt het geweld in de hand. Daders weten dat ze vaak geen
straf riskeren, dat de gevangenissen vol zitten, dat het enkelbandsysteem achterop
hinkt.”
Gert Cockx, voorzitter van politievakbond NSPV,
in De Morgen, 3 september 2012

3

Onze partij kreeg door het lot lijstnummer 3
toebedeeld. De nummerloting heeft vandaag
nog maar weinig te betekenen en behoort
feitelijk tot de verkiezingsfolklore. “Het enige
cijfer dat telt, is het cijfer dat het Vlaams
Belang op 14 oktober door de kiezer krijgt
toebedeeld”, aldus Vlaams Belang-voorzitter
Bruno Valkeniers.
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Verkiezingen

Hoe en wanneer
stemmen bij volmacht?
De kieswet voorziet dat kiezers in welbepaalde omstandigheden een volmacht kunnen geven aan een andere kiezer om in
zijn of haar naam te stemmen.

V

olmacht kan worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Er is dus geen
familieband nodig. Iedere kiezer mag
slechts 1 volmacht krijgen.

2. U verblijft om beroeps- of dienstredenen in
het buitenland.
Voeg een attest van uw werkgever of de overheid bij deze volmacht.

Bij elke volmacht hoort een attest.

Opmerking: dit geldt dus ook voor militairen
die dienst hebben in binnen- of buitenland.
Als zij worden opgeroepen voor een manoeuvre, is er meestal geen tijd om nog een
volmachtformulier in te vullen. Leg daarom
voor alle zekerheid een ingevuld volmachtformulier klaar. Het attest krijgt u wel van
de militaire overheid.

De volmachtkrijger moet gaan stemmen in het
stembureau waar de volmachtgever normaal
moet gaan stemmen. Zorg dus dat je afspraken
maakt over hoe je dat te weten komt. Het beste
is dat je ervoor zorgt dat de volmachtgever je
zijn oproepingsbrief (die ongeveer een week
voor de verkiezingen in de bus valt) bezorgt of
laat bezorgen.
WANNEER KAN U EEN VOLMACHT GEVEN?

1. U bent om medische redenen niet in staat om
naar het stembureau te komen of er naartoe
gebracht te worden.
Voeg een medisch attest bij deze volmacht. Dat
attest mag niet worden afgeleverd door een
arts die als kandidaat voor de verkiezingen is
voorgedragen.

3. U maakt deel uit van het gezin of het gevolg
van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft.
Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij deze volmacht.
4. U verblijft in België maar moet werken op
de dag van de verkiezingen.
Voeg een attest van uw werkgever of de overheid bij deze volmacht.
5. U of een gezinslid met wie u samenwoont,
oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger.
Voeg een attest van de inschrijving in het
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bevolkingsregister, afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats, bij deze volmacht.

Tot wanneer kan u volmacht
geven?

6. U verblijft in een strafinrichting als gevolg
van een rechterlijke maatregel.
Voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij deze volmacht.

Volmacht kan in bovengenoemde gevallen 1,
2, 4, 5 en 6 worden gegeven tot de dag van de
stemming. In geval van schippers en marktkramers en bij vakantie in het buitenland kan dit
tot de dag vóór de stemming. Voor geval 3 en
9 moet u immers langs op uw gemeentehuis.

7. Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te
gaan stemmen.
Voeg een attest van de religieuze overheid bij
deze volmacht.
8. U bent student en kunt om studieredenen
niet gaan stemmen.
Voeg een attest van de directie van uw onderwijsinstelling bij deze volmacht.
9. U verblijft om privéredenen tijdelijk in het
buitenland.
Voeg het attest, afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats, bij deze volmacht. U kunt dat attest verkrijgen door de
nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf
in het buitenland aan de burgemeester voor
te leggen. Als u die bewijsstukken niet kunt
voorleggen, kunt u dat attest bij de burgemeester verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.
Opmerking:
1. Het gaat hier dus enkel over vakantie in
buitenland – er kan geen volmacht gegeven
worden bij binnenlandse vakantie!
2. 2.
In tegenstelling tot volmacht bij
ziekte, studies, werkverplichtingen, … moet
u langsgaan op het gemeentehuis voor een
attest (A96). Als je tot de laatste dag wacht,
wees er dan zeker van dat uw gemeentehuis
op zaterdag 13 oktober geopend is!

Welk formulier?
Het volmachtformulier A95 is eenvoudig in te
vullen. U vindt het op onze nationale webstek:
www.vlaambelang.org/volmachten, alsook het
attest voor schippers, marktkramers of kermisreizigers én het attest verblijf in het buitenland
om privé-redenen, de twee attesten dus waarmee u naar het gemeentehuis moet. U kan ook
volmachtformulieren en attesten verkrijgen op
elk Vlaams Belang-secretariaat of op het gemeentesecretariaat.

Welke documenten neemt u mee
naar het stembureau?
Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het
stembureau van de volmachtgever, moet de
volmachtdrager op de dag van de stemming in
het bezit zijn van:
• het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest
• zijn/haar eigen oproepingsbrief
• Zijn/haar identiteitskaart
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
Als de volmachtdrager bij volmacht heeft gestemd, vermeldt de voorzitter na de stemming
op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde:
“heeft bij volmacht gestemd”. De voorzitter houdt de volmacht en het daarbij horende
attest bij en voegt beide documenten bij het
proces-verbaal.

Nog vragen?

Bel het nationaal secretariaat op 02/219.60.09.
Of mail naar verkiezingscel2012@vlaamsbelang.org
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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!

Maurizio

CONFECTIEKLEDIJ VOOR HEREN

10% KORTING
BIJ HET TONEN VAN
DEZE ADVERTENTIE
DE KOSTUUMSPECIALIST

dienst na verkoop voor herstellingen en
aanpassingen van kledij
open van 10 tot 19u.
Leuvensesteenweg 4 • 1210 Brussel
Telefoon en fax: 02 230 90 53
e-post: maurizio@pro.tiscali.be
website: www.maurizio.be
BTW BE 0806 781 761
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Busregeling 7 oktober 2012 – 14 uur – Zuiderkroon Antwerpen

Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen.
Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan u steeds terecht bij de
regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

REGIO ANTWERPEN-ZUID – 03 459 89 84
Kontich E19 carpoolparking 13.00 uur

REGIO BRUGGE – 050 39 72 81
Blankenberge, Stadhuis 11.30 uur * Brugge,
Magdalenaparking 12.30 uur

REGIO MECHELEN-LIER – 015 41 18 48
Heist-op-den-Berg, station 12.15 uur * Breendonk,
carpoolparking 12.15 uur * Blaasveld, Kerk
12.30 uur * Lier, parking Carrefour 12.40 uur *
Mechelen, Rode Kruisplein 12.45 uur
REGIO TURNHOUT-HERENTALS – 014 23 29 00
Turnhout, station 12.00 uur * Herentals, Parking
Wellens Lichtaardeweg 2/1 12.30 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
REGIO GENT – 09 234 27 72
Charles de Kerchovelaan (ter hoogte van de
Leopold II-laan), 12.30 uur * Carpoolparking E17
Land Van Rodelaan, Gentbrugge, 12.40 uur
REGIO AALST-OUDENAARDE – 053 77 55 07
Ninove Stationsplein café Leeuwenhol 11.30 uur
* Aalst Apostelstraat 1 ‘t Apostelken 12.00 uur
REGIO DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS – 03 777 08 01
Dendermonde De Bruynkaai 12.30 uur * SintNiklaas parking Syntra Heimolenstraat 12.45 uur
PROVINCIE LIMBURG
REGIO NOORD-LIMBURG – 011 54 79 20
REGIO MIDDEN-LIMBURG – 011 23 33 49
REGIO ZUID-LIMBURG – 012 67 24 49
Genk, station 11.20 uur * Hasselt, parking
Carrefour Kuringen 11.40 uur * Beringen,
carpoolparking Paal 12.00 uur

REGIO KORTRIJK – 0475 42 19 29
Kortrijk carpoolparking Oudenaardsesteenweg
12.20 uur
REGIO ROESELARE – 0472 52 71 85
Roeselare Stationsplein Gezelle 11.50 uur
REGIO MIDDENKUST – 059 80 80 81
Oostende Mercatorparking 12.00 uur
REGIO WESTHOEK – 057 44 62 10
Poperinge Abeelseweg 29 Mysterie 11.40 uur *
Ieper Stationsplein 12.00 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL
REGIO LEUVEN – 016 20 43 01
Diest, voorzijde station 12.00 uur * Bekkevoort,
carpoolparking E314 uitrit 24 12.10 uur *
Rotselaar, carpoolparking E314 uitrit 21 12.10
uur * Leuven, Parking Bodart 12.25 uur * Tienen,
parking Carrefour 12.30 uur * Nossegem,
carpoolparking E40 uitrit 21 12.40 uur
REGIO VILVOORDE – 02 253 38 27
REGIO HALLE – 02 582 91 75
Halle, Kerk St.-Rochus 11.15 uur * Grimbergen,
parking voetbal Brusselsesteenweg 11.30 uur *
Vilvoorde, kerk Portaelsplein 11.45 uur * Dilbeek,
parking CC Westrand 12.05 uur * Afﬂigem
carpoolparking E40 12.30 uur
REGIO BRUSSEL-19 – 02 219 34 67
Sint-Joost-Ten-Node, Madouplein 8 12.30 uur
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Kalender
ZATERDAG 6 OKTOBER
TREMELO. Jaarlijkse steakdag in zaal Paloma, Schrieksebaan 47 om 16.30u. Inl.: A.
Verschaeren, 0474/69.10.70.
LEDE. Barbecue in Parochiaal
Centrum, Impedorp 57, Impe
van 18 tot 22u. Inl.: M. Boterberg, 0478/58.12.91.
ZELZATE. Eetfestijn met
plaatselijke bestuursleden in
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.
DINSDAG 9 OKTOBER
ZANDHOVEN. Slotmeeting
VB Voorkempen met G. Annemans en M. Dillen in 7Senses, Langestr. 219 om 20u. Inl.:
P. Stulens, 0475/49.87.67.
DONDERDAG 11 OKTOBER
BOOM. Verkiezingsmeeting
met H.Verreyt en F. Dewinter
in Parochiecentrum, Hoogstr.
19 om 20u. Inl.: H.Verreyt,
0496/53.31.38.
ZATERDAG 13 OKTOBER
IEPER. Jaarlijkse voedselinzameling tvv Ieperse kansarmen in Spar-supermarkt,
Meenseweg 30 om 9u. Inl.: N.
Six, 0479/30.41.01.
ZONDAG 21 OKTOBER
NIJLEN. 17de historische
beurs Vlaamse Beweging in
Feestzaal Nilania, Kesselsestwg.
52 om van 9 tot 16u. Org.:

Vlaamse Verzamelaarskring en
VVB-Neteland. Inl.: L.Van Dessel, 03/481.82.76.
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.
ZATERDAG 3 NOVEMBER
GENT. Oldiesavond in Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 19u.
Org.:Vlaams Belang Koepel
Gent - wijkwerking Muide/
Meulestede/Afrikalaan. Inl.: J.
De Rynck, 0495/60.82.16.
ZONDAG 4 NOVEMBER
IEPER. 7de St-Maartensfeest
met pannekoekenfestijn in OC
De Potyze, Zonnebeekseweg
309/311 om 14u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
ZATERDAG 17 NOVEMBER
KONTICH. Jaarlijks afdelingsfeest in zaal Berkenhof, Ferd.
Maesstr. om 18u. Inl.: M.Van
den Eynde, 0476/47.34.33.
ZONDAG 18 NOVEMBER
SINT-NIKLAAS. Goed Gezind in Bauhuis, Slachthuisstr.
60 om 14u. Org. en Inl.:VBJ,
02/219.27.28.
VRIJDAG 23 NOVEMBER
KORTRIJK. Grote Textielkaarting in café ‘t Spiegelke, Kortrijksestraat 155 (bij overweg),
Heule om 16u. Inl.: W. Depauw,
0470/07.30.91.
ZATERDAG 24 NOVEMBER
KORTRIJK. Grote Textielkaarting in café ‘t Spiegelke, Kort-

rijksestraat 155 (bij overweg),
Heule om 10u. Inl.: W. Depauw,
0470/07.30.91.
ZATERDAG 15 DECEMBER
IEPER. 5de Kerstuitstap
naar Aachen in Afspraak aan
het station, om 7.30u. Inl.: N.
Six, 0479/30.41.01.
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.
ZONDAG 20 JANUARI
IEPER. Nieuwjaarsreceptie
in OC De Potyze, Zonnebeekseweg 309/311 om 11u. Inl.: N.
Six, 0479/30.41.01.
ZATERDAG 23 MAART
IEPER. 7de breughelmaaltijd
met Tirolergruppe Flösser in
CC Cieper, Brugseweg 309 om
19u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.

AANKONDIGINGEN
VOOR HET
NOVEMBERNUMMER
DIENEN VIA UW
REGIOSECRETARIAAT
DOORGEGEVEN TE
WORDEN VÓÓR
9 OKTOBER 2012
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Zweedse Puzzel
bedrijfstak

telwoord

schouwspel

kloosterlinge

plantenwereld

8

VUL IN en WIN.

kleine
ruimte

eentonig

vervelend

Engels
bier
vijandschap

3

paard

eirond

kerel

tocht

tandglazuur

knapperig

4

weefsel

niet
vlezig

2

bovenmatig

mobiele
telefoon

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

onzin
Bijbelse
oase
zeehond

knevel
vertrager

Turkse
titel

deel v.e.
parcours

6

zanggroep

5

uitstekend
strookje

Engelse
taxi

Winnaars vorige maand:
Germain Vervaeke
Harelbeke

dun
kip

garant
pers. vnw.

strafwerktuig

voorkeur

Grieks
eiland

7

zekere
hoeveelheid

vat
met een
hengsel

Michel Quaeyhaegens
Kalmthout

Militaire
Politie
zangnoot

9

voor

Michele Redele
Leupegem

beneden

om

1

Bart Depraetere
Avelgem

vreemde
munt

Renilde Haesendonckx
Geel

Oplossing vorige maand: tapdanser
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 9 oktober 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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