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Op het ledencongres van 2 maart 
2008 kreeg ik van jullie het ver-
trouwen om voorzitter te wor-

den van het Vlaams Belang. Na bijna vijf 
jaar geef ik de fakkel door. Ik wil jullie 
oprecht danken voor het vertrouwen, 
de vriendschap en de steun die ik tijdens 
die periode van jullie allen heb gekregen. 

De bochten waren soms scherp, de cols 
stijl en de tocht bij wijlen afmattend. 
Maar de rotsvaste overtuiging dat onze 
partij als beginselvaste bevrijdingsbe-
weging een unieke en noodzakelijke rol 
speelt in het politieke landschap sterkte 
mij in mijn taak. Tijdens de moeilijke 
periode die achter ons ligt, hebben we 
de kiemen gezaaid voor vernieuwing en 
verjonging. Een nieuwe generatie staat 

klaar en heeft de kunde om mee de eer-
ste viool te spelen. 

8 juni 2014 is de volgende belangrijke 
mijlpaal voor Vlaanderen en voor het 
Vlaams Belang. Om hiervan een suc-
ces te maken zal meer dan ooit ijver en 
daadkracht aan de dag moeten worden 
gelegd. Met hernieuwde moed en geest-
drift, gesterkt door ons Vlaams-nationaal 
ideaal, moeten we dan bereiken waar we 
nu al 182 jaar op wachten: de republiek 
Vlaanderen. 

Houzee! 

      Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Samen vooruit 

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Begrotingswanhoop

Analyse www.vlaamsbelang.org

Het is een ongeschreven regel dat 
bij het begin van het parlementaire 
jaar op de tweede dinsdag van ok-

tober de premier de begroting voor het ko-
mende jaar komt voorstellen. Die bepaalt 
welke initiatieven zullen worden geno-
men, welke middelen hiervoor zullen wor-
den vrijgemaakt en waar er in het komende 
jaar zal worden bespaard. Deze keer was 
er van een begroting echter geen sprake. 
De aankondiging van nieuwe belastingen 
zou immers roet in de verkiezingsuitslagen 
gegooid hebben. Uitstel was het nieuwe 
credo. 

“Dit is geen regering”
Meer dan een maand na de verkiezingen 
staan we nog altijd nergens en duikt het 
doemscenario van de voorlopige twaalf-
den opnieuw op. Het doet terugdenken 
aan de moeizame regeringsvorming van 
2010-2011, die de toen uittredende rege-
ring eveneens tot de voorlopige twaalfden 

veroordeelde. Toen luidde het bij de tra-
ditionele partijen dat er zo snel mogelijk 
een regering op de been diende te worden 
gebracht met volheid van bevoegdheid om 
de sociaal-economische problemen daad-
krachtig aan te pakken. Nu hebben we een 
regering met volle bevoegdheden, en nog 
lijkt men niet in staat om knopen door te 
hakken. 

Uiteindelijk is deze crisis het ultieme 
symptoom van het feit dat dit land nau-
welijks nog te besturen valt. De sociaal-
economische noden van Vlaanderen staan 
haaks op deze van het socialistische Wal-
lonië. Want de essentie van alle problemen 
in dit land, zo ook het huidige begrotings-
probleem, is te herleiden tot de bitse te-
genstelling tussen noord en zuid. Vlaan-
deren probeert momenteel de schade met 
de moed der wanhoop te beperken, terwijl 
de door Vlaamse ondernemers als ‘mar-
xistisch’ gebrandmerkte PS almaar meer 
belastingen vraagt. 

Sinds het aantreden van Di Rupo I zakte België fors in de inter-
nationale competitiviteitsindex. De afwezigheid van structurele 
hervormingen en de blijvende inzet op bijkomende lasten zijn 
de voornaamste oorzaken. In de zoektocht naar 4 miljard euro 
om de begroting op orde te krijgen, duiken de Vlaams-Waalse 
tegenstellingen opnieuw op. 



Geen land 

Het sociale bloedbad bij Ford Genk, de 
schijnhervorming van de nationaliteits-
wet, de  begrotingsbesprekingen,… Wie 
de voornaamste politieke dossiers van 
de afgelopen maand bekijkt, weet het 
wel: Vlaanderen en Wallonië hebben een 
compleet tegengestelde visie in zowat elk 
dossier.

Het Limburgse drama is mede het gevolg 
van een jarenlang loonkostenbeleid dat 
ons opgedrongen werd door een door de 
PS gedomineerd Wallonië (blz 18). Ook  
de nieuwe nationaliteitswet die onlangs 
werd goedgekeurd was bijzonder illustra-
tief. Terwijl 80 procent van de Vlaamse 
partijen de dubbele nationaliteit wil af-
schaffen en het verkrijgen van de nati-
onaliteit wil koppelen aan een inburge-
ringsproef, botsten de Vlamingen op het 
veto van de PS en het cdH (blz 28). 

Maar ook inzake de basis van een nor-
maal functionerend land, namelijk de 
begroting, liggen de meningen tussen 
noord en zuid mijlenver uit elkaar. De 
hoofdredactrice van De Tijd, Isabel Albers, 
verwoorde het zo: “Een regering die niet 
in staat is een begroting op te stellen, is 
geen regering meer” (6.11.2012). In de-
zelfde logica komen we tot de volgende 
conclusie: een land met een regering dat 
niet in staat is om een begroting op te 
stellen, is geen land meer.

De redactie 
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Onafhankelijkheid 
omdat het moet
Ondertussen slaat de internationale eco-
nomische crisis keihard toe en trekken be-
drijven massaal weg uit ons land. Indien 
Vlaanderen terug zuurstof wil geven aan 
zijn economie, dient het snel zelf alle eco-
nomische hefbomen in handen te nemen. 

Voor het Vlaams Belang bewijst het ramp-
zalige begrotingsbeleid eens te meer dat 
de Vlaamse onaf-
hankelijkheidseis 
niet enkel om wat 
romantisch ven-
delgezwaai en 
overdreven sym-
boliek gaat. 
Het is eenvou-
digweg een 
economische 
noodzaak. 

Vlaams Sociaal-Economisch Belang 
‘Een beter Vlaanderen

voor een lagere prijs’
56 blz.

Gratis bestellen?
onthaal@vlaamsbelang.org

of 02/219 60 09
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www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Zinloos?

Zinloze folklore. Dat 
is wat Bart De Wever 
denkt over de Vlaamse 
Beweging: “De enige 
bijdrage die de Vlaamse 
Beweging vandaag nog 
kan leveren aan een 

onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan.” 
Het publieke doodvonnis is bij VVB, TAK, NSV,  Voor-
post, KVHV en IJzerwake op ongeloof en verbijstering 
onthaald. De Vlaamse Beweging is de ‘sherpa’ die De 
Wever enthousiast de Everest heeft opgedragen, maar 
in het zicht van de top snijdt De Wever de touwen 
door. 

BBC vs. VRT
Bij de gerenommeerde 
Britse omroep BBC 
komt er een uitge-
breid onderzoek 
naar de  gekleurde 
en vooringenomen 
berichtgeving. 
Als de onderzoekers 
klaar zijn, kunnen ze 
misschien ook eens 
afzakken naar de VRT. 
De overheidszender 
die het nog altijd 
heeft over ‘Europees 
president’ Herman 
Van Rompuy en die 
kritiekloos de eu-
rofiele praatjes van 
Verhofstadt nakakelt. 
De VRT die politieke 
vriendjes op hun wen-
ken bedient. De VRT 
die journalisten op 
non-actief zet omdat 
ze een kritisch boek 
schrijven over de 
handel en wandel van 
Johan Vande Lanotte in 
Oostende en die een 
nieuwe reportage over 
de wanpraktijken in 
het Hasselt van Hilde 
Claes tegenhoudt tot 
ná de verkiezingen… 
Werk genoeg. 

VL werkt, W staakt

“Waarom moeten de Vlaamse ondernemer én de 
werknemer het slachtoffer worden van een sta-
kingsgeil syndicaat in de andere helft van het land?”, 
zuchtte Paul Geudens (Gazet van Antwerpen, 
15.11.12) nadat Waalse bonden het spoor weer 
eens lamlegden in heel het land. Het zal wel niet 
de bedoeling geweest zijn, maar de staking heeft 
de immense kloof tussen Vlaanderen en Wallonië 
nog eens blootgelegd en het einde van België weer 
een stapje dichterbij gebracht. Vandaar ons welge-
meend: bedankt Waalse vrienden! 
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Cordon bis? 

In het Antwerpse dis-
trict Borgerhout komt 
er waarschijnlijk een 
coalitie met de ex-
treemlinkse PvdA+. Te-
genstanders maken zich 
ongerust en haalden 
aan dat de voormalige 
PvdA jaren geleden een 
kartel vormde met de 
Arabisch Europese Liga 
van Dyab Abou Jahjah. 
Groen ziet daar geen 
graten in en vindt ‘dat 
we geen oude koeien 
uit de gracht moe-
ten halen’. De PvdA 
juichte destijds ook het 
opsluiten van Russische 
dissidenten toe, het 
met tanks platwalsen 
van het studentenpro-
test in Peking en sup-
porterde openlijk voor 
massamoordenaar Pol 
Pot in Cambodja. Nee, 
wij pleiten niet voor 
een cordon sanitaire 
- vanuit democratisch 
oogpunt een onding. 
Maar waarom wél een 
schutkring rond het 
Vlaams Belang en niét 
rond de communisten 
van de PvdA? Links is 
wel erg hypocriet. 

Moslimextremisme

“Kroniek van een aangekondigd onheil. 
Radicale islam in Vlaanderen.” 
Zo luidt de titel van een boek dat 
op de jongste boekenbeurs werd 
voorgesteld. Auteur Peter Calluy 
was jarenlang straathoekwerker in 
Boom en zag met eigen ogen hoe 
moslimextremisten als Fouad Belcacem 
(Sharia4Belgium) steeds meer invloed verwierven. 
De politiek sloeg de waarschuwingen van Calluy in 
de  wind en de klokkenluider vloog op straat.  Wij 
gingen met hem praten. Het interview met Peter 
Calluy leest u in ons februarinummer. 

Crimineel record

Uit cijfers van de federale politie blijkt dat de stijging 
van het aantal woninginbraken zich onverminderd ver-
derzet. Als de huidige tendens zich doorzet, belooft 
2012 zelfs een recordjaar te worden. Sinds 2000 nam 
het aantal woninginbraken met 11 procent toe. Ge-
middeld gaat het ondertussen om meer dan 200 fei-
ten per dag. Het is geen geheim dat heel wat van deze 
feiten worden gepleegd door rondtrekkende - veelal 
Oost-Europese - bendes. Bij minstens 30 procent van 
alle inbraakdossiers zijn de daders buitenlanders. Bij 
de zware zaken is tot 90 procent (!) van de daders 
van vreemde afkomst. De populariteit die België in 
het buitenlandse criminele milieu geniet, is een recht-
streeks gevolg van de feitelijke straffeloosheid die in 
dit land heerst. Die straffeloosheid, in combinatie met 
een politiek van open grenzen, heeft dit land tot een 
vrijhaven van het (multiculturele) banditisme gemaakt 
en de boodschap de wereld ingestuurd dat misdaad 
hier loont. Hoog tijd dat - met een kordate aanpak 
van de criminaliteit en een strikte immigratiepolitiek - 
het tegenovergestelde signaal wordt gegeven.
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Jos de Man over 
democratie

8
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 Respect voor de wil 
 van het volk

Vraaggesprek

In zijn indrukwekkende boek ‘Van burger tot onderdaan. Het 
failliet van de democratie’ haalt onafhankelijk publicist en jurist 
Jos de Man scherp uit naar de oligarchie, de Europese Unie en 
het multiculturalisme. De burger is gedegradeerd tot een mach-
teloze speelbal in handen van de politieke elite en financiële 
instellingen. Is er nog een uitweg? We vroegen het de auteur.

Het begrip oligarchie duikt heel vaak op 
in uw boek. Wat bedoelt u daarmee? En 
hoe ondermijnt die oligarchie de demo-
cratie?

Een oligarchie is het bewind van een klei-
ne groep. Een select clubje van financiers, 
toppolitici, de CEO’s van de belangrijkste 
multinationals en hogere internationale 
bureaucraten die de gang van zaken in de 
wereld beïnvloeden. Ze vormen een super-
klasse die de financiële, politieke en eco-
nomische touwtjes in handen heeft en die 
het beleid uitstippelt. In achterkamertjes, 
ver weg van elke democratische controle. 

In eigen land heeft de Dexia-affaire nog-
al wat stof doen opwaaien, maar dat is 
maar klein bier vergeleken met de we-
reldwijde financiële crisis…

De Dexia-affaire is een schoolvoorbeeld 

van slecht bestuur. Zo was er onvoldoende 
controle op de depositobanken die naar 
willekeur met de centen van de spaarders 
konden speculeren. Maar ook het Europe-
se toezicht schoot schromelijk tekort. En 
tot slot liet de Belgische regering zich nog 
eens rollen door Frankrijk. Het Franse red-
dingsschema kan de Belgische schatkist 
- ons dus - 54 miljard euro kosten. Maar 
op Europees vlak gaat het over honderden 
miljarden, biljoenen zelfs. Het is een dui-
velskring. En de schuldigen gaan vrijuit. 

Bedreigt de globalisering onze welvaart 
en democratie?

De globalisering verbetert vooral het lot 
van de financiers, oliemagnaten, wapen-
handelaars, drugbaronnen en mensen-
smokkelaars. Als globalisering het pro-
ject is om de politieke macht te bundelen 
en aan de soevereiniteit van de naties te 
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heid en de wil om meningsverschillen en 
conflicten tot redelijke proporties te her-
leiden. Alleen in een natie met een traditie 
van vrijheid en gerechtigheid kunnen we 
komen tot een vreedzaam vergelijk dat 
nodig is voor het welzijn van de gemeen-
schap. Of zoals Jacques Attali, raadgever 
van Mitterand, ooit zei: “Het hyperimpe-
rium is de verdwijning van de staten, dus 
van het recht, en de triomf van de piraterij.”

Het lijkt er sterk op dat er een bizar 
monsterverbond tot stand is gekomen 
tussen het grootkapitaal en de linker-
zijde. Het grootkapitaal droomt van 
een wereldwijde, uniforme markt en 
ook links droomt van een wereld zonder 
grenzen… 

Socialisten, communisten en groenen ko-
men op voor de verdrukten. Daar waren 
er in Europa nog maar weinig van. En dus 
worden ze nu ingevoerd en getransfor-
meerd tot kiezers. Merkel, Sarkozy, Came-
ron en Rutte hebben dan wel toegegeven 
dat het multiculturalisme mislukt is, maar 
de massale instroom van asielzoekers, eco-
nomische en medische vluchtelingen gaat 
gewoon door. ‘Europa’ voert een politiek 

ontrekken, dan is de conclusie onvermij-
delijk dat de democratie het loodje legt. 
Kijk maar wat er gebeurt in Europa. On-
der impuls van de euro gaat de welvaart in 
sneltreinvaart achteruit. Vooral in de zuide-
lijke landen, waar de crisis enorme ravages 
aanricht. Ravages die vermeden hadden 
kunnen worden indien de euro niet was 
ingevoerd. Men heeft Europa in ellende 

gestort om het megalomane project van 
een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ te 
realiseren. 

“Zonder soevereine naties is de dakloos 
geworden burger overgeleverd aan de 
magnaten van de globale markt”, zegt 
de Nederlandse auteur en conservatieve 
denker Thierry Baudet. Is de natie de 
bakermat van de democratie?

Absoluut. Een democratie veronderstelt 
nu eenmaal verstandhouding, samenhorig-

Vraaggesprek

“ Globalisering verbetert 
het lot van financiers, 
wapenhandelaars en 
mensensmokkelaars.”
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van open grenzen. De EU is grosso modo 
een socialistisch project, geïnspireerd door 
het egalitarisme en gekenmerkt door verre-
gaande bureaucratisering. Vergelijkingen 
met het onzalige Sovjetmodel zijn niet uit 
de lucht gegrepen.

Waarom is een Europese superstaat 
geen goed idee?

Wat hebben wij gemeen met Bulgaren, Let-
ten of Cyprioten? Hoe zijn wij verbonden 
met Roemenië, een land dat in een rapport 
van de Europese Commissie zelf wordt 
getypeerd als ‘ondermijnd door corrup-
tie’? Stellen we niet vast dat Catalanen en 
Schotten streven naar onafhankelijkheid? 
Om nog maar te zwijgen van Vlaanderen: 
België is al meer dan 180 jaar het symbool 
van communautaire tweespalt. Men voelt 
zich thuis onder gelijkgestemden, met wie 
men dezelfde tradities, opvattingen en le-
venswijze deelt. Een Europese superstaat 
zou een volkomen fictief verbond zijn, dat 
helemaal niet gedragen wordt door de Eu-
ropese bevolking. Kijk maar hoe het Eu-
ropese establishment de opinie van haar 
onderdanen naast zich neerlegt. Het Ne-
derlandse en het Franse volk spraken zich 

met een grote meerderheid uit tegen de 
Europese Grondwet. Maar die werd ver-
volgens in een nieuwe verpakking - ‘het 
Verdrag van Lissabon - goedgekeurd door 
de nationale parlementen en het Europees 
Parlement. 

De democratie veronderstelt een volk. 
Bij gebrek aan een Europees volk kan 
de EU nooit een democratie zijn?   

Precies. Wat dat betreft verdienen recente 
uitlatingen van Bart De Wever (N-VA) 
toch enige aandacht. De Wever schrijft 
dat de euro “de grootste verstrekker van 
de Europese identiteit is.” De euro die Eu-
ropa zo zwaar verdeelt? Als historicus zou 
hij toch moeten weten dat identiteit niet 
van bovenaf ‘verstrekt’ of opgelegd kan 
worden, zelfs niet met het instellen van 
een eenheidsmunt. Identiteit wordt van 
generatie op generatie doorgegeven en is 
gegrondvest op een eigen cultuur, op ge-

“ Het multiculturalisme knielt 
voor het altaar van de heilige 

diversiteit.”
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Vraaggesprek

meenschappelijke belangen en opvattin-
gen. De EU is niets anders dan een per-
manente staatsgreep tegen de democratie. 

Ook het multiculturalisme vormt in uw 
ogen een ernstige bedreiging voor de 
democratie. Waarom eigenlijk? De mul-
ticulturele samenleving is volgens som-
migen een ‘feit’? Volgens anderen zelfs 
een ‘verrijking’?

Het multiculturalisme knielt voor het al-
taar van de heilige diversiteit. Maar diver-
siteit is geen waarde op zich. Het is meest-
al een bron van problemen. Dat moeten 
zelfs de meest verstokte aanhangers van 
de politieke correctheid en de gelijkheids-
waan intussen al opgemerkt hebben. Het 
mislukte multiculturalisme is een aanslag 
op onze democratische instellingen. Om-
dat het - onder het mom van tolerantie - de 
veiligheid van de burgers prijsgeeft, terwijl 
het beschermen van de ingezetenen de eer-
ste opdracht is van de overheid. Én omdat 
steeds meer toegevingen gedaan worden 
aan een totalitaire leer die de grondslagen 
van de democratie verwerpt: de scheiding 
van kerk en staat, de gelijke rechten van 
vrouwen en de vrije meningsuiting.

In het boek worden nogal wat illusies 
onderuit gehaald. Eén daarvan is de il-
lusie van ‘universele mensenrechten’. 
Wat is er mis met mensenrechten? 

Er is niks mis met mensenrechten, maar ik 
hanteer liever de term grondrechten. Die 
zijn een verworvenheid van de Westerse 
beschaving en zijn ook ingeschreven in 
onze grondwet, burgerlijk recht en straf-
recht. ‘Universele mensenrechten’ zijn 
een fictie. Omdat ze niet universeel aan-
vaard, toegepast en gehandhaafd worden. 
De zogenaamde ‘mensenrechten’  zijn een 
staatsreligie geworden die het uitheemse 
gelukszoekers naar de zin moet maken. 
Zo zijn het Europese Hof voor de Mensen-
rechten en het Europese Hof van Justitie 
druk in de weer om de immigratie nog te 
bevorderen. Naties die voorzichtige pogin-
gen ondernemen om de zondvloed te keren 
worden teruggefloten. 

Een van de pijnpunten van de multicul-
turele samenleving is de vrije menings-
uiting. Is die vrije meningsuiting wel te 
verzoenen met de multiculturele samen-
leving?
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In zijn huidige vorm zeker niet. Het proces 
tegen het Vlaams Blok was een politiek 
proces en een karikatuur van rechtspraak, 
opgevoerd om een politieke tegenstander 
uit te schakelen. In Nederland werd Geert 
Wilders wel vrijgesproken, maar het feit 
dat een partijleider om zijn programma 
en standpunten voor de rechter wordt ge-

sleept, is een flagrante inbreuk op het de-
mocratische principe van de scheiding der 
machten. De voorbije decennia werden 
aan het strafwetboek talloze wetsartikelen 
toegevoegd met het doel om allochtonen 
- vooral moslims - te beschermen tegen 
de vrije meningsuiting. Moet de rechter 
zich inlaten met de bescherming van een 
bepaalde godsdienst tegen kritiek of sar-
casme? 

Is de democratie nog te redden? En hoe? 
Moeten we niet overstappen van de ‘re-
presentatieve democratie’ naar een bur-
gerdemocratie naar Zwitsers model? 

Het Europese establishment is als de dood 
voor het referendum. De elite heeft de 
macht en het geld. Dat moet hen in staat 
stellen om hun totalitaire plannen tot het 
bittere einde uit te voeren. Het Zwitserse 
model is natuurlijk aantrekkelijk omdat het 
via referenda de besluitvorming zo dicht 
mogelijk bij de burger legt. Maar net dat 
is de ultieme nachtmerrie voor de elite die 
meent te weten wat goed is voor de burger. 
De EU probeert dan ook al jaren Zwitser-
land in te lijven en in een keurslijf te dwin-
gen. De vraag is of en hoelang de Zwitsers 
die druk kunnen weerstaan. 

Van burger tot onderdaan.  
Het failliet van de democratie

Jos de Man
ASP editions

344 blz., 24,95 euro
ISBN: 9789057181474

“ De EU is een socialistisch 
project. Een permanente 

staatsgreep tegen de 
democratie.”

De uitgebreide versie van het interview is binnenkort te lezen op 
www.vlaamsbelang.org
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Uit de parlementen

Tegen hogere  
EU-budgetten

Zoals te verwachten was, 
heeft het Europees Parle-
ment zich vorige maand 
aan de kant van de Euro-
pese Commissie geschaard 
om - tegen de wil van veel 
lidstaten in - een verho-
ging van het EU-budget te 
bepleiten. Het Parlement 
en de Commissie willen de 
begroting op 137,9 miljard 
euro brengen, een stijging 
van 6,8 procent tegenover 
de begroting 2012. De eu-
rofielen van SP.a, Open VLD, 
CD&V en N-VA keurden 
enthou-
siast met 
een ruime 
meerder-
heid een 
motie 
goed die 
zegt dat de 
EU nog méér belastinggeld 
over de balk moet gooien. 
Het spreekt voor zich dat 
Philip Claeys namens 
het Vlaams Belang - de 
enige echte eurokritische 
partij in dit land - vierkant 
tegenstemde: hij wil dat de 
verspilling stopt en dat er 
gesnoeid wordt in Euro-
pese lonen, voordelen en 
budgetten allerhande. 

Diefstallen  
geseponeerd

Een schriftelijke vraag van 
Kamerlid Bert Schoofs 
aan Justitieminister Turtel-
boom (Open VLD) bracht 
hallucinante cijfers aan het 
licht: acht 
op tien 
dossiers 
worden 
door het 
gerecht 
gesepo-
neerd. 
47.000 diefstallen met 
geweld die plaatsvonden 
tussen 2009 en 2011 
bleven zonder gevolg. 
Voor zakkenrollerij en 
‘gewone’ diefstallen ligt 
het cijfer nóg hoger: 
155.000 dossiers werden 
door het parket naar de 
prullenmand verwezen. 
Om de daders te kunnen 
vatten en de bewijslast te 
verhogen pleit het Vlaams 
Belang voor het plaatsen 
van nummerplaatherken-
nende camera’s op de 
voornaamste invalswegen 
én het fiscaal aanmoedigen 
voor particulieren van het 
gebruik van SDNA. Boven-
dien moet dringend werk 
gemaakt worden van een 
degelijke strafuitvoering.

Groeps- 
verkrachtingen

Kamerlid 
Peter 
Logghe 
wou van 
Joëlle 
Milquet, 
minister 
van Binnenlandse Zaken 
(cdH), weten hoeveel 
groepsverkrachtingen er 
in België gepleegd worden. 
De cijfers zijn verbijste-
rend. Elke week vinden 
in dit land gemiddeld vijf 
groepsverkrachtingen 
plaats, veel meer dan tot 
voor kort werd aangeno-
men. Het werkelijke aantal 
zou bovendien nog hoger 
liggen. Liesbet Stevens, 
professor Seksueel Straf-
recht aan de KULeuven, 
wijst erop dat het cijfer 
slaat op het aantal aangif-
tes en dat niet alle slacht-
offers de moed hebben 
om naar de politie te gaan. 
Al even hallucinant is het 
feit dat er geen duidelijk-
heid bestaat over hoeveel 
aangiftes daadwerkelijk tot 
een veroordeling leiden. 
Daarover worden namelijk 
geen cijfers bijgehouden. 
Reden genoeg dus om 
zich ernstige vragen te 
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stellen over de aanpak en 
de bestraffing van seksueel 
geweld in dit land. 

Ongevallen- 
statistieken

De ongevallenstatistieken 
worden vandaag de dag 
nog steeds opgesteld door 
de federale administratie 
Economie. Het huidige, Bel-
gische systeem is bekend 
voor zijn onderregistratie. 
Dat wordt ook toegegeven 
door de FOD Economie. 
Hoewel de gegevens over 
dodelijke slachtoffers 
redelijk betrouwbaar zijn, 
worden de gegevens over 
lichtgewonden wellicht 
zwaar onderschat. Om dit 
probleem aan te pakken 
dienden Vlaams Volksverte-
genwoor-
digers 
Marleen 
Van den 
Eynde, 
Pieter 
Huy-
brechts en Jan Penris 
een voorstel van decreet 

in om 
een eigen 
Vlaamse 
ongeval-
lenregi-
stratie en 

verkeersongevallenanalyse 
in te voeren. Dat werd 
behandeld in de commis-
sie openbare werken en 
mobiliteit. Zoals wel meer 
het geval is wrong de 
meerderheid zich in allerlei 
bochten om het voorstel 
maar niet te moeten goed-
keuren. Zo agendeerden 
ze op dezelfde vergadering 
een voorstel van resolutie 
dat de Vlaamse Regering 
vroeg om de ongevallenre-
gistratie te verbeteren en 
de verkeersongevallenana-
lyse op te volgen. Ook de 
eigen administratie werd 
bij de manoeuvres betrok-
ken. Die bracht een advies 
vol met opportuniteits-
argumenten die moesten 
aantonen dat een eigen 
Vlaamse decretale rege-
ling niet wenselijk was. Als 
het van de meerderheid 
afhangt, beslist met andere 
woorden de uitvoerende 
macht in plaats van het 
parlement. 

Usurperende 
bevoegdheden

Fractievoorzitter Joris Van 
Hauthem ondervroeg 
in het Vlaams Parlement 
minister-president Pee-
ters (CD&V) over diens 

uitspra-
ken met 
betrekking 
tot de 
“usurpe-
rende” 
bevoegd-
heden, bevoegdheden 
die de  Vlaamse overheid 
toekomen, maar die nog 
steeds federaal worden 
uitgeoefend en waar de 
federale overheid tot op 
heden geld in stopt. Uit het 
antwoord van Kris Peeters 
blijkt dat er noch over 
deze bevoegdheden, noch 
over de responsabilisering 
met betrekking tot de 
pensioenbijdragen van de 
Vlaamse ambtenaren een 
sluitend akkoord is met 
de federale regering.  Wie 
een proactieve houding 
verwacht van de Vlaamse 
regering is er eens te meer 
aan voor de moeite.

Antwoord op 
sollicitatiebrief

In de Kamer diende Filip 
De Man een wetsvoor-
stel in dat voorziet in een 
celstraf en een boete wan-
neer bedrijfsleiders niet 
schriftelijk antwoorden op 
een sollicitatie.  Vaak ge-
beurt het dat een werklo-
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Uit de parlementen

ze geen antwoord krijgt op 
zijn sollicitatiebrief waar-
door hij niet kan bewijzen 
dat hij heeft gesolliciteerd. 
De antwoordplicht van 
werkgevers wordt al voor-
zien in een CAO van 1983, 
maar is niet afdwingbaar. 
De Man wil een schrifte-
lijk antwoord op iedere 
schriftelijke sollicitatie 
verplichten binnen de 21 
dagen.  Van mondelinge sol-
licitaties moet een bewijs 
worden afgeleverd. Als dat 
niet gebeurt, dan moet de 
sollicitant binnen de zestig 
dagen na het versturen van 
zijn brief of na zijn ont-
moeting met de werkgever, 
naar de arbeidsrechtbank 
kunnen stappen. 

Miss neemt het op 
voor Missen

De kandidates voor Miss 
België maakten vorige 
maand een “perstrip” in 
Marokko, maar dat is hun 
slecht bekomen. De dames 
waren voor een onschul-
dige fotosessie in korte 
broekjes gaan poseren 
voor een moskee in Casa-
blanca. Meteen ontstond 
daarover een rel in de 
pers en naar verluidt zou 
ook het “ministerie van 
Islamitische Zaken” met 

allerlei dreigementen op 
de proppen zijn gekomen. 
Die vatten de daad van de 
niets vermoedende dames 
immers op als een zware 
belediging van de islam en 
dreigen met strafmaat-
regelen. Senator Anke 
Van dermeersch, zelf 
ex-Miss, is erg bezorgd 
over deze felle reactie, niet 
alleen voor wat de Missen 
betreft, maar ook voor alle 
vrouwelijke toeristen die 
naar dit land afzakken. Zij 
ondervroeg de minister 
van Buiten-
landse 
Zaken dan 
ook over 
dit incident 
en wilde 
met name 
weten of 
de veiligheid van de dames 
en die van vrouwen in 
het algemeen in Marokko 
nog wel verzekerd is. Dit 
vanuit de wetenschap dat 
daar sinds ongeveer een 
jaar een fundamentalistisch 
islamitisch regime geïnstal-
leerd is. Het antwoord 
van de minister was erg 
ontgoochelend en beperk-
te zich tot de vaststelling 
dat zijn diensten door de 
Miss-organisatie niet waren 
gecontacteerd in verband 
met dit incident…

MER-studie

Begin november ver-
klaarde Vlaams minister-
president Kris Peeters 
in De Ochtend op Radio 
1 dat wanneer vanuit 
Antwerpen gevraagd 
zou worden af te wij-
ken van het BAM-tracé 
daar onmogelijk op kan 
worden ingegaan om-
dat daarover duidelijke 
afspraken zijn gemaakt. 
Vlaams Parlementslid Jan 
Penris merkte echter 
op dat momenteel een 
belangrijke MER-proce-
dure loopt waarbij ook 
de alternatieven voor het 
BAM-tracé, zoals bijvoor-
beeld het Meccano-tracé, 
worden onderzocht. Het 
Vlaams 
Belang 
vindt 
het niet 
correct 
dat de 
minister-
president 
een voorafname doet op 
de lopende MER-pro-
cedure door halsstarrig 
vast te houden aan het 
BAM-tracé. Wanneer de 
MER-studie zou uitwijzen 
dat alternatieven voor 
het BAM-tracé zinvoller 
zouden blijken, moet de 
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Vlaamse regering zich 
hier naar schikken. 

EU en immigratie

Vlaams Belang-Europarle-
mentslid Philip Claeys 
werd door de commis-
sie Burgerlijke Vrijheden, 
Justitie en Binnenlandse 
Zaken (LIBE) aangeduid 
als verslaggever voor een 
advies voor de com-
missie Werkgelegenheid 
en Sociale Zaken. Die 
commissie werkt aan een 
verslag over ‘de integratie 
van migranten, gevolgen 
voor de arbeidsmarkt en 
externe dimensie van de 
coördinatie van de sociale 
zekerheid.’ Het is zeer 
uitzonderlijk dat fractie-
onafhankelijke parlements-
leden verslaggever kunnen 
zijn in het Europees 
Parlement. Claeys wil van 
de gelegenheid gebruik 
maken om een radicale 
koerswijziging voor te 
stellen in het immigra-
tiebeleid van de EU. Zo 
wordt het principe van de 
maximale absorptiecapaci-
teit van de lidstaten geïn-
troduceerd. Het is absurd 
nieuwe vreemdelingen 
binnen te laten voor wie 
geen enkel vooruitzicht 
op werk bestaat. Het 

ontwerpverslag van Philip 
Claeys wijst op de hoge 
kosten van de massale 
immigratie op de sociale 
zekerheid van meerdere 
lidstaten. Het ontwerpver-
slag wijst ook op het pro-
bleem van de ‘brain drain’ 
van immigranten met een 
opleiding. Deze mensen 
kunnen beter in hun eigen 
land een bijdrage leveren 
aan de opbouw van de 
economie. Ten slotte wijst 
het advies elk gedoogbe-
leid ten opzichte van de 
illegale immigratie reso-
luut af. 

EU-steun aan Ford 
Turkije 

Nadat bekend raakte 
dat Ford in Europa twee 
fabrieken zal sluiten (in 
Genk en Southampton) 
bleek eerder deze week 
dat de EU via de Europese 
Investeringsbank 100 mil-
joen euro financiële steun 
heeft uitgetrokken voor 
een Ford-fabriek in Turkije. 
Volksvertegenwoordiger 
Bert Schoofs vroeg minis-
ter van Financiën, Steven 
Vanackere, waarom de EU 
steun verleent aan een 
fabriek die niet in Europa 
is gelegen en geen EU-
lidstaat, noch een ontwik-

kelingsland is. Schoofs 
stelde dat die steun een 
duidelijk voorbeeld is van 
het gebrek aan ethisch en 
democratisch gehalte van 
EU-beslissingen. Minister 
Vanackere mag het gaan 
uitleggen aan de arbeiders 
van Ford Genk. 

Overbevolking 
gevangenis

In de Antwerpse gevange-
nis dreigden de cipiers 
andermaal met een staking 
om de aandacht te vestigen 
op de schrijnende over-
bevolking die er heerst. 
Minister van Justitie 
Turtelboom had eerder 
nochtans aangekondigd 
dat zij dit probleem zou 
oplossen, onder meer 
door het inrichten van een 
gevangenisboot. Senator 
Filip Dewinter vroeg de 
minister wat de stand van 
zaken was en hoe ze de 
overbevolking op korte 
termijn zou aanpakken. Het 
antwoord was teleurstel-
lend: er zal niet onmiddel-
lijk iets veranderen. En het 
idee van de gevangenisboot 
bleek niet veel meer dan 
een (mislukte) electorale 
stunt te zijn…
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 Sociaal bloedbad in 
Limburg

Ford Genk

Dag op dag 50 jaar na de 
eerste steenlegging besliste 
de directie van Ford dat de 
fabriek in Genk tegen 2014 
de deuren moet sluiten. Zo’n 
16.000 banen komen hierdoor 
op de tocht te staan.

“A business that makes nothing but 
money is a poor business.” De woor-
den van wijlen Henry Ford klinken 

na het sociale bloedbad in Genk bijzon-
der bitter. De motor van de industriële te-
werkstelling in Limburg is niet meer. Na 
Renault Vilvoorde, Opel Antwerpen en 
Volkswagen Vorst verliest Vlaanderen op-
nieuw een industriële reus. Politici die nu 
overgaan tot de orde van de dag, plegen 
schuldig verzuim. 

Oude recepten
De beloofde ‘actieve welvaartstaat’ van 
Verhofstadt is verworden tot een econo-
misch rampgebied waar ondernemers 
massaal vluchten en jobcreatie wordt 
gefnuikt. Wie de loonkost onder de loep 
neemt, weet het wel. Gemiddeld kost een 

arbeider in België 44 euro per uur, tegen 
25 euro in Spanje, waarheen de productie-
lijn van Ford verhuist. Dat het vooral de 
Belgische staat en niet de arbeiders zijn 
die hier garen bij spinnen, maakt de zaak 
des te cynischer. Hoewel het debat over de 
loonkost in Vlaanderen - over alle partij-
grenzen heen - reeds lang is gevoerd, blijft 
de PS krampachtig vasthouden aan oude 
socialistische recepten.  

Miljardenwinsten
Toch is het Ford-drama niet te herleiden 
tot een economisch links-rechts-verhaal. 
Zo is de ontslagwetgeving in België niet 
aangepast aan de Europese realiteit. In 
het zogenaamd liberale Duitsland kost het 
ontslag van een arbeider drie keer zoveel 
als bij ons. In Nederland is dat zelfs vier 
keer zoveel. Voor een bedrijf dat 5000 
werknemers in dienst heeft, speelt dat een 
doorslaggevende rol bij krimpscenario’s. 

Over de noodzaak van dat krimpscenario 
valt overigens ook nog het een en ander 
te zeggen. De Ford-groep maakte in 2011 
een winst van maar liefst 8,7 miljard euro. 
Er zijn ontwikkelingslanden die dat nog 
niet als BBP hebben. 
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Contractbreuk
Bovendien pleegde de Ford-directie fla-
grante contractbreuk. In 2010 onder-
tekende Ford-CEO Stephen Odell een 
‘toekomstcontract’ dat werkzekerheid be-
loofde tot 2020 in ruil voor een looninleve-
ring van 12 procent en flexibele arbeidsu-
ren. Hoewel de Ford-arbeiders deze zware 
toegeving deden, krijgen ze nu het deksel 
op de neus. 

Een aantal topjuristen verklaart dan ook 
dat Ford zich mag verwachten aan juridi-
sche stappen. Volgens topadvocaat Erik 
Monard kan de uitvoering van dit contract 
worden afgedwongen door middel van 
dwangsommen (Het Belang van Limburg, 
9 november 2012). Er is dus nog hoop voor 
de Ford-werknemers.

“Geef ons geld terug”
In de nasleep van het Ford-drama laaiden 
ook de gemoederen in het Vlaams Parle-
ment hoog op. Zo pompte de Vlaamse re-
gering in de afgelopen 12 jaar niet minder 
dan 54 miljoen euro in Ford Genk. Hier-
mee was de fabriek goed voor een kwart 
van de subsidies aan de auto-industrie. 
Vlaams parlementslid Chris Janssens eiste 
dan ook dat de Vlaamse regering het geld 
terugeist, aangezien de belofte van tewerk-
stelling tot 2020 gebroken is. Dat was ook 
het antwoord van de Britse regering toen 
BMW meedeelde een fabriek in Groot-
Brittannië te willen sluiten. Indien Ford 
zijn slag thuis haalt en duizenden gezinnen 
aan hun lot worden overgelaten, hebben 
wij maar één boodschap voor de Ford-di-
rectie: “wij willen ons geld terug”  

In Limburg verliezen zo’n 16.000 mensen hun job.
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Busregeling Congres 16 december – ICC Gent – 14 uur 
Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen.

Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan u steeds terecht bij de
regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)

PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO ANTWERPEN – 03 216 92 13
Berchem kerk 11.30 uur  
Antwerpen secretariaat Van Maerlantstraat 11.30 uur
REGIO ANTWERPEN-ZUID – 03 459 89 84
Kontich E19 carpoolparking 11.15 uur
REGIO MECHELEN-LIER – 015 41 18 48
Mechelen Rode Kruisplein 11.00 uur 
REGIO VOORKEMPEN – 03 658 67 37
Kalmthout heide NMBS 11.00 uur 
Brasschaat kerk 11.15 uur 
Schoten Carrefour thv Pizzahut 11.30 uur
REGIO TURNHOUT – 014 41 34 72
Turnhout station 10.45 uur
REGIO ZUIDERKEMPEN – 014 23 29 00

Herentals parking Wellens 11.15 uur

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
REGIO AALST – 053 77 55 07
Ninove Stationsplein 11.20 uur 
Aalst Café Apostelken 11.45 uur 
REGIO DENDERM.-ST.-NIKLAAS – 03 777 08 01

Dendermonde De Bruynkaai 11.30 uur 
Sint-Niklaas bij parking Syntra 12.45 uur

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
REGIO BRUGGE – 050 39 72 81
Blankenberge 10.30 uur 
Brugge Magdalenaparking 11.30 uur
REGIO KORTRIJK – 0475 42 19 29
Kortijk Carpoolparking (Cowboy Henk) 
Oudenaardsesteenweg 11.30 uur

REGIO ROESELARE – 0472 52 71 85
Roeselare De Gezelle Stationsplein 11.00 uur
REGIO MIDDENKUST – 059 80 80 81
Oostende Mercatorparking 11.00 uur
REGIO WESTHOEK – 0475 42 19 29
Poperinge Het Mysterie, Abeelseweg 29 10.45 uur 

Ieper NMBS-Station 11.00 uur

PROVINCIE LIMBURG
REGIO NOORD-LIMBURG – 011 54 79 20
REGIO ZUID-LIMBURG – 012 67 24 49
REGIO MIDDEN-LIMBURG – 011 23 33 49
Genk Station 9.30 uur 
Hasselt parking Carrefour Kuringen 10.00 uur 

Beringen carpoolparking Paal 10.30 uur

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/BRUSSEL
REGIO LEUVEN – 016 20 43 01
Tienen Parking Carrefour 10.10 uur
Bekkevoort carpoolparking E314/24 10.35 uur 
Aarschot carpoolparking E314/22 10.50 uur 
Rotselaar carpoolparking E314/21 11.00 uur 
Leuven Parking Bodart 11.15 uur
Nossegem carpoolparking E40/21 11.30 uur

REGIO VILVOORDE – 02 253 38 27 
Vilvoorde Kerk Portaelsplein 10.00 uur 
Grimbergen Brusselsestwg. parking voetbalveld 10.20 uur
REGIO HALLE – 02 582 91 75
Dilbeek parking CC Westrand 10.40 uur 
Halle Sint-Rochuskerk 11.10 uur 
Liedekerke Carpool E40 11.50 uur

REGIO BRUSSEL 19 – 02 219 34 67
Brussel-Laken metrostation Heizel Atletenlaan 11.30 uur

VoorzittersCongres
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RONDE VAN VLAANDEREN

De afgelopen dagen ging het voornamelijk over wie nu 
voorzitter wordt. Iedereen heeft er wel een mening 
over, maar voor de Vlaams Belang Jongeren is het 

veel belangrijker een antwoord te hebben op de vraag: waar-
heen met onze partij? Het is een interessante en noodzake-
lijke vraag die meer dan ooit aan de orde is. Ook het feit dat 
de samenvallende verkiezingen van 2014 er sneller zullen zijn 
dan we denken, speelt een cruciale rol.

De Vlaams Belang Jongeren willen niet doelloos aan de kant 
blijven staan. Kort na de verkiezingen maakte VBJ een nota 
waarin enkele bedreigingen maar ook opportuniteiten werden 
opgesomd. Deze nota werd verder uitgewerkt in een visie 
voor de toekomst, een cruciale denkoefening die de partijlijn 
voor de komende jaren mee vorm kan geven.

Daarom zijn we enkele dagen geleden begonnen met een 
Ronde van Vlaanderen. In iedere provincie stelt VBJ haar 
visie voor waar het nu met onze partij naartoe moet. Onze vi-
sie is zeker géén zaligmakende oplossing, maar een weldoor-
dachte denkoefening die het Vlaams Belang weer op de kaart 
moet zetten. Tijdens een “Ronde van Vlaanderen” geeft VBJ 
toelichting en ook uw inbreng is daarbij van cruciaal belang. 
Alle Vlaams Belang-leden - jong en minder jong -  zijn welkom.

Ik hoop u alsnog te mogen verwelkomen op een komende 
stop van onze ronde van Vlaanderen. En laat er geen ondui-
delijkheid over bestaan: Het Vlaams Belang is en blijft meer 
dan ooit noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. 

Schouder aan schouder. De strijd gaat door.

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

Heb je vragen of 
opmerkingen?

Wil je aansluiten bij VBJ 
of gewoon informatie 

ontvangen?

Laat het ons weten 
via info@vbj.org
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Vlaams Belang Jongeren

 Meer politie?  
Ja, maar dan op straat!

Ook jongeren worden dag in 
dag uit geconfronteerd met 
stijgende criminaliteit, ver-
oorzaakt door een jarenlang 
falend justitiebeleid.  Wan-
neer criminele feiten dan 
toch de voorpagina’s van 
onze kranten haalt, is het 
alle hens aan dek bij de 
traditionele machtspar-
tijen.

De reactie na de dood van 
een supervisor van de 
Brusselse vervoersmaat-

schappij MIVB een tijd geleden, 
was een typevoorbeeld voor een 
hoop loze of ondoordachte beloftes 
van panikerende politici. Zo hoop-
ten ze een antwoord te formuleren op de 
terechte eis van de bevolking voor meer 
blauw op straat. Ook het Vlaams Belang 
is van oordeel dat de aanwerving van ex-
tra politieagenten een goede zaak is, op 
voorwaarde dat ze efficiënt worden inge-
zet. Enkel en alleen aanwerven zonder bij-
komende middelen is een pleister op een 
houten been.

Op papier zijn we op 
de goede weg
Op zich doet Vlaanderen het qua aantal 
agenten per aantal inwoners niet slecht. 
Uit cijfers van EUROSTAT (het bureau 

voor statistiek van de EU) blijkt 
immers dat ons politiekorps in 
verhouding groter is dan dat 
in onze buurlanden. Maar wie 
dacht dat dit ook invloed heeft 
op de criminaliteit, is eraan 
voor de moeite. In dit land ligt 
de criminaliteit (97 feiten op 
1000 inwoners) beduidend ho-
ger dan in onze buurlanden.
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Straffeloosheid is het 
echte probleem
Iedere dag doen agenten in ons land hun 
job meer dan naar behoren. Zeker als je er 
rekening mee houdt dat ze moeten  roeien 
met de riemen die ze hebben. Het schoen-
tje knelt namelijk op het vlak van Justitie. 
Minister van Justitie Annemie Turtelboom 
(Open VLD) wist ons bijvoorbeeld te ver-
tellen dat in Brussel 81%(!) van de dief-
stallen met geweld zonder gevolg blijft. 
Geen wonder dus dat criminelen die onze 
straten teisteren zich geen sikkepit aan-
trekken van de wet.

Efficiënte 
werkingsmiddelen 
noodzakelijk
Het wordt nog gekker. In november raak-
te ook bekend dat de politiezone Brussel 
West een maand lang geen weekendcon-
troles zou doen in het kader van het zonaal 
veiligheidsplan. De oorzaak? Een bud-
getprobleem. Naast het feit dat de nikab-
rellen, uitgelokt door de amokmakers van 

Sharia4Belgium, zomaar eventjes 200.000 
euro zouden gekost hebben, is er ook nog 
een andere oorzaak: de inschakeling van 
50 extra politieagenten. Daardoor zou de 
marge voor bijkomende acties kleiner zijn.

U leest dat dus goed: de inschakeling van 
méér agenten zonder extra werkingsmid-
delen te voorzien, zorgt ervoor dat er min-
der politionele acties mogelijk worden. 
Van een Belgenmop gesproken! 
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Neem nu bijvoorbeeld Mario Monti, 
die vorig jaar in Italië een tech-
nocratisch kabinet aan de macht 

bracht. De man is een vooraanstaand fi-
guur van de Bilderberg Groep en daarmee 
de architect van de hedendaagse 
supranationale financiële markt. 
Hij is ook adviseur van Goldman 
Sachs en daarmee degene die 
Griekenland in de Euro ge-
loodst heeft met alle gevolgen 
van dien, iets waar Griekse 
journalisten vandaag overigens 
voor ontslagen worden als ze daar 
op durven wijzen. Hij zit ook in de 
Atlantic Council en is dus recht-
streeks aan de Amerikaanse Fe-
deral Reserve verbonden. En ga 
zo maar verder. 

 Super Euro Brothers 
World

Super Mario
Maar dat palmares moet je maar eens uit-
leggen in vijf minuten. Gelukkig helpt 
onze mainstream media graag een handje 
met de bijnaam: “Super Mario”. En plots 

kan de man niets meer mis doen! Ge-
niaal! En hoewel “Monti Python” een 
beter koosnaampje zou zijn, kunnen we 

gerust in die vergelijking meegaan. 
Weet je wat, we willen zelfs voorstel-
len dat we van de hele Europese Unie 
een computerspel maken!

Als Super Mario reis je door de vol-
gende levels: Verdrag van Maastricht 
(1993), Introductie Euro (1998), Ver-
drag van Lissabon (2009). Er zijn ook 

Het probleem van de euro en de EU is dat ze nogal lastig uit te 
leggen zijn aan de modale burger. Ze zijn dan ook met opzet on-
duidelijk ontworpen, met de legendarische woorden van Henry 
Ford in het achterhoofd: “It is well enough that people of the na-
tion do not understand our banking and monetary system, for if 
they did, I believe there would be a revolution before tomorrow 
morning.”
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bonus levels waar je het oude Griekenland 
plundert, Rome in verval brengt en Libië 
bombardeert. Elk level krijgt Mario nieu-
we vijanden: democratische referenda met 
onfortuinlijke uitkomsten en soevereinis-
tische partijen. Er zijn ook eindbazen, zo 
rijdt Mario op zijn magische eenhoorn over 
een diamanten regenboog wanneer plots, 
oh nee, de realiteit slaat toe! Gelukkig 
krijgt Mario magische krachten om zich-
zelf mee te verdedigen, waaronder financi-
ele kanonnen en besparingentsunami’s.

Paddenstoelen
Er is slechts één probleempje: de levels 
kan je niet winnen. Op het einde van elk 
level moet je in een bodemloze put sprin-

gen en verlies je het spel. Maar in die put 
bevindt zich gelukkig steeds een magische 
paddenstoel. Die verschijnt door het in-
voeren van een cheatcode zoals “bailout”, 
“technocratische regering”, “Europees 
Stabiliseringsmechanisme” of “Europese 
Financiële Stabiliteitsfaciliteit”. Met elke 
paddenstoel wordt Mario groter, op het 
scherm verschijnt dan TBTF: Too Big To 
Fail. 

En dan kan je naar het volgende level waar 
je meer vijanden, meer obstakels en ster-
kere wapens krijgt. Je verliest het spel, 
maar toch kraait Super Mario elke keer 
weer victorie.

Dat is de Europese Unie. Volgende maand 
verkrijgbaar via iTunes. 
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 Geldstroom  
zwelt verder aan

Transfers

De beruchte transfers zijn on-
dertussen opgelopen tot liefst 
16 miljard euro. Alles wijst 
erop dat de Vlaamse geld-
stroom naar Wallonië tegen 
2030 nog verder zal aangroei-
en. 

Lange tijd waren de transfers een 
Belgisch taboe. Het was het Vlaams 
Belang dat het thema vele jaren ge-

leden reeds op de politieke agenda plaatste. 
Ondertussen toonden verscheidene studies 
onmiskenbaar aan dat de beruchte trans-
fers wel degelijk bestaan én dat ze in de 
loop der jaren steeds verder zijn toegeno-
men. Bijna tien jaar geleden verscheen een 
rapport van de studiedienst van de KBC 
waarin de geldstroom vanuit Vlaanderen 
werd becijferd op 5,4 miljard euro. Om-
dat toenmalig Vlaams minister-president 
Dewael (Open VLD) de betrouwbaar-
heid van de cijfers in vraag stelde, kreeg 
de Vlaamse administratie de opdracht een 
onafhankelijke studie naar de transfers uit 
te voeren. Die bevestigde niet alleen de 
KBC-studie, maar becijferde de Vlaamse 
welvaartsoverdracht op 6,6 miljard euro. 
Vier jaar geleden tenslotte, raamde zelfs 
de Nationale Bank de transfers op 5,8 mil-
jard euro. 

Explosieve groei
We hebben er steeds op gewezen dat het 
in vernoemde rapporten dan nog ging om 
rooskleurige inschattingen. In deze cijfers 
werd immers geen rekening gehouden met 
de rente die moet worden betaald op de 
staatsschuld, die grotendeels werd opge-
bouwd in Wallonië (en Brussel), maar in 
grote mate wordt betaald door Vlaanderen. 
Wanneer deze rentelasten in rekening wor-
den gebracht, stijgen de transfers tot het 
spectaculaire bedrag van 16 miljard euro. 
Dat cijfer is het resultaat van een nieuwe 
studie van Vives, de economische denk-
tank die verbonden is aan de KULeuven. 
Omgerekend kosten de transfers elke Vla-
ming nu reeds elk jaar zo’n 2.000 euro en 
verandering is volgens de onderzoekers 
niet in zicht. Wel integendeel: alles wijst 
erop dat de transfers tegen 2030 nog ver-
der zullen stijgen.

Grote relevantie
De jaarlijkse welvaartsoverdracht van 
Vlaanderen naar Wallonië overstijgt alles 
wat er in de wereld aan solidariteitsmecha-
nismen bestaat. En wat sommigen ook mo-
gen beweren, de cijfers over die geldstro-
men zijn wel degelijk relevant. Aan de ene 
kant financieren de transfers immers een 
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slecht beleid, terwijl ze aan de andere kant 
een goed beleid in de weg staan. “De Vla-
ming zou er weinig problemen mee hebben 
jaarlijks een gemiddeld maandloon af te 
dragen - om zulke bedragen gaat het - aan 
de Waalse landgenoten, als tegenover die 
solidariteit de nodige verantwoordelijk-
heid zou staan en als Vlaanderen uitzicht 
zou hebben op de afbouw van die geldstro-
men. Maar die verantwoordelijkheid is er 
niet. Integendeel, de geldstromen financie-
ren de inertie op Waals en federaal niveau. 
Dat gaat ook ten koste van de groeikracht 
en de gezondheid van de Vlaamse econo-
mie”, zo vat econoom Daan Killemaas het 
in Trends treffend samen. Samengevat: de 
transfers ontnemen het Franstalige lands-
gedeelte niet alleen de prikkel om daad-
werkelijk iets aan de slechte economische 
situatie te doen, ze vormen ook een regel-
rechte aanslag op de welvaart en de toe-
komst van onze kinderen.    

Einde niet in zicht 
De Franstaligen hebben er nooit enige 
twijfel over laten bestaan dat België zon-
der de Vlaamse miljardentransfers niet 
langer hoeft. Toen twintig jaar geleden 
zo’n 70 procent van de CVP-kaderleden 
zich uitsprak voor de splitsing van de so-
ciale zekerheid, repliceerde wijlen Waals 

minister-president Guy Spitaels (PS) kurk-
droog: “Als Vlaanderen de federalisering 
van de sociale zekerheid blijft eisen, dan 
is het farewell.” Die boodschap is sinds-
dien meermaals herhaald. Na de federale 
verkiezingen van 2010 stelde toenmalig 
‘preformateur’ Di Rupo vrijwel onmiddel-
lijk dat hij “de essentie” van de Belgische 
staat wilde vrijwaren. Die essentie is - let-
terlijk - “het behoud van de interpersoon-
lijke solidariteit in België.” Lees: aan de 
miljardenstroom vanuit Vlaanderen mag 
onder geen beding worden geraakt. Onder-
tussen zijn we meer dan twee jaar verder 
en weten we dat Di Rupo zijn slag heeft 
thuis gehaald. Over de beruchte transfers 
wordt door geen enkele Vlaamse partij nog 
met een woord gerept. Het Waalse diefstal-
abonnement ten nadele van Vlaanderen 
loopt onverminderd verder. En het einde is 
nog lang niet in zicht. 

De jaarlijkse welvaartsoverdracht van 
Vlaanderen naar Wallonië overstijgt alles 

wat er in de wereld aan 
solidariteitsmechanismen bestaat.
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 Van ‘Snel Belg’-wet naar 
‘Soepel Belg’-wet

Immigratie

28

In 2000 werd in dit land de 
soepelste nationaliteitswet 
ter wereld ingevoerd. Liefst 
600.000 vreemdelingen maak-
ten er (dankbaar) gebruik van. 

Op 1 maart 2000 keurde de toenmalige 
paarsgroene meerderheid de beruchte 
‘Snel Belg’-wet goed, waarmee dit land de 
soepelste nationaliteitswetgeving ter we-
reld kreeg. Enige (wil tot) integratie moest 
sindsdien niet meer worden aangetoond. 
Bereidheid om te werken was evenmin een 
voorwaarde. Zelfs een blanco strafregister 

bleek geen vereiste. De gevolgen waren er-
naar: sinds de invoering van de wet kregen 
niet minder dan 600.000 vreemdelingen 
gratis en onvoorwaardelijk een Belgisch 
paspoort - feitelijk gedegradeerd tot een 
voordeelkaart van de nv België - in de 
schoot geworpen. In combinatie met het 
uiterst lakse systeem van gezinshereniging 
bracht de waanzinnige wet bovendien een 
heuse immigratiesneeuwbal aan het rollen.

Woorden in de wind
Het Vlaams Belang heeft van in den be-
ginne gewaarschuwd voor de gevolgen van 
de ‘Snel Belg’-wet. “Deze wet zal zorgen 

Sinds 2000 verwierven 600.000  
vreemdelingen een Belgische grabbelpas.
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voor een nieuwe immigratiegolf van onge-
kende dimensie. Onze steden zullen worden 
overspoeld, onze sociale kassen gekraakt en 
onze samenleving verdeeld”, luidde het in 
januari 2000 in dit blad. 

Het duurde overigens niet lang voor deze  
voorspelling door de feiten werd bevestigd 
en de nefaste effecten van de ‘Snel Belg’-
wet voor iedereen zichtbaar werden. Toen 
de wet in 2002 werd geëvalueerd, waren zé-
lfs vanuit de linkerzijde de eerste kritische 
stemmen te horen. Toenmalig SP.a-fractie-
leider in de Kamer, Dirk Van der Maelen, 
noemde de ‘Snel Belg’-wet ronduit een 
vergissing: “We moeten het durven toege-
ven. Met de ‘Snel Belg’-wet hebben we het 
vreemdelingen te gemakkelijk gemaakt om 
Belg te worden. We willen daarop terugko-
men.” In de aanloop naar de federale verkie-
zingen van 2003 (!) beloofden alle Vlaamse 
partijen (met uitzondering van Groen) een 
herziening en verstrakking van de nationa-
liteitswetgeving. Deze belofte werd meer-
maals herhaald, maar daden bleven uit.

Geen reden tot gejuich
Pas tien jaar en een half miljoen ‘Nouveaux 
Belges’ later, met name in oktober van dit 
jaar, werd de beruchte wet voorzichtig her-
vormd. Alhoewel een aantal aberraties werd 
weggewerkt, is er absoluut geen reden tot 
gejuich. De gewijzigde nationaliteitswetge-
ving loopt immers nog altijd ver achter bij 
wat in veel andere Europese landen gang-
baar is. Het Vlaams Belang blijft dan ook 
een hele reeks bezwaren hebben. Dat geldt 
zowel met betrekking tot de vereiste mini-
male verblijfsduur, de minimale eisen met 
betrekking tot de economische zelfredzaam-

heid van de kandidaat-Belg, het toestaan 
van de dubbele nationaliteit, het ontbreken 
van een daadwerkelijke inburgeringsproef, 
het taalcriterium, als voor het beperkte aan-
tal gevallen waarin de Belgische nationali-
teit vervallen kan worden verklaard. In die 
zin is het geenszins overdreven te stellen dat 
de ‘Snel Belg’-wet hooguit werd vervangen 
door een ‘Soepel Belg’-wet. 

Wetboek 
staatsburgerschap
Het Vlaams Belang herhaalt zijn pleidooi 
voor een grondige hervorming en drastische 
verstrakking van de nationaliteitswetge-
ving. Met dat doel voor ogen diende onze 
partij eerder reeds een wetsvoorstel in tot 
invoering van een wetboek staatsburger-
schap. 

Krachtlijnen zijn daarbij de invoering 
van een taal- en burgerschapsproef, de 
afschaffing van de dubbele nationaliteit, 
de verstrakking van de verblijfsduur 
(minimum tien jaar legaal verblijf op het 
grondgebied), de terugkeer naar het principe 
dat afstamming het voornaamste criterium 
is om de nationaliteit te verwerven, en de 
uitbreiding van het aantal gevallen waarin 
de nationaliteit vervallen kan worden 
verklaard. 

Net zoals diploma’s pas worden uitgereikt 
nadat de examens succesvol werden 
afgelegd, en niet aan het begin van het 
schooljaar, moet de nationaliteit opnieuw 
de bekroning worden van een geslaagd 
integratieproces. Niet omgekeerd. 
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 We staan nog maar 
 aan het begin

Leegloop Brussels gerecht

De hervorming van het gerech-
telijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde was nog veel 
rampzaliger dan de regeling 
voor het kiesarrondissement. 
Zowel in Brussel àls in Halle-
Vilvoorde worden de posities 
van de Franstaligen in aan-
zienlijke mate versterkt. 

Bovendien komt de regeling neer op  
de grondwettelijke betonnering van 
Justitie op federaal niveau, waar-

door Vlaanderen in deze materie nooit 
meer autonoom zal kunnen worden. Tenzij 
we België opdoeken natuurlijk.     

Ontnederlandsing
Begin november stelde men vast dat er 
sinds enkele maanden een heuse vlucht van 
Nederlandstalige magistraten uit Brussel op 
gang is gekomen. Dit was allesbehalve ver-
bazingwekkend, vermits bijna 200 Vlaamse 
betrekkingen voor magistraten en griffie-
personeel in een uitdovingskader worden 
geplaatst. De Vlamingen worden in Brussel 
dus letterlijk aangemoedigd om te vertrek-
ken, terwijl er maar liefst 276 betrekkingen 

voor Franstaligen vacant worden verklaard. 
Hoe is het zo ver kunnen komen? Tijdens 
de onderhandelingen hebben de Vlaamse 
partijvoorzitters, die absoluut geen kaas 
hadden gegeten van dit dossier, zich laten 
wijsmaken dat het werkvolume in Brussel 
voor 80 procent Franstalig is en voor 20 
procent Nederlandstalig, terwijl de werke-
lijke verhoudingen 66 versus 33 procent 
bedragen. De Franstalige partijen waren er 
dus in geslaagd om de klassieke Brusselse 
80/20-verdeling door te drukken voor heel 
Brussel-Halle-Vilvoorde. 

Ondanks de woede van de Vlaamse ma-
gistraten en advocaten en het sterk onder-
bouwde protest van het Vlaams Belang, 
hadden de Vlaamse partijvoorzitters niet 
meer de moed om deze cijfers in vraag te 
stellen. Het enige wat ze binnenhaalden, 
was dat er een “werklastmeting” komt, 
maar de 80 procent Franstaligen (en 276 
extra jobs) zijn definitief verworven. 

Nieuwe voorrechten
De prijs die de Vlamingen moeten beta-
len, loopt nog veel hoger op. Zo worden 
de bevoegdheden van de Franstalige Brus-
selse rechtbanken over de 35 gemeenten 
van Halle-Vilvoorde (nochtans eentalig 
Vlaams grondgebied) fors uitgebreid. 
Alsof dat niet volstaat, werd eveneens de 
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procedure tot taalwijziging vereenvou-
digd, zodat men in heel Vlaanderen via 
een eenvoudig papiertje kan bekomen dat 
een geschil naar een Franstalige rechtbank 
wordt verzonden. Er worden dus opnieuw 
voorrechten (letterlijk twee maten en twee 
gewichten) gecreëerd voor Franstaligen 
van Maaseik tot Middelkerke! 

Janus-houding
Op 11 juli jl. bestond Vlaams-minister 
president Kris Peeters (CD&V) het, in 
zijn Vlaamse feestrede de loftrompet te 
steken over de BHV-akkoorden. Over de 
extreem zware toegevingen repte hij van-
zelfsprekend met geen woord. Maar ook 
het Vlaams Parlement keek de andere kant 
op. Want toen het Vlaams Belang daar 
hoorzittingen eiste over de schandelijke 
80/20-verhouding, werd dit voorstel van 
tafel geveegd, ook door de N-VA. In het fe-

De Vlaamse onderhandelaars hebben ingestemd met de totale  
ontvlaamsing van het gerecht in Brussel en omstreken. 

derale parlement voerde de N-VA opposi-
tie, maar in het Vlaams Parlement deed die 
partij of haar neus bloedde. Een regelrech-
te Janus-houding. Nochtans kon die partij 
daar echt wel het verschil maken. In een 
commissie kan men immers met 5 leden 
(op 15) een hoorzitting afdwingen. Maar 
de N-VA stemde dus nadrukkelijk tégen.

Grondwettelijk Hof
Het Vlaams Belang zal zich niet neerleg-
gen bij deze rampzalige regeling. Omdat 
er talrijke anti-Vlaamse discriminaties in 
vervat zitten, hebben we van in het begin 
aangekondigd dat we naar het Grondwet-
telijk Hof zouden stappen met het oog op 
de vernietiging van zoveel mogelijk onder-
delen van deze wet. Deze procedure wordt 
momenteel volop voorbereid. Het zal u 
niet verrassen dat heel wat juristen ons een 
goede kans op slagen geven.  
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Een partij die zwaar verliest, bevindt zich 
in een crisissituatie. Ze kan dan twee din-
gen doen: in de ontkenning gaan en ex-
terne omgevingsfactoren inroepen: een te 
sterke tegenstander, onwillige media, het 
cordon, de prijsstijging van een pint bier. 
En hopen op zonneschijn na regen. Of ze 
kan voluit gaan voor de analyse en het ge-
wetensonderzoek, zonder taboes. Wat is er 
fout gelopen? Wat mankeert er aan onze 
publiekswerking? Zijn we te veel met ons-
zelf bezig geweest, en te weinig met wat er 
in de Vlaming om gaat? Werkt de gebruik-
te beeldspraak nog, of schrikt ze af? Bren-
gen we de juiste mensen voor het voetlicht, 
die de juiste dingen zeggen op het juiste 
moment? Of rommelen we maar wat aan, 
elk vanuit zijn eigen persoonlijke agenda?
En het allerbelangrijkste: is het program-
ma, waarin de boodschap zit vervat, nog 
actueel?

Het Robin Hood-effect
Meer dan ooit is het moment gekomen om 
nu eens niét back to business te gaan, maar 
om te herbronnen, vanuit een stevig stuk 
gefundeerde zelfkritiek. Dat is de huisstijl 

 Is er leven na 
 14 oktober?

Opinie

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.

niet van het Vlaams Belang, maar voor al-
les is er een eerste keer, en de bedoeling 
is dat de partij er sterker uit komt. Een 
interessante voorzet is wat dat betreft de 
recente “SWOT-analyse” (Sterktes/Zwak-
tes/Opportuniteiten/Bedreigingen) van de 
Vlaams Belang Jongeren. Oorspronkelijk 
een interne nota, die toch naar de pers lek-
te, zoals dat meestal gaat. Kortweg stellen 
zij dat er een duidelijke en sterke bood-
schap is, maar “een platte, onprofessionele 
stijl.” Als dat klopt, dan komt er net door 
die stijl ook veel ruis op de boodschap, en 
wordt die op de duur zelfs onzichtbaar, of 
integendeel karikaturaal. De vorm bepaalt 
de inhoud (of zoals Marshall McLuhan 
ooit zei: “The medium is the message”).

Communicatie is dus het sleutelwoord. 
Hier is professionele expertise en mede-
werking nodig, gesteund op een reële pu-
blieksbevraging en pertinente veldanaly-
ses, die tot werkbare strategische missies 
leiden, waaraan men zich dan ook houdt. 

Ten tweede zien de VBJ-ers de waakhond-
functie van het Vlaams Belang, de idee 
van stok-achter-de-deur, als een opportu-
niteit en een duurzaam handelsmerk. Het 
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cordon is daartegenover een even duur-
zame bedreiging, waarbij het stereotype 
op de duur zelf in stand wordt gehouden 
(“Bij persaandacht maken we een karika-
tuur van onszelf”). Dat klopt ook, maar 
het is het lot van klokkenluiders dat ze 
haast altijd gemarginaliseerd worden. Het 
cordon is het uitvloeisel van een radicale 
anti-establishment-attitude met een sterke 
anti-Belgische tonaliteit: wie zich tegen 
het systeem opstelt, mag de weerbots ver-
wachten.

Alleen een gesofistikeerde communica-
tiestrategie kan die valkuil ontwijken. Op 
zich is een horizon van 15 procent inder-
daad voldoende voor een zweeppartij, 
maar men stelt zich zo constant bloot aan 
“cordonisering”. Ook een rebelse bewe-
ging moet het publiek én de media kun-
nen bespelen, uit de marginaliteit treden, 
en zo een maatschappelijk draagvlak cre-
eren, een soort Robin Hood-effect. Of de 
Vlaamse versie ervan, Tijl Uilenspiegel… 
Organisaties zoals Greenpeace en Gaia 
kunnen daar uitstekend mee om. De kunst 
is om het systeem uit te dagen én publie-
ke sympathie te kweken, zodat de media 
er niet aan kunnen weerstaan. Enige net-
werking binnen persmiddens, en het voluit 
bespelen van de sociale media (facebook, 
twitter) helpt natuurlijk ook. Opnieuw: 
communicatie is het sleutelwoord.

De republikeinse 
consensus
Nu ben ik er stellig van overtuigd dat het 
Vlaams Belang, in de hoedanigheid van 
“een partij, niet zoals alle andere” (dixit 
Bruno Valkeniers op het openingscollege 
van Prof. Carl Devos aan de UGent), wel 
degelijk een unieke rol te spelen heeft in 
het Vlaamse politieke landschap. Onder 
meer als anti-establishmentpartij, eurokri-
tische stem en klokkenluider inzake immi-
gratie en multiculturalisme. USP’s (“Uni-
que Selling Propositions”) zijn er eigenlijk 
genoeg om een sterk programma aan te 
bieden. Maar de brede ideologische con-
sensus die deze thema’s moet binden, het 
“groot verhaal”, ligt onvermijdelijk in de 
Vlaams-nationalistische wortels, de brede 
Vlaamse Beweging waar mijnheer De We-
ver zich nu tegen afzet. Eigenlijk is dat een 
godsgeschenk voor het Vlaams Belang.
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Opinie

Het herstellen van de verstoorde band met 
die beweging, die historisch evolueerde 
van Belgisch reformisme naar een dis-
cours over eigen natievorming, is primair 
aan de orde. Het is vanuit die optiek dat de 
Vlaming zal moeten gecharmeerd worden: 
een toekomstperspectief van de Vlaamse 
republiek als een betere plek, een recht-
vaardige en warme samenleving die zich 
identitair kan definiëren. Een volksnatie in 
de ware zin van het woord. Die zoektocht 
naar een vaderland moet op een of andere 
wijze samenvallen met de politieke cam-
pagnes van de partij zelf: een kluif voor 
communicatiespecialisten. We hebben 
warme beelden nodig van hoe het wél zou 
kunnen, niet alleen schrikbeelden. Alleen 
zo kan de zweeppartij een toekomstpartij 
worden. 

De achteruitgang bij de recente lokale ver-
kiezingen van het gezamenlijk aantal V-
stemmen, ondanks de N-VA-monstersco-
re,  waar Bart Maddens, Filip Van Laenen 
en anderen op wezen, zou voor het Vlaams 
Belang juist een aanwijzing moeten zijn 
dat de partij in de eerste plaats de boer en 
de straat op moet om het republikeinse ver-
haal te verkopen. Als de Vlamingen niet 
overtuigd zijn van de voordelen van een 
Vlaamse natie waar ze hun eigen boontjes 
kunnen doppen, mogen we ons “Catalaans 
moment” vergeten, en zullen we blijven 
rondjes draaien in de confederalistische 
carrousel waar figuren als Bart De Wever 
heer en meester zijn.

“Platformpartij”
Meteen waarschuwde vermelde SWOT-

analyse ook voor de versmalling tot één-
themapartij. Onder het republikeinse koe-
pelverhaal kunnen vele kleinere verhalen 
een plaats vinden: immigratie, veiligheid, 
Europa, gezondheid, milieu, sociale ze-
kerheid, noem maar op. Maar het zou een 
vergissing zijn om zich terug te plooien tot 
het formaat van een Vlaamse anti-islam-
formatie of een Antwerpse Tea-Party: plus 
est en vous, zou ik zeggen tegen de partij 
die ik al een decennium met warmte verde-
dig tegen de politiek-correcte demagogie 
van de linkerzijde, die het overgrote deel 
van onze media controleert.

Voor de rest herbergt het Vlaams Belang 
vandaag gelovigen en atheïsten, libertairen 
en conservatieve Christenen, pro-Israëli-
sche islamcritici en mensen die zich vanuit 
het nationalisme met de Palestijnse zaak 
identificeren, arbeiders en ondernemers, 
ecologisten en 4x4 freaks, anti-abortus-
activisten en holebi’s, solidaristen en kapi-
talisten, en ga zo maar verder. Op de IJzer-
wake afgelopen zomer zag ik een priester 
in zeer traditionele soutane rondlopen, en 
daarnaast een jonge vrouw in T-shirt met 
een of ander heidens-atheïstische leuze. 
Kijk, dat vind ik nu de echte Godsvrede, 
al zal die vrouw het een raar woord vin-
den. Beiden hebben ze een hartsgrondige 
afkeer van La Belgique à Papa, en beiden 
snakken ze naar een Vlaamse natie. Dát 
bindt hen. Weinig kans dat ze elkaar nog 
in dezelfde partij zullen treffen, eens die 
Vlaamse republiek er is. Maar hoeft dat?  

Dat brengt ons op de laatste overweging: 
een echte, inhoudelijke programmapartij 
is in staat zichzelf op te heffen als haar 
doel verwezenlijkt is. Dit VB+ kan uiteen-
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lopende doelgroepen aan zich binden, als 
het gemeenschappelijk republikeins per-
spectief primeert. Daarna gaan de wegen 
wellicht uiteen. Dat zou dan de derde weg 
kunnen zijn, tussen de zweeppartij en de 
machtspartij: de platformpartij die krach-
ten bundelt en functioneert als een bewe-
ging, met het oog op het breken van het 
systeem. 

Op dag 0 van de onafhankelijkheid kan het 
Vlaams Belang dan, al dan niet onder die 
naam, een ‘normale’ rechtse formatie wor-
den die de actuele deelthema’s kan blijven 
bespelen, zoals daar zijn: veiligheid, iden-
titeit, Europese leidcultuur.

In feite is die filosofie van revolutionaire 
partij een sterke USP op zich. Als alle an-
dere partijen alleen op hun eigen overle-
ving gericht zijn, en daarbij in doorzich-
tige marketingtechnieken vervallen, kan 
het Vlaams Belang zich permitteren om als 
toekomstpartij een breed draagvlak te cre-
eren, sereen en zelfzeker de dagjespolitiek 
te overstijgen, met het oog op een staat-
kundige big bang. Naar die “klik” moeten 
we blijven zoeken. De oproep tot eenheid 
en frontvorming is dan ook volkomen legi-
tiem. Veel zal uiteraard afhangen of en hoe 
de EU implodeert.

De trend- en stijlbreuk, gericht op ver-
jonging, vernieuwing, een opgefriste taal 
en beeldvorming, wordt hoe-dan-ook een 
voorwaarde om het draagvlak te vergroten 
en diverse maatschappelijke groepen aan 
zich te binden. 

Is er leven na 14 oktober? Ja dus. Bossen 
herleven het felst na een ferme brand. Op 
voorwaarde natuurlijk dat de wortels intact 
blijven. 

Johan Sanctorum
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Buitenland

 Nationalisme is 
springlevend

Hebt u op de Olympische Spelen 
in Londen supporters of atleten 
enthousiast zien zwaaien met 

Europese vlaggen? Wij ook niet. Het 
waren Franse, Duitse en Italiaanse vlag-
gen, Russische, Amerikaanse of Chine-
se. Vlaggen als symbool van nationale 
trots en zelfbewustzijn, en daar is heus 
niks mis mee. Ook bij de fameuze ‘clasi-
co’, de klassieke voetbalclash tussen FC 
Barcelona en Real Madrid, was nergens 
het Europese blauw met gele sterren te 
bespeuren. Het voetbalstadion kleurde 
rood en geel (de Catalaanse kleuren), 
aangevuld met een blauwe driehoek en 
een witte ster: de vlag van de Catalaanse 
separatisten. Uit bijna 100.000 kelen 
klonk de roep ‘Independencia’,  een 
even vreedzame als indrukwekkende 
manifestatie van de wil naar onafhanke-
lijkheid. 

‘Scotland the brave’
We wippen even over ‘de plas’. De 
Schotten (ouder dan 16) mogen zich in 
2014 in een referendum uitspreken over 
onafhankelijkheid. De Britse premier 
David Cameron en de Schotse minister-
president Alex Salmond hebben daar-
over een akkoord bereikt en onderte-
kend. Dat lag niet voor de hand, want 
Cameron heeft altijd laten verstaan dat 
hij zich met hand en tand zou verzetten 
tegen de mogelijke afscheiding van het 
Noorden. Maar de politieke druk werd 
te groot en uiteindelijk ging Londen door 
de knieën. Toch houden de Britten nog 
een slag om de arm. Zo moet de Schotse 
kiezer met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ ant-
woorden op de vraag of Schotland het 
Verenigd Koninkrijk moet verlaten. Een 
ruime meerderheid lijkt gewonnen voor 

Guy Verhofstadt verklaarde onlangs dat “nationalisme heeft af-
gedaan.” Dat zou hij wel willen, maar wie de recente ontwikke-
lingen in Catalonië, Schotland en Vlaanderen een beetje volgt, 
weet dat Verhofstadt dringend een nieuwe bril nodig heeft. Het 
nationalisme is springlevend. 
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verregaande autonomie, maar nu gaat 
de keuze over volledige onafhankelijk-
heid: ja of nee. En dat wordt misschien 
een dubbeltje op zijn kant. In peilingen is 
de Schotse onafhankelijkheidsgedachte 
goed voor zo’n 40 procent, maar het se-
paratisme zit in de lift. De Schotse nati-
onalisten (SNP) hebben het parlement in 
Edinburgh al veroverd en hun populaire 
leider Alex Salmond is vast van plan om 
de Schotten hun onafhankelijkheid te-
rug te geven. 700 jaar na de fatale slag 
bij Bannockburn, 
al is de ‘Bravehart’-
romantiek vandaag 
ver weg. Vandaag 
gaat het om ratio-
nele en economische 
argumenten. Zo zijn 
meer en meer Schot-
ten het beu dat de lu-
cratieve opbrengsten 
van de oliewinning 
voor de Schotse kust 
naar de Britse schat-
kist vloeien. Het Ca-
talaanse verhaal ligt 
in dezelfde lijn. 

Spanje kraakt
De nationalistische stroming is in Basken-
land altijd al sterk aanwezig geweest en 
nu de ETA de wapens heeft neergelegd, 
klinkt de autonomieroep luider dan ooit 
in de stembus. Bij de recente regionale 
verkiezingen eisten de Baskische separa-
tisten de overwinning op. De Baskische 
nationalisten van de PNV werden de 
grootste fractie, op de voet gevolgd door 
EH Bildu, een separatistische coalitie. 

“Het is tijd dat we beginnen te denken 
als volk, als land,” zei Laura Mintegi van 
EG Bildu in een eerste reactie op de over-
winning van het Baskische nationalisme. 
“Het is tijd dat we de bevelen uit Madrid 
een halt toeroepen.” Maar het duidelijk-
ste signaal komt toch uit Barcelona. Daar 
trokken op 11 september ruim 1,5 miljoen 
Catalanen de straat op om te demonstre-
ren voor onafhankelijkheid. Ook in het 
welvarende Catalonië neemt de wrevel 
over de miljardentransfers toe. Jaarlijks 

dragen zij zo’n 16 
miljard euro af aan de 
schatkist in Madrid 
(net zoveel als Vlaan-
deren aan Wallonië, 
volgens de meest re-
cente cijfers van Vi-
ves, zie blz. 26-27). 
Catalonië beschikt 
- net als Schotland 
- over verregaande 
bevoegdheden, maar 
wil de belastingen 
zélf innen en ook zelf 
beslissen wat met het 
geld gebeurt. Terwijl 

de Schotten in Londen toestemming gin-
gen vragen voor een volksraadpleging 
over onafhankelijkheid, zitten de Catala-
nen niet te wachten op zo’n toelating uit 
Madrid. Het Catalaanse parlement heeft 
met een ruime meerderheid een resolutie 
goedgekeurd om een referendum over 
onafhankelijkheid te organiseren. Dat 
komt er wellicht volgend jaar al en de Ca-
talanen maken binnen Europa de meeste 
kans om weldra de weg van de Tsjechen, 
Slovenen, Slovaken, Kroaten, Esten, Let-
ten en Litouwers te volgen en een nieuwe 
staat te vormen. 

Buitenland

Op 11 september, de Catalaanse 
nationale feestdag, kwamen 1,5 miljoen 
Catalanen de straat op om hun eis voor 

onafhankelijkheid kracht bij te zetten.
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EU-nachtmerrie
De blinde, koppige Europese koers wak-
kert het separatisme aan. Hoe meer Van 
Rompuy, Barosso en Verhofstadt aan-
sturen op een Europese superstaat zon-
der grenzen en zonder soevereine naties, 
hoe meer verzet er komt. En hoe meer 
volkeren zullen opkomen voor hun recht 
op zelfbestuur. Weg van Londen, Madrid 
of ‘Brussel’. Hun aanzwellende onafhan-
kelijkheidskreet is een opgestoken mid-
denvinger naar het EU-establishment. 
Én een nachtmerrie voor België. Want 
de Vlamingen zouden het aanstekelijke 
voorbeeld van de Catalanen wel eens 
kunnen volgen. “België gaat - eindelijk 
- uiteenvallen”, luidt de hoopvolle con-
clusie van de New York Times. “Het land 
dat lange tijd door de Franstaligen werd 
gedomineerd, drijft al decennialang in 
de richting van een splitsing.” “Driewerf 
hoera voor de vreedzame (echt)schei-
ding in België”, schrijft Daniel Mitchell. 
“Het minste wat we weten is dat het ze-
ker niet erger kan worden.” 

“100% pro EU”
Hoe lang zullen Vlaanderen en de Vla-
mingen nog genoegen nemen met de 
Belgische status quo en de N-VA met 
Belgische staatshervormingen? Op de 
vraag wat zij nu juist bedoelen met hun 
‘confederalisme’, blijft het antwoord wel 
erg vaag. En ook hun houding tegenover 
Europa roept vraagtekens op. “Europa 
is België, maar groter. Het kan werken,” 
luidt de bizarre analyse van Mark De-
mesmaeker (nieuwbakken Europarle-
mentslid van de N-VA) in De Zondag. 
“De Belgische constructie, met haar 
twee aparte democratieën, is zodanig 

geblokkeerd dat ze als schaalvergroting 
inefficiënt is. Wij zijn dus 100 procent 
pro Europa.” De ongerijmdheid van het 
N-VA-verhaal is ook de journalist van 
De Zondag niet ontgaan. “Kan een con-
structie met 27 democratieën dan wel 
wat een constructie met twee democra-
tieën niet kan?”, vraagt Paul Cobbaert 
zich terecht af. “Als u niet gelooft in de 
werking van België, hoe kan u dan wel 
geloven in de werking van Europa?” 
Volgens Demesmaeker krijgen de Vla-
mingen het gevoel dat ze - in België - 
nooit het beleid krijgen waarvoor ze ge-
stemd hebben. Maar dat geldt natuurlijk 
in nog veel grotere mate voor ‘Europa’ 
(EU)…

Dienstwagens?
De bekende Britse filosoof Theodore 
Dalrymple wijst op de naïviteit van Ca-
talaanse, Schotse en (sommige) Vlaamse 
nationalisten die de Europese Unie een 
warm hart toedragen (De Standaard, 
22.10.12). Inderdaad, wat schiet Vlaan-
deren op met autonomie als we onze 
soevereiniteit en alle bevoegdheden af-
staan aan ‘Europa’? “De nationalisten 
willen,” zo merkt Dalrymple op, “een 
lokale federatie die volgens hen niet 
werkt, waarin hun stem onvoldoende 
wordt gehoord en die hen te weinig vrij-
heid geeft, ruilen voor een onvergelijk-
baar veel grotere federatie waarin ze nóg 
minder zeggenschap en vrijheid zullen 
hebben.” Een spijkerharde, maar rake 
analyse. Volgens Dalrymple moet die 
eurofiele koers vooral de eigen carrière 
en belangen dienen: “De droom van het 
pro-Europese nationalisme (althans 
voor de leiders) is de droom van dienst-
wagens en gratis etentjes…” 
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Europees Parlementslid 
Kathleen Van Brempt reageerde

 verontwaardigd toen bekend werd 
dat de Europese Investeringsbank 

(EIB) een goedkope lening van 
100 miljoen euro toestond aan 

Ford om te investeren in een fabriek 
in Turkije. In die nieuwe fabriek 

in Koçaeli zal de nieuwe Ford Transit 
geassembleerd worden. In een brief 

aan de Europese Commissie schreef 
Van Brempt: “Op zich heb ik er geen 

bezwaar tegen dat de EU ecologische, 
sociale of economische projecten 

buiten de EU steunt, maar dan moet 
toch naar de criteria gekeken worden.” 

Eerder weende haar partijgenote 
Meyrem Kitir bittere tranen in de 

Kamer en aan de poorten 
van Ford Genk. Krokodillentranen, 

zo lijkt nu wel
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In een reactie klaagt 
Europees Parlementslid Philip Claeys 

de hypocrisie van Van Brempt aan. 
De EIB functioneert binnen de

 krijtlijnen die door de EU worden
 uitgetekend, wat onder meer betekent 

dat er steun wordt verleend aan
 projecten in kandidaat-lidstaten zoals

 Turkije. Turkije ontvangt bovendien 
miljarden aan ’pretoetredingssteun’ 
van de EU. Het was dus perfect te 

verwachten dat al dat geld ook zou 
gebruikt worden om industriële 

activiteiten uit Europa weg te halen en 
naar Turkije te verplaatsen. Het Vlaams 
Belang heeft altijd gewaarschuwd voor

 de politieke, culturele, economische 
en ook sociale gevolgen van de

 mogelijke toetreding van Turkije tot
 de Europese Unie. Een toetreding 
die door de socialisten altijd werd

 toegejuicht.

41
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Boek & tijdschrift

De foto van Vlaamse 
jongens in Duits uniform 
en een Leeuwenvlag 
voorspelde al niet veel 
goeds en de jubelende 
kritieken in de regime-
pers nog minder. In haar 
boek ‘Voor Vlaanderen, 
volk en Führer’, gaat his-
torica Aline Sax op zoek 
naar de motieven van 
Vlaamse collaborateurs in 
de Tweede Wereldoorlog. 
Ze heeft daarvoor enkele 
honderden dossiers van 
het krijgsgerecht door-
snuffeld en wat brieven 
gelezen, terwijl honderd-
duizenden Vlamingen ge-
troffen werden door de 
repressie. Ze is ook niet 
met de collaborateurs 
zelf gaan praten. Zo hangt 
het boek een erg selec-
tief beeld op (al was dat 
misschien niet de bedoe-
ling), waaruit de media 
triomfantelijk besluiten 
dat de Vlaamsgezinde 
collaboratie “een mythe” 
was.  Veralgemenend: 
het gros geloofde in het 
nationaal-socialisme en 
aanbad Hitler. Een beetje 
zoals links dweepte met 

 Oorlog zonder einde

Marx en 
Mao en ge-
loofde in het 
communisti-
sche paradijs, 
maar dat is 
een ander ver-
haal… 

Bij onze noorderburen is 
men al geruime tijd afge-
stapt van het enge zwart-
wit/goed-fout denken in 
de geschiedschrijving. Dat 
blijkt nog maar eens uit 
de recent verschenen au-
tobiografie van Ebbe Rost 
van Tonningen, zoon van 
een bekende NSB-leider 
die in de gevangenis van 
Scheveningen werd ver-
moord (‘gezelfmoord’). 
De zoon ook van Florie 
Heubel, een vrouw die 
haar man altijd is trouw 
gebleven en die in de 
pers werd gebrandmerkt 
als ‘de zwarte weduwe’. 
Van Tonningen schetst de 
historische context en de 
aantrekkingskracht van 
fascisme en nationaal-
socialisme, maar schuwt 
ook niet om de ideo-
logische verblinding en 

de nazigruwel scherp te 
veroordelen. Zijn worste-
ling met het verleden en 
de zoektocht naar zijn 
ouders levert een ont-
roerend, écht en genuan-
ceerd portret op van een 
woelige tijd. 

Na lezing kan men zich 
alleen afvragen waarom 
in Nederland wel kan wat 
in Vlaanderen nog altijd 
niet kan.  

Voor Vlaanderen, 
volk en Führer

Aline Sax
Uitgeverij Manteau

ISBN 9 7822 327517 

In niemandsland
Ebbe Rost 

van Tonningen
Uitgeverij Balans

ISBN 9 789460 033001
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Zogezegd

“Na de langste politieke crisis ooit stond er met Di Rupo I opnieuw een volwaardige 
regering. Eindelijk zou er weer normaal bestuurd worden. Eindelijk zou de begroting 
opnieuw op tijd ingediend worden. Maar normaal bestuur is blijkbaar onmogelijk. 
Zelfs niet als er een volwaardige regering is.”

Chef politiek Steven Samyn 
in De Morgen, 6 november 2012

“Indien deze regering deze kans laat voorbijgaan en haar toevlucht neemt tot voor-
lopige twaalfden, zou dat een blamage zonder voorgaande zijn. Dan bezorgt ze zich-
zelf een attest van onbekwaamheid.”

Editorialist Paul Geudens 
in Gazet van Antwerpen, 7 november 2012

“Niemand betwist het recht op staken, maar het is niet oneindig. Er zijn grenzen. In 
dit geval zelfs letterlijk. Stakingen in Wallonië moeten stoppen aan de taalgrens. De 
FGTB heeft hier niets te zoeken.”

Editorialist Paul Geudens  
in Gazet van Antwerpen, 15 november 2012

Na een nieuwe kapitaalinjectie zal elke land-
genoot gemiddeld 800 euro bijgedragen heb-
ben om de Dexiabank overeind te houden. 
Bovendien staat de Belgische staat garant 
voor 44 miljard euro, mocht Dexia over kop 
gaan. Dat betekent om en bij de 5000 euro 
per inwoner.

www.vlaamsbelang.org/zogezegd
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 Colloquium over 
desinformatie

Seniorenforum 

Het Vlaams Belang wil bij de 
les blijven, de senioren inbe-
grepen. Omdat moet vastge-
steld worden dat de partij al 
jaren constant onheus behan-
deld wordt in de media werd 
op 29 september jl. door het 
Brabants Senioren Forum een 
colloquium georganiseerd 
over desinformatie in die me-
dia.

In de volgelopen Van Dijck-zaal van 
het Vlaams Parlement hielden profes-
sor Frank Thevissen, communicatie-

specialist, en de Franse historicus en es-
sayist Raffard de Brienne een diepgaande 
uiteenzetting over het onderwerp. Joris 
Van Hauthem, Vlaams Belang-fractie-
leider in het Vlaams Parlement, stelde in 
zijn welkomstwoord dat de pers als vierde 
macht de waakhond zou moeten zijn van 
de democratie maar eigenlijk de rol van 
de eerste macht wil overnemen. De media 
bepalen welke meningen aan bod mogen 
komen of geweerd moeten worden. Het 
politiek debat sturen betekent echter een 
aantasting van de persvrijheid.

Kwantiteit vs. kwaliteit?
Frank Thevissen begon zijn uiteenzetting 
met te wijzen op het stijgend wantrouwen 
tegenover de media. De lezer, die meer dan 
90 procent van zijn informatie uit de media 
haalt, moet vaststellen dat die media niet 
langer de kant van de samenleving kiezen. 
De spreker richtte zijn pijlen vooral op de 
commercialisering, de politisering en de 
partijdigheid van de pers. Er is een enorm 
gebrek aan onafhankelijkheid en aan on-
derzoeksjournalistiek terwijl steeds meer 
moet worden vastgesteld dat feiten wijken 
voor meningen van journalisten. De invoe-
ring van het cordon sanitaire heeft al he-
lemaal geen goed gedaan aan de kwaliteit 
van de pers. 

Thevissen meent dat de uitholling van de 
vierde macht ook te maken heeft met de 
zwakke redactionele statuten en het feit 
dat te veel gewerkt wordt met freelancers. 
De tijdsdruk en de rendementsverhoging 
(een hogere productie met minder men-
sen) leidt ook tot een mindere bronnen-
controle en invoering van public relations-
journalistiek op basis van voorgekauwde 
teksten. Brengen wat het publiek wil, is 
een dodelijke tendens in de mediawereld. 
“De media kunnen uw gezondheid ernstig 
schaden”, zo besloot de professor.
Zijn boude stellingnamen zijn hem trou-
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wens zuur opgebroken. Hij werd ontslagen 
als professor aan het departement Commu-
nicatiewetenschappen van de VUB, de uni-
versiteit waar hij in 1992 doctoreerde en 
ook de door hem ontwikkelde ‘Stemmen-
kampioen’, het grootste politiek online pa-
nelonderzoek in opdracht van Het Laatste 
Nieuws, werd stopgezet. Hij werkt thans 
als communicatieadviseur en is voorzitter 
van de deskundigencommissie voor over-
heidscommunicatie in het Vlaams Parle-
ment. 

Woordgebruik of 
woordmisbruik?
De Franse historicus en essayist Arnaud 
Raffard de Brienne begon met de quote 
“Un mot peut en cacher un autre.” Net 
zoals in Vlaanderen hanteert de pers vaak 
een omfloerst woordgebruik om bijvoor-

beeld alles wat met migranten of migratie 
te maken heeft mooier te omschrijven. Al 
dan niet illegale immigratie en de daarmee 
gepaard gaande delinquentie worden weg-
gemoffeld door jeugdige allochtone de-
linquenten te bestempelen als “jongeren”. 
“Moeilijke voorsteden” bestaan niet; het 
zijn de bewoners ervan die moeilijk zijn. 
“Nieuwe armoede” slaat grotendeels op 
allochtonen die moeten leven van de be-
lastingen betaald door werkende autoch-
tonen. “Sans papiers” werd uitgevonden 
tijdens de bezetting van de Sint Bernar-
duskerk in Parijs in 1996 waarbij vergeten 
wordt dat het gewoon gaat om illegalen die 
geen enkel recht hebben in het “gastland”. 
Het gaat volgens de historicus om woord-
gebruik van diegenen die ons gewoon 
kwaad willen berokkenen. 

Na de twee uiteenzettingen volgden nog 
een geanimeerd vragenuurtje en een re-
ceptie

(Met dank aan Frans Maes voor het bezor-
gen van een uitgebreid verslag als basis 
voor dit artikel.)  
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Vocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!

Secretariaat: Bart Vanpachtenbeke, 0472 827858 
of Z11Z11Z11@voorpost.org

Coördinator Luc Vermeulen, 0475 295765 
of oranje1302@hotmail.com

Ook dit jaar organiseert Voorpost (en dit al meer dan 30 jaar) een grootse kerstpakkettenactie. 
Deze kerstpakketten hebben een waarde van meer dan 60 euro en worden bedeeld aan personen 
en families van ons eigen volk die in armoede leven. Dit jaar gaan we via dit sociaal initiatief 
een 230  families een beetje feestvreugde brengen tijdens de eindejaarsfeesten.

Bij deze een oproep om deze actie, die tevens gesteund wordt door 
verschillende Vlaams Belang-afdelingen, financieel te steunen.

Uw bijdrage graag op rekeningnummer: BE56 9792 3976 3288   BIC: ARSPBE22
Van Huizen van Vl Sol. te Massenhoven

Armoede 
bestAAt ook bij ons!
Huizen van Vlaamse Solidariteit
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www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

•	Algemene	
dAkwerken

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

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

Maurizio 
confectiekledij voor heren

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

10% korting
bij het tonen van 
deze advertentie

www.vlaamsbelang.org
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Kalender

DONDERDAG 6 DECEMBER 

GENT. Ronde van Vlaande-
ren: Waarheen met onze par-
tij? in Brasserie ‘t Vosken, zaal 2, 
St-Baafsplein 19 om 20u. Org. 
en inl.: VBJ, 02/219.27.28.

VRIJDAG 7 DECEMBER 

WILLEBROEK. Goelashavond 
in Chalet De Schobbejak, 
Acacialei 37 om 18.30u. Inl.: K. 
Eeraerts, 0476/40.64.30.

ASSENEDE. Eindejaarsrecep-
tie in ‘t Goe Gevoel (Bistro), 
Hoogstr. 2 om 19u. Inl.: B. Van 
Dort, 083/65.84.57.

LEUVEN. Ronde van Vlaan-
deren: Waarheen met onze 
partij? in café Tempo, Baron 
August de Becker Remyplein 
52, Kessel-Lo om 20u. Org. en 
inl.: VBJ, 02/219.27.28.

ZATERDAG 8 DECEMBER 

EKEREN. Stand op de Kerst-
markt aan het districtshuis. Inl.: 
C. Luyckx, 0477/70.51.23. 

ZONDAG 9 DECEMBER 
TIENEN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt van Bonn + 
koopzondag. Inl.: B. Cander-
beek, 0476/20.63.07.

DEURNE . Gespreksnamid-
dag met F. Dewinter, Turnhout-
sebaan 105 om 14u. Inl.: Regio-
secr., 03/216.92.13.

MAANDAG 10 DECEMBER 
GENT. Kerstreis naar Elzas 
met bezoek aan het Europees 
Parlement. Terug op 12 decem-
ber. Org.: Gents seniorenforum. 
Inl.: C. Bauwens, 0486/23.75.53.

VRIJDAG 14 DECEMBER 

MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt in het cen-
trum. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09.

ZATERDAG 15 DECEMBER 
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt in het cen-
trum. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09.

IEPER. 5de Kerstuitstap 
naar Aachen. Afspraak aan 
het station om 7.30u. Terug 
omstreeks 22.30u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01.

DENDERLEEUW. Kerstuitstap 
naar Brugge. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.

ZONDAG 16 DECEMBER 

MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt in het cen-
trum. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09.

LOVENDEGEM. Winterfestijn 
in café Family, Kasteeldreef 14 
om 12u. Org.: VB Lovendegem-
Vinderhoute. Inl.: G. Neirynck, 
0475/55.67.88.

VRIJDAG 21 DECEMBER 

DUFFEL. Nacht van de duis-
ternis in De Klokke, Klokkestr. 
om 20u. Org.: Vlaamse Culture-
le Kring De Klokke. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60.

DINSDAG JANUARI 
ANTWERPEN. Worstenbrood 
en appelbollen in OCJVM, 
Van Maerlantstr. 14 van 11 
tot 16u. Inl.: A. Cleymans, 
03/231.08.45. 

DONDERDAG 10 JANUARI

HOBOKEN. Nieuwjaarsre-
ceptie met W. Wienen in De 
Nieven Hertog om 19.30u. Inl.: 
0496/54.22.18. 

ZATERDAG 12 JANUARI 
SCHOTEN. Glühwijnstand 
op de zaterdagmarkt t.h.v. oud 
politiekantoor, Gelmelenstr. 
van 9 tot 13u. Inl.: G. Peeters, 
0497/35.66.96.

ZONDAG 13 JANUARI 

LOVENDEGEM. Nieuw-
jaarsreceptie in café Family, 
Kasteeldreef 14 van 11 tot 
13u. Org.: VB Lovendegem-
Vinderhoute. Inl.: G. Neirynck, 
0475/55.67.88.

ZATERDAG 19 JANUARI 

BRAKEL. Nieuwjaarsrecep-
tie met P. Claeys in café ‘t 
Amusement, Marktplein van 
20 tot 23u. Inl.: V. Lenvain, 
0478/79.68.85.

VILVOORDE. Nieuwjaarsre-
ceptie in Herberg De Club, 
Toekomststr. 68 om 19.30u. 
Org.: VB regio Vilvoorde. Inl.: 
Regiosecr., 02/253.38.27. 

ZONDAG 20 JANUARI 
GERAARDSBERGEN. Nieuw-
jaarsreceptie met G. Anne-
mans in Kasteel Orangerie les 
roses, Oudeberg om 11u. Inl.: S. 
Bourlau, 0475/35.07.05.

IEPER. Nieuwjaarsreceptie 
in OC De Potyze, Zonnebeek-
seweg 309/311 om 11u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01.
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AAnkondigingen 
voor het 

jAnuArinummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
10 december 2012

 Lidgeldhernieuwing 2012
Alle leden van het Vlaams Belang van wie nog geen betaling voor 
het lidgeld 2013 werd genoteerd, ontvingen voor een tweetal 
weken een uitnodiging om hun lidgeld voor volgend jaar te her-
nieuwen.

Om voor onze plaatselijke kaderleden het werk wat lichter te 
maken, durven wij de leden te vragen hun lidgeld 2013 vóór 31 
december 2012 te hernieuwen op onze nationale bankrekening 
IBAN: BE21 3200 8088 1603 (BIC: BBRUBEBB).  Indien u uw 

lidgeld vóór die datum betaalt, ontvangt u samen met uw lid-
kaart 2013 een gratis handige kaarthouder met partijlogo. 

Bedankt aan de leden die zo willen bijdragen aan een vlotte lidgeldhernieuwing.
Wij rekenen op u!

Vlaanderen heeft immers nu meer dan ooit nood aan een partij die 
duidelijk opkomt voor een onafhankelijk en veilig Vlaanderen.

Guy D’haeseleer
Nationaal Secretaris

LIDKAART 2013

Kerstmarkt
met diverse kraampjes

van zaterdag 8 tot zaterdag 15 december
OCJVM, Van Maerlantstr. 14, Antwerpen

Inl.: 03/231.08.45.

GENT. Nieuwjaarsreceptie in 
Biljarthuis, Morekstr. 609, Won-
delgem van 11 tot 13u. Org.: VB 
Koepel Gent. Inl.: J. Deckmyn, 
0476/26.97.38.

DONDERDAG 24 JANUARI 
ROESELARE. Bezoek aan 
brouwerij Rodenbach met 
ervaren gids, Spanjestr. 133 om 
14.30u. Org.: Seniorenplatform 

Mandel. Inl.: A. Temperman, 
0486/92.99.49.

VRIJDAG 25 JANUARI 
LIER. Nieuwjaarsreceptie 
met P. Claeys in De Lispenaar, 
Voetbalstr. om 20u. Org.: VB 
Lier-Koningshooikt. 
Inl.: O. Peeters, 0485/16.26.15.

ZATERDAG 26 JANUARI 
DENDERLEEUW. Nieuwjaars-

receptie in zaal The Roll’s, 
Iddergemstr. 65C om 20u. Inl.: 
K. Slagmulder, 0476/22.64.97.

ZONDAG 3 FEBRUARI

MORTSEL. Nieuwjaarsre-
ceptie in zaal ‘t Parkske, Ede-
gemsestr. 26. Inl.: Regiosecr., 
03/459.89.84. 
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VUL IN en WIN.
Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Firmin Nijs
Lichtaart

Paul Keppens
Lede

Albert Van Nuffel
Buggenhout

Eline Rogge
De Pinte

Jos Schalbroeck
Mortsel

Oplossing vorige maand: bitterbal

Stuur uw oplossing voor 10 december met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

Madouplein 8 bus 9 • 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen 
verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/219.72.56.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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Programma:

Van 11.30 tot 13.30 uur: 
Stemming over de nieuwe 
voorzitter
Het Vlaams Belang roept 
iedereen die minstens één 
jaar lid is op zijn stem uit te 
brengen en mee te beslissen 
over de nieuwe partij- 
voorzitter.

14.30 uur: 
Namiddagzitting met 
toespraken van Bruno 
Valkeniers en de nieuwe 
partijvoorzitter
Iedereen welkom

16 uur: 
Receptie

Van 11.30 tot 14.30 uur 
zijn broodjes verkrijgbaar.

Busregeling zie blz. 20


