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Op het nationaal congres van 16 
december heeft het Vlaams Be-
lang mij aangeduid om de taak 

van partijvoorzitter op mij te nemen. Ik 
wil alle leden en mandatarissen hartelijk 
danken voor hun vertrouwen. Dat ver-
trouwen, uw vertrouwen waard zijn, is 
wat ik nu zo snel mogelijk wil bewijzen. 
Uit de verkiezingsnederlaag heeft de par-
tij de conclusie getrokken die iedere ver-
standige partij moet trekken in zo’n geval. 
We gaan het anders doen. We gaan er 
geen grote woorden en geen grote ma-
nifesten aan wijden: we gaan het gewoon 
doen. Mijn eerste taak is de nieuwe ge-
neratie Vlaams Belangers in beeld en aan 
bod brengen.

De betekenis van Bruno Valkeniers’ voor-
zitterschap is historisch omdat hij de 

eenheid van onze partij heeft bewaard 
en bewaakt doorheen een heel moei-
lijke periode. Ook de overgang naar een 
nieuw voorzitterschap, als signaal na de 
verkiezingsuitslag van oktober, is kunnen 
gebeuren in omstandigheden die eensge-
zindheid en respect hebben gewaarborgd. 
Ook dát is zijn - niet geringe - verdienste.

En nu aan de slag. We gaan van ons Vlaams 
Belang een partij maken waar vele Vla-
mingen van zullen zeggen, als ze naar de 
stembus gaan: we stemmen (op)nieuw 
Vlaams Belang! 

Voor het overige ben ik van mening dat 
Vlaanderen onafhankelijkheid verdient.

Gerolf Annemans

  (Op)nieuw Vlaams Belang

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Wie betaalt de factuur?

Analyse www.vlaamsbelang.org

De immigratiefactuur blijft al-
maar verder oplopen. Ingrij-
pende maatregelen blijven uit.

Uit cijfers die eind december in 
het Economisch Tijdschrift van 
de Nationale Bank verschenen, 

bleek dat de werkgelegenheidsgraad van 
inwoners die buiten de Europese Unie zijn 
geboren, amper 45,8 porcent bedraagt. Dat 
betekent concreet dat meer dan de helft 
van de allochtonen niet deelneemt aan het 
arbeidsproces. De kloof met de autochtone 
bevolking bedraagt ondertussen bijna 20 
procent.  Deze cijfers liggen in het ver-
lengde van eerdere, soortgelijke rapporten. 
Denken we in dat verband maar aan het 
‘Loonkloofrapport’ dat begin vorig jaar 
verscheen en waaruit bleek dat nauwelijks 
4 op 10 immigranten in dit land werkt. 

Meer immigratie 
= meer werkloosheid
En daar blijft het niet bij. In zijn economi-
sche vooruitzichten 2012-2017 voorspelde 
het Federaal Planbureau dat er de komende 
vijf jaar in dit land 209.000 jobs zouden 
bijkomen. Goed nieuws natuurlijk, maar 
helaas onvoldoende om de groei van  de 

beroepsbevolking - in grote mate een ge-
volg van de aanhoudende immigratie - op 
te vangen. Op die manier zouden er tegen 
2017 nog eens 33.000 nieuwe werklozen 
bijkomen. De dooddoener van de immi-
gratielobby dat (nog meer) immigratie 
nodig is om onze welvaartsstaat overeind 
te houden, kan hiermee wel defi nitief naar 
het rijk der fabelen worden verwezen.

Hypotheek
Hoe men het ook draait of keert: de onge-
breidelde immigratie levert geen enkele 
substantiële bijdrage tot de betaalbaarheid 
van ons systeem, maar legt er - integendeel 
- een almaar zwaarder wordende hypo-
theek op. Of het nu gaat om het buitenpro-
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Heropleving

“    Bossen herleven het best na een felle 
brand. Op voorwaarde dat de wor-
tels intact blijven.” De wijze woorden 

van opinieschrijver Johan Sanctorum in 
ons decembernummer illustreren feilloos 
welke missie het Vlaams Belang de ko-
mende jaren dient te volbrengen. 

Het signaal dat de kiezer op 14 oktober 
gaf, is niet in dovemansoren gevallen. Er 
kan geen sprake zijn van ‘back to basics’ 
of ‘business as usual’, des te meer van 
het aanpassen van ons politiek script 
aan 2013. De volksnationalistische idee 
die uitgaat van maximale ontplooiing en 
welzijn voor de eigen gemeenschap is ac-
tueler dan ooit. Het is nu onze taak deze 
inhoud in een hedendaagse vorm te gie-
ten. Het moment lijkt daarom aangebro-
ken om onze unieke visie inzake ecologie, 
economie, Europese eenwording en glo-
balisering naast onze klassieke speerpun-
ten in het uitstalraam te plaatsen. 

Verkiezingsnederlagen nopen onmisken-
baar tot zelfreflectie en (soms) tot het 
trekken van harde conclusies. Niettegen-
staande staan zij op hun beurt garant 
voor een nieuwe dynamiek, innovatie én 
heropleving. 

De redactie

5

portionele aandeel allochtonen in de uitke-
ringsstatistieken en sociale voorzieningen, 
de toenemende druk op de sociale woning-
markt, of het uit zijn voegen barstende on-
derwijssysteem: uit zowat alle indicatoren 
blijkt dat dit dichtbevolkte land de massale 
immigratie ook in demografisch, sociaal 
en economisch opzicht niet langer kan 
bolwerken. 

Dubbele rekening

In een peiling van het onderzoeksbureau 
Ipsos (2011) gaf liefst 94 procent van de 
respondenten te kennen dat er de voorbije 
jaren te veel immigranten het land zijn 
binnengekomen. Niet minder dan 68 pro-
cent was van oordeel dat de immigratie 
een te zware belasting vormt voor onze 
sociale voorzieningen en 72 procent stel-
de dat de immigratie geen goede zaak is 
geweest voor het land. Het zijn cijfers die 
aantoonden dat de bevolking maar al te 
goed weet dat het met de hyperimmigratie 
in dit land compleet uit de hand loopt. An-
derhalf jaar later blijft de vraag wanneer 
de politiek volgt en de juiste conclusies 
trekt. Veel tijd is er niet meer te verliezen. 
Wanneer niet dringend het roer wordt om-
gegooid, zullen onze kinderen niet alleen 
de vergrijzing, maar ook de verkleuring 
zeer duur betalen.    
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Prioriteiten

Vlaams minister van In-
novatie Ingrid Lieten (SP.a) 
voorziet een subsidie van 
4,5 miljoen euro (!) voor 
onderzoeken over “het 
belang van testosteron en 
de invloed van genen op de 
bonobo-persoonlijkheid.” 
Daarnaast gaat de Vlaamse overheid ook geld uittrek-
ken voor een studie over “de manier waarop goud-
kopleeuwapen gebruik maken van hun omgeving, de 
partnerkeuze bij monniksgieren en de rol van gorilla’s 
in het herstel van de regenwouden.” Toegegeven, de 
Vlaamse regering weet haar prioriteiten te stellen in 
tijden van crisis.

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Gratis wind?

De ener-
gieprijzen 
rijzen de 
pan uit en 
dat wordt 
straks al-
leen maar 

erger. De illusie dat wind-
energie gratis is, zal niet 
lang standhouden als de 
factuur bij de gebruiker 
in de bus belandt. Volgens 
voorzichtige ramingen 
zullen de zeven windmo-
lenparken in de Noord-
zee de belastingbetaler 
de komende 20 jaar 
minstens 14 miljard euro 
gaan kosten. Windmolens 
draaien niet op wind, 
maar op subsidies. Johan 
Vande Lanotte zal wel 
een beetje foeteren op 
de prijsstijgingen, maar 
uit het oog van de ca-
mera lacht hij in zijn rode 
vuist. De Keizer van Oos-
tende is aandeelhouder 
van een aantal windbe-
drijven en heeft de zware 
subsidies doorgedrukt in 
de regering. Als u straks 
iets hoort rinkelen, is het 
de kassa. Zijn kassa.

Het Arco-schandaal

De Dexia-sneeuwbal sleurt ook Arco mee. 800.000 
kleine spaarders dreigen de dupe te worden. Voor-
malig premier Yves Leterme wou zijn CD&V-kiezers 
beschermen en dokterde een staatswaarborg uit. 
Maar die is volgens de auditeur van de Raad van Sta-
te discriminerend en dus onwettig. Volgens Kamerlid 
Hagen Goyvaerts is het Dexia- en Arco-schandaal 
het gevolg van politiek bedrog of onkunde: Ofwel 
wisten de leden van de regering dat de staatswaar-
borg onwettig was en bedrogen ze de belastingbe-
taler, ofwel wisten de leden van de regering het niet 
en zijn ze bijgevolg onbekwaam.” Volgens Goyvaerts 
moet niet de belastingbetaler maar het ACW op-
draaien voor het geknoei. En de schuldigen moeten 
strafrechtelijk vervolgd worden. De wet is er voor 
iedereen, ook voor de christelijke zuil.
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Leve de multikul

Als gevolg van de verkrachting van 
een mannelijke student die zich als 
vrouw verkleed had, kregen manne-
lijke studenten van de Hogeschool-
Universiteit Brussel het advies zich voor doop-
activiteiten niet langer als vrouw te verkleden en 
omgekeerd, omdat “bepaalde groepen” dat provoce-
rend vinden. Wat zal de volgende stap zijn? Homo’s 
het advies geven om maar binnen te blijven? Meisjes 
het advies geven om zich niet langer ongesluierd op 
straat te begeven? Meisjes in korte rok die seksueel 
worden geïntimideerd of aangerand het advies geven 
zich enkel nog in een lange broek buiten te begeven? 

7

Duiventil of gevangenis

Eind november kon een gedetineerde de benen 
nemen door simpelweg van kledij te wisselen met 
zijn halfbroer die hem kwam bezoeken. Tijdens het 
bezoekmoment zaten naar verluidt zo’n 120 mensen 
opeengepakt met slechts een drietal cipiers, waarbij 
de bezoekers vrij konden rondlopen, een drankje 
halen of naar het toilet gaan. Je moet geen profes-
sor zijn om te weten dat je daarmee om problemen 
vraagt. 

Islamitisch bankieren

Het gaat snel. Brussel wil “de hoofdstad van het 
islamitisch bankieren” worden. De Brusselse regering 
trekt binnenkort naar het Midden-Oosten om inves-
teerders aan te trekken. Minister Benoit Cerexhe 
(CdH) zegt dat die sector wereldwijd goed is voor 
een omzet van 850 miljard euro per jaar. Brussel zou 
daarvan graag een graantje meepikken. Vraag is welke 
prijs onze hoofdstad straks gaat betalen voor die olie-
dollars uit Saoedi-Arabië. Nog meer toegeven aan de 
religieuze eisen van moslims? De vrije meningsuiting 
nog meer aan banden leggen?

Culturele 
genocide

Het gratis blad ‘Me-
tro’ pakte uit met een 
pompeuze bijlage over 
“migratie en discri-
minatie.” Met dank 
aan de EU en het met 
belastinggeld gesubsidi-
eerd allochtonenclubje 
Kif-Kif. Bladzijden vol lof 
voor de multiculturele 
diversiteit en de immi-
gratie, want ‘die hebben 
we zo nodig’. Het moet 
zijn dat de modale Vla-
ming daar iets anders 
tegen aan kijkt, want 
anders was dat propa-
gandaoffensief niet no-
dig. ‘Metro’ ging praten 
met EU-commissaris 
Malmström en zij wil 
“de mening van mensen 
veranderen”. Malm-
ström weet het beter. 
De Nederlandse jour-
nalist Joost Niemöller 
schrijft dat Malmström 
“de demografische sa-
menstelling van Europa 
wil veranderen tot er 
geen Europa meer over 
is.” Niemöller noemt 
dat “een vorm van cul-
turele genocide.” Straffe 
taal, maar we vrezen dat 
hij wel eens gelijk zou 
kunnen hebben. 
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Gerolf Annemans
over het nieuwe 

Vlaams Belang
8
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 “Heropstanding van het 
rechtlijnige nationalisme”

Vraaggesprek

Op 16 december bevestigde een meerderheid van 92,1 procent 
van het ledencongres de keuze van de partijraad om Gerolf 
Annemans aan te stellen tot nieuwe voorzitter van het Vlaams 
Belang. Vlaams Belang-Magazine peilde bij de kersverse voor-
zitter naar het ‘Hoe, wat en waarom’. En vooral: ‘Waar naartoe?’

U bent ondertussen de vierde voorzitter 
van het Vlaams Belang. Wat heeft u er-
toe bewogen om - na meer dan 25 jaar 
dienst in de Kamer - u kandidaat te stel-
len voor het voorzitterschap?

Het zou voor mij gemakkelijker geweest 
zijn om in mijn zetel te blijven zitten, rus-
tig in te dommelen en mijn pensioen aan 
te vragen. Ik achtte het echter mijn plicht 
te proberen om de situatie waarin we de 
voorbije jaren zijn terecht gekomen, recht 
te trekken. 

Er waren voor het eerst meerdere kan-
didaten voor deze functie. Heeft u geen 
schrik dat zoiets kan wijzen op een ver-
deelde partij?

Helemaal niet. Het bewijst dat onze partij 
een intern debat aankan. Met het vallen van 
de beslissing is ook de eenheid hersteld. 
Dat werd trouwens treffend aangetoond 
door het feit dat mijn beide opponenten, 

Bart Laeremans en Philip Claeys, zich on-
middellijk na de stemming achter mij heb-
ben geschaard. 

Sommige media spreken over u als een 
tussenpaus. Herkent u zichzelf in dat 
beeld?

Ik zou er om te beginnen op willen wij-
zen dat er in de geschiedenis heel wat zo-
genaamde tussenpausen zijn geweest die 
belangrijk werk hebben geleverd. En dat 
is ook uitdrukkelijk mijn bedoeling. Het 
beeld van tussenpaus klopt in ieder geval 
in die mate dat ik niet als specimen van het 
oude regime aan mijn voorzitterszetel vast-
kleef. Er komt echt een nieuw regime. De 
teamvorming met Chris Janssens en Bar-
bara Pas symboliseert dat trouwens zeer 
goed. En zoals ik al aankondigde, komen 
er in 2014 hoe dan ook nieuwe voorzitters-
verkiezingen. 

U kondigde een nieuw Vlaams Belang 
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U had ook over vernieuwing en verjon-
ging…

We gaan geen verjonging om de verjon-
ging nastreven, net zomin als we vernieu-
wing om de vernieuwing gaan nastreven. 
We streven vernieuwing na omdat alleen 
diegene die zich vernieuwt en diegene 
die zich flexibel weet aan te passen aan 
de gewijzigde omstandigheden, deel kan 
uitmaken van de nieuwe tijden. En alleen 
als we verjongen, kunnen we zeker zijn dat 
niets uit die nieuwe tijden aan onze aan-
dacht zal ontsnappen. Ik zal er op toezien 
dat alle vernieuwing en verjonging - dat is 
niet noodzakelijk hetzelfde - ook verbete-
ring betekent. Kortom: niet veranderen om 
te veranderen, maar veranderen om te ver-
beteren. 

U maakt zich sterk dat het Vlaams Be-
lang kiezers die de voorbije jaren heb-
ben afgehaakt en werden gecharmeerd 
door de N-VA , kan terugwinnen.

De terugval van onze partij - we schom-
melen vandaag rond de 8 procent van de 
stemmen - moet omgekeerd worden. Wat 

Vraaggesprek

aan. Betekent dit dat onze partij lering 
heeft getrokken uit datgene wat fout 
liep? Wat gaat er veranderen?

Ik ga dat natuurlijk niet op de Grote Markt 
bespreken. Maar anderzijds ga ik als voor-
zitter niet doen alsof er niets gebeurd is. We 
moeten durven zien dat we verkiezingen 
hebben verloren, niet de eerste keer zelfs. 
Het roer moet dus omgegooid worden. 

Hoe ziet u dat concreet? Betekent dat, 
bijvoorbeeld, een stijlbreuk in onze 
communicatie? 

Kijk, ik ben geen extremist. Ons program-
ma is dat evenmin. Onze standpunten zijn, 
wanneer ze op de juiste manier aan de man 
worden gebracht, zelfs meerderheidsstand-
punten in Vlaanderen. Ik ben van oordeel 
dat we onze communicatie dan ook aan 
2013 moeten aanpassen. De partij heeft 
een nieuw imago nodig, zonder de funda-
mentele principes los te laten. Dus ja, wij 
gaan proper badwater laten aanrukken, 
maar wij gaan het kind van onze partij - het 
programma - niet met het badwater weg-
gooien. 
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ik wil, is niets minder dan de heropstan-
ding van het rechtlijnige nationalisme in 
Vlaanderen. 

Wat de N-VA betreft: ik ben niet gefixeerd 
op die partij. U vraagt er mij naar: ik ben 
wel van mening dat het Vlaams-nationalis-
me geen eenpartijstaat moet worden. Laat 
dat - per uitzondering - een terrein zijn 
waar wij pleiten voor diversiteit. Wij, als 
Vlaams Belang, gaan onze eigen weg. Zo-
als het Vlaams Blok destijds zijn gang ging 
naast de Volksunie, zo gaat het Vlaams Be-
lang vandaag en morgen zijn gang naast de 
21ste eeuwse variant van die partij. 

Denkt u niet dat het fameuze ‘cordon 
sanitaire’ onze partij op termijn toch 
parten heeft gespeeld?

Politiek gaat over meer dan het deelnemen 
aan de macht. Meer zelfs: politiek is in we-
zen niets wanneer men zijn doelstellingen 
opgeeft om te kunnen deelnemen aan de 
macht. Daartoe ben ik niet bereid. Tegen-
over dat ‘cordon’ moeten wij opnieuw de 
kracht van onze overtuiging plaatsen, die 
voor vele Vlamingen de garantie is dat wij 

voor en na de verkiezingen hetzelfde zeg-
gen. 

Voor het overige is dat ‘cordon’ niet onze 
uitvinding en dus ook niet ons probleem. 
Wel moeten we af van de indruk dat we het 
koesteren. Dat laat immers onze tegenstan-
ders toe de rollen om te draaien en te laten 
uitschijnen dat wij om erom gevraagd heb-
ben.

U staat voor een zware opgave. Tot aan 
de verkiezingen van 2014 resten nog 
goed 500 dagen. Veel tijd blijft er dus 
niet over…

Daarom roep ik iedereen ook op om op een 
eendrachtige manier, met grote discipline 
tot aan deze datum hard te werken.

Het was even geleden, maar na het con-
gres toonde u de leden dat u nog steeds 
geen trombone kan spelen. Mogen we 
hopen dat u vanaf vandaag met meer 
virtuositeit de eerste viool in de partij 
zal spelen?

Dat zal niet moeilijk zijn (knipoog).

De uitgebreide versie van het interview is binnenkort te lezen op 
www.vlaamsbelang.org
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 Nieuwe aanvoerder

Voorzitterscongres

Gerolf Annemans werd op 
16 december verkozen tot 
nieuwe voorzitter van het 
Vlaams Belang. Dat beslisten 
de partijleden door middel 
van een geheime stemming 
op een voorzitterscongres 
in het ICC te Gent. Een rui-
me meerderheid van 92 pro-
cent schaarde zich achter de 
voordracht van Gerolf Anne-
mans als nieuwe aanvoerder. 

Hulde aan Bruno 
Valkeniers
In zijn toespraak dankte de kersverse voor-
zitter zijn voorganger Bruno Valkeniers. 
Hulde ging ook naar de twee andere kan-
didaat-voorzitters Philip Claeys en Bart 
Laeremans die zich, na de beslissing van 
de partijraad, als een blok achter de voor-
dracht van Gerolf Annemans schaarden. 

Badwater
De nieuwe Vlaams Belang-voorman be-
steedde veel aandacht aan de verjonging 
en de vernieuwing van de partij, maar 
waarschuwde tezelfdertijd. “We gaan geen 
verjonging om de verjonging nastre-
ven, net zomin als we perse vernieu-

Tom Van Grieken

Marijke Dillen

Bruno Valkeniers

Gerolf ontvangt 
de sleutel van Madou
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wing omwille van de vernieuwing gaan 
nastreven. Vernieuwing gaan we nastreven 
omdat alleen diegene die zich vernieuwt 
en diegene die zich fl exibel weet aan te 
passen aan de gewijzigde omstandigheden, 
deel kan uitmaken van de nieuwe tijden. 
En dus, ja wij gaan werken aan een andere 
partij en om dat beeld dan toch maar eens 
te gebruiken, ja wij gaan proper badwater 
laten aanrukken maar wij gaan het kind 
van onze partij, van ons partijprogramma 
en van de idealen van onze partij, wij gaan 
dat kind niet met het badwater weggooien.”

Vlaanderen onafhankelijk!

Complementair met zijn pleidooi voor een 
streng immigratiebeleid en een gewijzigd 
Europees samenwerkingsverband werd 
de onafhankelijkheidseis kracht bijgezet. 
“Een kleine maar dappere staat waar het 
goed is om te leven. Om die droom te dro-
men, om die droom te durven koesteren, 
om die droom te durven prediken en over 
het hele politieke marktplein uit te sprei-
den, voor zo’n visie is en blijft in Vlaande-
ren een partij nodig, is en blijft het Vlaams 
Belang nodig. Stem Vlaanderen vrij! 
Vlaanderen Onafhankelijk !

Tijdens het congres was ook kinderanimatie voorzien.

Tom Van Grieken

Gerolf 
Annemans

Barbara Pas

Bob De Brabandere

Reccino 
Van Lommel

Chris Janssens
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Uit de parlementen

Politieke koehandel

Binnenkort gaat de Oost-
Vlaamse gouverneur André 
Denys met pensioen en 
moet dus een nieuwe 
gouverneur benoemd 
worden door de Vlaamse 
regering. De N-VA eist 
dat Oost-Vlaamse gouver-
neurschap nu op. Joris Van 
Hauthem hekelde het feit 
dat er geen benoeming-
voorwaarden zijn voor het 
gouverneurschap, maar dat 
deze functie het voorwerp 
blijft van een politieke koe-
handel tussen de Vlaamse 
regeringspartijen. Geert 
Bourgeois, N-VA-minister 
voor Binnenlands bestuur, 
wrong zich in allerlei boch-
ten om niet te moeten 
toegeven dat het hier om 
een politieke benoeming 
gaat. joris van Hauthem 
besloot: “Dit is een van 
de meest 
hypocriete 
antwoor-
den die 
hier de 
laatste 
jaren in dit 
parlement 
zijn gegeven. We weten 
dat het over een puur 
partijpolitieke benoeming 
gaat.  Als je vraagt naar de 
besluitvorming, dan begint 

u rond de pot te draaien 
zoals altijd. We kennen 
nu het plaatje. Open VLD 
vraagt nu al een compen-
satie in andere topbenoe-
mingen, waarschijnlijk in de 
administraties, omdat ze 
een gouverneurszetel gaan 
verliezen. Wat mij stoort, 
minister, is de hypocrisie 
van uw eigen partij. U bent 
altijd, terecht, ten strijde 
getrokken tegen grote 
politieke benoemingen. U 
was tegen de provincies, 
u was tegen de rol van de 
gouverneur, maar als het 
erop aankomt, dan zegt u: 
nu is het aan ons en gaan 
we ook incasseren. Recht-
lijnig? Neen. Standvastig? 
Neen. Wat de kracht van 
de verandering betreft: nul 
op het rekest.”

Hervorming 
kinderbijslag

Uit een studie van het Cen-
trum voor Sociaal Beleid 
(UA) blijkt dat ons systeem 
van kinderbijslag voorbij-
gestreefd, zeer duur en 
ondoeltreffend is. Met het 
oog op de overheveling van 
de kinderbijslag, zoals voor-
zien in het Vlinderakkoord, 
vroeg Marijke Dillen aan 
minister-president Pee-
ters (CD&V) om zo snel 

mogelijk na te denken en 
te debatteren over hoe de 
kinderbijslag kan hervormd 
worden. Het Vlaams Belang 
vindt 
dat een 
Vlaamse 
kinderbij-
slag geen 
klakkeloze 
kopie van 
het fede-
rale systeem mag worden, 
maar dat ook voorzichtig-
heid geboden is. 

Het is volgens Marijke Dil-
len dan ook heel belangrijk 
om snel werk te maken van 
een breed debat over de 
wijze waarop Vlaanderen na 
de overheveling de kin-
derbijslag zal organiseren. 
Helaas lijken Peeters en de 
Vlaamse Regering te talmen 
met de hervorming. Daarop 
besloot Marijke Dillen met 
een citaat uit de studie: 
“Er dreigt een gevaar voor 
immobilisme, de splitsing is 
een uiterst complexe ope-
ratie die vele jaren in beslag 
kan nemen. Het komt er 
dus op aan de noodzake-
lijke hervormingen voor te 
bereiden en de overheve-
ling van de bevoegdheden 
rond de kinderbijslag snel, 
pragmatisch, effi ciënt en 
gecoördineerd door te 
voeren.”
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schijnerkenningen

Onlangs vestigde de Dienst 
Vreemdelingenzaken de 
aandacht op het fenomeen 
van de schijnerkenning van 
buitenlandse kinderen. Het 
gaat om illegale vreemde-
lingen die hun kinderen 
laten erkennen door een 
Belgische onderdaan, 
meestal van vreemde 
origine, teneinde als ouder 
van een Belgisch kind 
een verblijfsrecht op het 
Belgische grondgebied en 
sociale steun te bekomen. 
De erkenner hoeft zelfs 
niet de natuurlijke vader te 
zijn en er moet in beginsel 
geen enkele link met het 
kind zijn. Voor een der-
gelijke erkenning worden 
vaak hallucinante bedragen 
betaald. In een extreem 
geval erkende een Belg van 
Congolese origine 
18 kinderen bij 18 
verschillende vrouwen. 
Volksvertegenwoordiger 
Peter Logghe wou van 
staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Maggie De 
Block we-
ten wat ze 
concreet 
zou onder-
nemen om 
de schij-
nerkennin-

gen een halt toe te roepen. 
Het enige wat de staatsse-
cretaris wist mee te delen, 
was dat de problematiek 
zal worden geanalyseerd 
door een zoveelste ‘werk-
groep’. Logghe drukte de 
hoop uit dat de werkgroep 
niet opnieuw zal uitdraaien 
op een begrafenis eerste 
klas voor de problematiek 
van de schijnerkenningen. 

onderwijs-
hervorming

In diverse media stonden 
Vlaams Onderwijsminister 
Smet (SP.a) en minister-
president Peeters (CD&V) 
afgelopen maand lijnrecht 
tegenover elkaar over 
de onderwijshervorming. 
Peeters probeerde tijdens 
het actualiteitsdebat in 
het Vlaams Parlement de 
plooien glad te strijken 
maar kreeg vanwege coa-
litiepartner SP.a. de wind 
van voren. 
Het is duidelijk dat in de 
Vlaamse regering geen 
enkele eensgezindheid 
bestaat over de noodza-
kelijke bijsturing van het 
secundair onderwijs. Het 
Vlaams Belang erkent de 
knelpunten aangaande 
de studieoriëntering, de 
onderwaardering van het 

technisch en het beroeps-
onderwijs, de grote in-
stroom van 
andersta-
ligen, de 
capaciteit 
in de ste-
den en de 
ongekwali-
fi ceerde uitstroom. 
Volgens Vlaams parle-
mentslid Wim van Dijck 
vergen die knelpunten 
echter geen grote passe-
partouthervorming, wel 
oplossingen op maat. 

op de bres voor de 
melkveehouders

Vlaams Volksvertegen-
woordiger stefaan sin-
tobin ondervroeg Vlaams 
minister van Landbouw 
Peeters 
(CD&V) 
over het 
protest van 
de melk-
veehouders 
tegen de te 
lage melk-
prijs en het beleid van de 
Europese Commissie ter 
zake. Sintobin vroeg luidop 
zich af of de actiepunten 
van de Vakgroep Melkvee 
van de Boerenbond rond 
onder andere transpa-
rantie in de prijsvorming, 
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Uit de parlementen

kostenbeheersing en de 
organisatie van producen-
tenverenigingen voldoende 
zullen zijn om de sector 
een leefbare toekomst te 
garanderen. 
Het is duidelijk dat wan-
neer men de vrije markt 
ook voor de melkproduc-
tie defi nitief invoert, dit 
rampzalige  gevolgen zal 
hebben en dat de Vlaamse 
melkveehouderij zich zal 
moeten schikken naar 
de marktprijzen die op 
Europees en op wereldvlak 
worden vastgesteld. De 
Vlaamse regering moet de 
sector hierbij in ieder geval 
van nabij begeleiden en 
ondersteunen. Verder eiste 
Sintobin inspanningen van 
de Vlaamse Regering om 
de consument duidelijk te 
maken hoe de prijs wordt 
gevormd van landbouw-
producten.
Als samenleving en con-
sument hebben we de 
jongste jaren bijzonder 
veel eisen gesteld aan de 
landbouwsector, waardoor 
de kosten enorm gestegen 
zijn. Het is belangrijk dat 
het brede publiek weet 
hoe de prijsvorming in 
elkaar steekt. 
Minister-president Peeters 
trad hem daarin bij.

Korting op 
eu-afdrachten

Naar aanleiding van de 
Europese begrotingstop 
pleitten Vlaams minister-
president Kris Peeters 
(CD&V) en premier Di 
Rupo (PS) voor extra mid-
delen voor Limburg en het 
behoud van 25 procent 
van de douanerechten. 
Europees Parlementslid 
Philip Claeys wijst erop 
dat de Vlamingen nu al de 
grootste nettobetalers van 
de Europese Unie zijn. Di 
Rupo moet niet bedelen 
voor extra middelen voor 
Limburg, of 
voor het 
behoud van 
25 procent 
van de 
douane-
rechten. Hij 
moet een 
substantiële korting eisen 
op de afdrachten naar de 
EU. Meerdere nettobeta-
lende lidstaten hebben al 
jaren zo’n korting op zak. 
Nederland bijvoorbeeld 
wist al te bedingen dat 
zijn jaarlijkse korting van 
één miljard euro behou-
den blijft. Met het geld dat 
bespaard zou kunnen wor-
den door de korting op 
onze EU-afdrachten, kan 

de Vlaamse regering zelf 
steunmaatregelen nemen 
voor Limburg en voor de 
Vlaamse landbouwsector. 
Dat is effi ciënter, sneller en 
goedkoper. 

sluipende
annexatie

In 2011 besliste de Franse 
gemeenschap haar naam 
te wijzigen in “Fédération 
Wallonie-Bruxelles”. Dat 
dit veel meer was dan 
een symbolische daad 
mocht blijken uit de niet 
afl atende annexatie-
eisen. Vermits Brussel nog 
steeds de hoofdstad van 
Vlaanderen is, werd dit 
langs Vlaamse kant aan-
zien als een regelrechte 
provocatie. Bovendien is 
deze wijziging volkomen 
ongrondwettig en zou het 
nieuwe label dus in geen 
enkel offi cieel document 
gebruikt mogen worden. 
Toch stelde senator Bart 
Laeremans vast dat ze 
vaak gebruikt wordt door 
federale overheidsdiensten. 
Zo publiceert Selor, het 
federale selectiebureau, 
berichten in het Belgisch 
Staatsblad ten behoeve van 
de “Fédération Wallonie-
Bruxelles”. Kan niet, meent 
Laeremans en hij wilde van 
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de bevoegde staatssecre-
taris weten 
waarom 
Selor 
dergelijke 
ongrond-
wettelijke 
benamin-
gen ge-
bruikt en eiste dat daar 
meteen paal en perk zou 
worden aan gesteld. Het 
antwoord van CD&V’er 
Bogaert blonk evenwel uit 
in vaagheid.

nog een transfer

Vlaams Belang-senator 
anke van dermeersch 
vroeg aan de staatssecre-
taris voor Sociale Fraude-
bestrijding John Crombez 
(SP.a) een aantal gegevens 
op omtrent de admini-
stratiefrechtelijke bestraf-
fi ng van illegale arbeid en 
sociale fraude voor het 
jaar 2011. Daaruit blijkt dat 
er in Vlaanderen verhou-
dingsgewijs meer controles 
(65 procent) plaatsgrijpen. 
De oorzaak is dat voor 

Vlaanderen 
en Vlaams 
Brussel 12 
personeels-
leden deze 
dossiers 
opvolgen 

en voor Wallonië en Frans-
talig Brussel slechts 5. De 
behandelingstermijn voor 
een Nederlandstalig dossier 
bedraagt gemiddeld ‘slechts’ 
453 dagen; een Franstalig 
dossier blijft gemiddeld 854 
dagen aanslepen, bijna het 
dubbele dus. Moraal van 
het verhaal: illegale arbeid 
en sociale fraude doen 
zich veel meer in Wallonië 
en Franstalig Brussel voor, 
maar het is wel Vlaanderen 
dat strenger wordt gecon-
troleerd én dat in grote 
mate de rekening mag 
betalen. Andermaal België 
op zijn best. 

Beleid op maat 
nodig

De eco-
nomische 
indicatoren 
op rood: 
het aantal 
faillisse-
menten en 
de werkloosheid stijgen 
zienderogen, we worden 
geconfronteerd met een 
afnemend productietempo 
in de industrie, een steeds 
dalend consumentenver-
trouwen, een negatieve 
handelsbalans, enz. Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
johan Deckmyn beklem-

toonde dat de Vlaamse 
regering haar doelstellingen 
met betrekking tot het 
ondernemerschap, zoals 
opgenomen in Vlaande-
ren in Actie (ViA) en het 
Pact 2020, niet zal halen. 
Deckmyn stelt vast dat 
Vlaanderen over te weinig 
bevoegdheden beschikt 
om een sociaaleconomisch 
beleid op maat te voeren.

schijnhuwelijken 
onbestraft

In drie jaar tijd werden er 
door de Brusselse politie 
niet minder dan 5722 dos-
siers in verband met schijn-
huwelijken overgemaakt 
aan het Brusselse parket. 
Van die 5722 dossiers leid-
de dat in, zegge en schrijve, 
één geval tot een veroorde-
ling. Onaanvaardbaar, meent 
senator Bart Laeremans, 
want dit leidt tot straf-
feloosheid en is niet van 
die aard om het fenomeen 
van de schijnhuwelijken en 
de netwerken die erachter 
zitten te ontmoedigen. Hij 
vroeg daarom tekst en 
uitleg aan de minister van 
Justitie. Die kwam met een 
weinig bevredigende uitleg, 
maar stelde wel beterschap 
in het vooruitzicht. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.
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 Energiekloof

Energie

Na jarenlang wanbeheer pro-
beren de overheden in dit land 
hun pad nu schoon te vegen. 
Diezelfde Vande Lanottes die 
nu hoog van de toren blazen 
tegen de hoge energieprijzen, 
hebben de huidige toestand in 
de hand gewerkt.  

De winter is aangebroken, de ener-
gie-invoer in dit land was nog 
nooit zo hoog en de schaarste leidt 

tot nog hogere prijzen. Het Vlaams Belang 
legt al lang de vinger op de wonde: een 
beleid gericht op Frankrijk en haar belan-
gen en een hongerige Belgische overheid 
die de Vlaamse gezinnen en bedrijven als 
melkkoeien behandelt. Het is genoegzaam 
bekend dat in dit land gezinnen en bedrij-
ven meer moeten betalen voor hun ener-
gievoorziening dan in de ons omringende 
landen. Er bestaat een heuse energiekloof 
met de buurlanden die zich wreekt op soci-
aal en economisch vlak. 

Belgisch bochtenwerk
De Belgische regering, die nog steeds het 
overgrote deel van het energiebeleid in 
handen houdt, doet uitschijnen dat dit en-

kel aan de energieleveranciers te wijten is. 
Daarbij nemen ze voornamelijk Electrabel, 
dochter van het door de Franse overheid 
gecontroleerde GDF Suez, in het vizier.  
Daarbij wordt onder de mat geschoven 
dat het net socialisten en liberalen waren 
die in de gloriejaren van Verhofstadt Elec-
trabel hebben overgeleverd aan Frankrijk 
zonder de voorwaarden te voorzien voor 
een evenwichtige prijsvorming. Energie-
voorziening is een basisbehoefte voor con-
sumenten en een grondstof voor bedrijven. 
Het prijzenbeleid aan een aantal toevallig-
heden overlaten, was een grove misreke-
ning. Na het schijngevecht met Electrabel 
haalde Vande Lanotte de energieprijsblok-
kering boven. Die verkiezingstruc heeft 
ondertussen zijn vervaldatum bereikt maar 
een blijvende oplossing voor de snelle stij-
ging van de energieprijzen is er niet. 

Terwijl de Belgische overheid een ondoor-
zichtige markt, met een overvloed aan 
tarieven en verkooptrucs, vrij spel geeft, 
werkt men in andere landen wel aan een 
tarievenbeleid. In Groot-Brittannië zullen 
energieleveranciers voortaan standaard-
tarieven moeten aanbieden en de wirwar 
van ondoorzichtige prijsformules wordt 
drastisch ingeperkt. In Frankrijk is elektri-
citeit vaak tot 40 procent goedkoper omdat 
de overheid de tarieven in de hand houdt 
door een gereguleerd tarief. België is ook 
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een van de weinige landen waar de gasprijs 
nog gekoppeld is aan de schommelende 
prijs van aardolie, eveneens een restant uit 
een ver verleden. België kijkt de kat uit de 
boom… De Vlaming betaalt!

Afhankelijkheid vergroot
Door de schijngevechten van het laatste 
decennium tussen de Belgische regering 
en Electrabel is er ook een slecht inves-
teringsklimaat ontstaan. We hadden voor 
het voorlopig stilleggen van de te contro-
leren nucleaire centrales een krapte in het 
productiepark. Nu deze centrales de ganse 
winter zullen uitgeschakeld zijn, worden 
we structureel afhankelijk van import. 
Hierdoor dreigen de elektriciteitsprijzen 
nog meer te stijgen en verhoogt de kans 
op een echte stroomuitval met alle econo-
mische gevolgen van dien. In een land dat 

zijn energiezekerheid verwaarloost, daalt 
de bereidheid om te investeren.

Melkkoe
Bovendien wordt in de discussie rond de 
energieprijzen vaak over het hoofd gezien 
dat de eigenlijke energiekost slechts onge-
veer een derde van de energiefactuur uit-
maakt. Kosten voor transport, distributie, 
verplichtingen door de overheden aan de 
distributiesector opgelegd en belastingen 
en taksen maken het overgrote deel van 
onze energiefactuur uit. Het Vlaams Be-
lang hamert al lang op het verminderen 
van het huidige btw-tarief van 21 naar 6 
procent. Maar zolang we geld moeten 
storten in bodemloze putten, zal daar ook 
geen ruimte voor gecreëerd worden. Bel-
gië is, ook op energievlak, een blok aan het 
Vlaamse been!   

Er is nog steeds geen blijvende oplossing voor de snelle stijging van de energieprijzen.
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Vlaams Belang in actie

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

hoeften als voed-
sel, wonen en 
kleding worden 
voor een steeds 
groter worden-
de groep onbe-
taalbaar.  

Naast de im-
port van 
a r m o e d e 

via migratie, die 
goed is voor zowat de helft van de uitke-
ringen, zijn er ook heel wat autochtonen 
die zich in schrijnende armoede bevin-
den. Het bestuur van Vlaams Belang-
Kortrijk zette daarom een lokaal project 
op poten waarbij niet-afgehaalde kledij 
en textiel bij wasserijen werd opgehaald 
en afgeleverd aan een vzw die zich inzet 
voor minderbedeelden uit de streek.   

Vlaams Belang-bestuurslid Debie De-
prez werkte het initiatief uit. “Via een 
netwerk van verschillende wasserijen 
hebben we op een paar weken tijd hon-
derden kledingstukken aan hulpbe-
hoevenden kunnen bezorgen. Terwijl 
humanitaire organisaties als 11.11.11. 
permanent geld inzamelen voor armoe-
deprojecten ver buiten onze landsgren-
zen, vergeten zij vaak de armoede in 
onze eigen dorpen en steden. Die lacune 
proberen wij op te vullen”.

 Armoede bestaat 
 ook bij ons

hoeften als voed-
sel, wonen en 
kleding worden 
voor een steeds 
groter worden-
de groep onbe-
taalbaar.  

N
via migratie, die 
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365 dagen
Ook namens de Vlaams Belang Jongeren wens ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
Een jaar waar we eens niet in verkiezingsmodus verkeren, maar dat betekent niet dat het 
minder druk zal zijn. Er resten ons immers slechts 365 dagen om onze partij klaar te sto-
men voor de verkiezingen van 2014. Verkiezingen die - moet het nog gezegd worden 
- belangrijker zijn dan ooit te voren. We trekken dan naar de stembus voor zowel het 
federaal, Vlaams als Europees parlement. Het zou dus een monumentale vergissing zijn, 
mocht VBJ zich nu enkel over de jongeren bekommeren. 

Eerst Vlaams Belanger, dan pas VBJ’er

De toekomst van onze partij ligt ons nauw aan het hart. In de eerste plaats zijn we im-
mers nog steeds Vlaams Belangers. Het komt door onze leeftijd, iets waar wij zelf geen 
invloed op hebben, dat wij bijna “per toeval” VBJ’ers zijn. Daarom zijn we eind vorig 
jaar met onze Ronde van Vlaanderen gestart. Als VBJ hebben we een duidelijke visie 
over hoe we onze partij kunnen hernieuwen, zonder afstand te doen van onze standpun-
ten. Want laat daar geen onduidelijkheid over bestaan: die zijn goed en zullen goed 
blijven. De Vlaams Belang Jongeren pleiten ook niet om mensen vervroegd op pensioen 
te sturen. Integendeel, want in 2014 wordt het alle hens aan dek. 

Partij van de gewone Vlaming

We gaan meer dan voordien de sociale volkspartij moeten zijn, 
die nieuwe thema’s durft aansnijden. Nieuwe thema’s waar 
de gewone Vlaming echt van wakker ligt. Die nieuwe thema’s 
moeten daarenboven gebracht worden door nieuwe gezichten. 
Elk met hun eigen stijl, want niemand zit te wachten op een kopie. 
Nieuwe thema’s. Nieuwe gezichten. Nieuwe stijlen. En naar de 
toekomst toe dan misschien ook nieuwe overwinningen. Dat is mijn 
wens voor 2013 en ik hoop ook de uwe.

VLAAMS BELANG JONGEREN

Woord van de voorzitter
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Vlaams Belang Jongeren

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Zowat 100 kinderen en een veel-
voud aan ouders en grootouders 
zakten af naar de 3de ‘Goed Ge-
zinD’ van de Vlaams Belang Jon-
geren, een gezinsdag die dit jaar 
plaatsvond in de ‘stad van de Sint’ 
Sint-Niklaas.

Gastspreker was Vlaams Volks-
vertegenwoordiger en lid van de 
commissie Gezin Marijke Dillen. In 
haar betoog benadrukte ze onder 
meer het belang van het Vlaamse 
gezin en het behoud van de traditi-
onele normen en waarden.

De kinderen amuseerden zich in-
tussen met tal van animaties zoals 
springkastelen, go-carts, volksspe-
len of een ballenbad. Maar het 
hoogtepunt van de namiddag was 
uiteraard de komst van Sinterklaas, 
die speciaal met paard en gevolg 
langskwam om alle kinderen een 
leuk geschenk te overhandigen.

Een uitgebreid fotoverslag van de 
Goed GezinD is ook terug te vin-
den op de Facebookpagina van 
VBJ.

3de Goed GezinD in beeld
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Vlaams Belang Jongeren

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

“Waarheen met onze partij?” Het 
is een interessante en noodzakelij-
ke vraag die - zeker na de verkie-
zingen van 14 oktober - meer dan 
ooit aan de orde is. Tijdens een 
‘Ronde van Vlaanderen’ trok VBJ 
doorheen de vijf Vlaamse provin-
cies om een nota met pijnpunten 
en een toekomstvisie voor te leg-
gen aan kaderleden en de leden 
van VBJ. 

Met dit initiatief wilden de Vlaams 
Belang Jongeren niet doelloos aan 
de kant blijven staan. De VBJ-visie 

is zeker géén zaligmakende op-
lossing, maar een weldoordachte 
denkoefening die het Vlaams Be-
lang weer op de kaart moet zetten.

De Ronde van Vlaanderen werd 
een nuttige en leerrijke oefening, 
waarbij ook - en vooral - de in-
breng vanuit de “basis” een fun-
damentele bijdrage leverde. Het 
Vlaams Belang is en blijft meer dan 
ooit noodzakelijk, daar is iedereen 
het over eens. Schouder aan schou-
der. De strijd gaat door.

Ronde van Vlaanderen 
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Als Vlaams Belang Jongeren (VBJ) moeten we op langere termijn durven kijken en 
denken. Onze radicale nationalistische strijd reikt verder dan de volgende verkie-
zingen.

Om die strijd te winnen, moeten we zorgen voor goede verbale en intellectuele 
munitie. Het vormen van jonge kaderleden - de leiders van morgen - blijft voor 
de Vlaams Belang Jongeren dan ook een van de basisopdrachten. De Winteraca-
demie met als thema “Welvaart & Economie” gaat door in het Gentse. We ver-
wachten heel wat interessante sprekers en zorgen op tijd en stond voor de nodige 
ontspanning.

Alle leden tussen 15 en 35 jaar zijn welkom. Inschrijven kan door het juiste be-
drag te storten op het rekeningnummer BE16 7512-0169 5574 met vermelding 
‘Winteracademie’, naam + voornaam. Het inschrijvingsgeld bedraagt 55 euro, 
studenten betalen slechts 45 euro. De overnachting, maaltijden en activiteiten zijn 
in deze prijs inbegrepen. Schrijf nu in, want het aantal plaatsen is beperkt!

Hebt u nog vragen of wenst u meer info?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

WELVAART 

ECONOMIE
23 & 24 februari - Gent

VBJ &

ECONOMIE
&

ECONOMIE
WINTER
ACADEMIE
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 Elke dag agressie 
 tegen politie

Criminaliteit

Meer dan vier jaar later is de si-
tuatie er niet op verbeterd. Wel 
integendeel: nooit eerder was in 

dit land sprake van zo veel geweld tegen 
politiemensen. Uit een onderzoek van het 
Comité P dat eind vorig jaar uitlekte, blijkt 
dat in de zes Brusselse politiezones meer 
dan de helft van de agenten meer dan eens 

per jaar wordt geconfronteerd met zware 
agressie. Bij meer dan tien procent is dat 
zelfs maandelijks het geval. Het geweld 
speelt zich bovendien niet alleen af tijdens 
de diensturen, maar heeft zich ondertus-
sen ook verplaatst naar het privéleven van 
de agenten. Dat verklaart meteen waarom 
zo’n veertig procent verklaart maatregelen 
te hebben genomen om de eigen veiligheid 
en die van zijn verwanten te waarborgen.

Bananenrepubliek
Een rondvraag van de politievakbond 
VSOA bij de lokale politiezones geeft een-
zelfde, verontrustend beeld. Alleen al in de 
politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene wa-
ren de gevallen van agressie tegen agenten 
goed voor 2.586 dagen arbeidsongeschikt-
heid. In de zone Brussel West ging het om 
1.987 dagen. De zone Evere/Schaarbeek/

“De politie wordt niet langer gedoogd. Die jongeren worden al 
woest als ze een uniform zien. Zelfs de brandweer en de ambu-
lance zijn niet meer welkom. Jonge delinquenten strijden er te-
gen alles wat de maatschappij vertegenwoordigt. Dat staat niet 
in de krant, maar het gebeurt elke week.” Zo getuigde een poli-
tieagent eind 2008 in P-Magazine.
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Alleen al in de politiezone Brussel 
Hoofdstad/Elsene waren de gevallen van 
agressie tegen agenten goed voor 2.586 

dagen arbeidsongeschiktheid.

Sint-Joost klokte af op 605 dagen. 
Het gaat hier voor alle duidelijk-
heid om onvolledige cijfers. Cor-
recte cijfers zijn in dit land namelijk niet 
voorhanden, zo werd bevestigd door het 
kabinet van minister van Binnenlandse 
Zaken Milquet. De aankondiging dat werk 
zal worden gemaakt van een centrale data-
bank, iets dat in elk normaal Westers land 
al lang bestaat, bevestigt alleen maar dat 
België ook op dit vlak het niveau van een 
bananenrepubliek niet overstijgt.

Dode letter
Ondertussen weten we ook zonder volledi-
ge cijfers dat het met de agressie tegen de 
politie, al meer dan tien jaar de verkeerde 
kant op gaat. Dat weet trouwens ook de 
politieke klasse maar al te goed. “Er gaat 
geen dag voorbij zonder dat een politie-

agent het slachtoffer wordt van agressie 
tijdens de uitoefening van zijn job”, zo 
verklaarde toenmalig minister van Binnen-
landse Zaken Turtelboom meer dan twee 
jaar geleden tijdens een toespraak voor de 
Europese Confederatie van Politiebonden. 
Afdoende maatregelen bleven tot op he-
den evenwel uit. In een typische vlaag van 
steekvlampolitiek werden de straffen voor 
geweld tegen politiemensen weliswaar 
verdubbeld, maar in de praktijk blijft deze 
maatregel dode letter. Strengere straffen 
hebben immers geen afschrikwekkend ef-
fect wanneer ze - wegens overbelaste par-
ketten, een achterhaald en ondoeltreffend 
jeugdrecht en chronisch plaatsgebrek in de 
gevangenissen en jeugdinstellingen - niet 

worden uitgevoerd. 

Straffeloosheid stoppen

Zolang er geen einde komt aan deze 
feitelijke straffeloosheid, zullen (po-

tentiële) geweldenaars worden gesterkt in 
hun overtuiging dat ze maar weinig ris-
keren en zal er geen einde komen aan het 
almaar toenemende geweld tegen politie-
mensen. De verantwoordelijkheid van de 
politieke klasse is dan ook verpletterend. 

Het Vlaams Belang pleit, naar Nederlands 
voorbeeld, voor een betere bijstand van de 
slachtoffers én een effectieve bestraffi ng 
van de daders. Hoog tijd dus voor een lik-
op-stuk-beleid. Voor snelrecht en een mo-
dern jeugdsanctierecht. Voor extra plaat-
sen in jeugdinstellingen en gevangenissen. 
Alleen een kordate aanpak, met snelle en 
effi ciënte bestraffi ngen, kan het tij doen 
keren en beletten dat de wet van de jungle 
in onze steden zegeviert. 

worden uitgevoerd. 

VBM 2013-01-nieuw.indd   27 18/12/12   11:32



28

 “Het is nu genoeg 
geweest.”

Dossier islam

Dat humor en islam niet samengaan, wisten we al. Seks en islam 
vormen een al even licht ontvlambaar mengsel. Kortgerokte vrou-
wen, holebi’s, fuivende studenten… niemand lijkt nog veilig voor 
de allochtone ze denbrigade.
 

De brutale verkrachting van een jon-
ge student die zich voor een studen-
tendoop in Brussel had uitgedost in 

vrouwenkleren, vormde het trieste diepte-
punt van een lange rij incidenten. Met in de 
hoofdrol jonge allochtonen, keer op keer. 

‘Femme de la rue’
Het begon dit jaar met de op-
hefmakende reportage van Sofi e 
Peeters. De jonge fi lmstudente 
trok in de multiculturele wijken van 
Brussel de straat op met een verborgen 
camera en toonde hoe westers geklede 
vrouwen worden geïntimideerd, bespuwd 
en uitgescholden. De daders: allochtone 
mannen, jong en oud. ‘Femme de la rue’ 
ontketende een storm van verontwaardi-
ging. Sociologen en opiniemakers probeer-
den het brandje te blussen: ‘nee hoor, dit 
heeft niets te maken met cultuur en religie.’ 

De storm ging al snel weer liggen, maar 

even later was het alweer prijs. 
VRT-journalist Sven Pichal 

ging in Antwerpen en Brussel op 
stap met een homoseksuele vriend. Niet 

alleen in ‘hete’ buurten als Borgerhout, 
maar ook op de chique Meir in Antwerpen 
en in de Brusselse Nieuwstraat. Het hand-
in-hand-lopende mannenduo werkte als een 
rode lap op de spreekwoordelijke stier. 

Het brave koppel kreeg een hoop - vaak vun-
zige - verwijten naar het hoofd geslingerd 
en ei zo na een steen. Ze werden bespot, uit-

Het begon dit jaar met de op-
hefmakende reportage van Sofi e 
Peeters. De jonge fi lmstudente 
trok in de multiculturele wijken van 
Brussel de straat op met een verborgen 
camera en toonde hoe westers geklede 

ging in Antwerpen en Brussel op 
stap met een homoseksuele vriend. Niet 

www.vlaamsbelang.org/dossier

VBM 2013-01-nieuw.indd   28 18/12/12   11:32



2929

gelachen en een niet zo vredelievende mos-
lim maakte een dreigend snijgebaar over de 
keel. “Ik ben de grootste anti-racist”, zegt 
de radiomaker. “Vlamingen keken wel eens 
vies, maar zwegen verder. De verbale reac-
ties en verwijten kwamen enkel uit alloch-
tone hoek. Vaak heel jonge kereltjes van 10 
tot 20 jaar, maar ook jonge meisjes.”

Korte lont
In Brussel zijn ook erg gewelddadige zwarte 
bendes actief. De islam is dus niet het énige 
probleem, maar het is wel een belangrijke 
factor bij fysiek en verbaal geweld. De kata-
lysator zeg maar, een kort lontje. Socioloog 
Marc Hooghe - niet meteen een ‘rechtse 
rakker’ - geeft toe dat er “een duidelijk sta-
tistisch verband” bestaat tussen homofobie 
en een islamitische achtergrond. Net zoals 
zijn collega Mark Elchardus eerder al had 
aangetoond dat er een duidelijk verband be-
staat tussen het groeiende antisemitisme in 
ons land en de islam. 

Doofpot
“Het is nu genoeg geweest”, schreef ge-
rechtsjournalist José Masschelin (Het Laat-
ste Nieuws, 28.11.12) verontwaardigd. “Te 
veel gezagsdragers, informatieverspreiders, 
politici en experts, benaderen het verschrik-
kelijke fenomeen met de winterse fluwe-
len handschoen en potten zalf. Het geweld 
wordt te vaak gereduceerd tot een geïsoleerd 
probleem van enkele macho’s. Fout. Het 
wordt tijd dat we man en paard noemen.” 
De journalist heeft het over jonge allochto-
nen die spijbelen, drugs dealen, diefstallen 
plegen, mensen lastig vallen en erg gevoelig 
zijn voor de extremistische praatjes. 

In 80 procent van de Brusselse 
moskeeën zijn vrouwonvriendelijke 

en anti-westers preken dagelijkse kost.
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Maagdenkooi
Vraag is of deze groep allochtonen slechts 
een ‘kleine minderheid’ vertegenwoordig.. 
Een Brussels parlementslid trok onlangs 
aan de alarmbel nadat lingeriereclame in 
Brusselse wijken werd overplakt met vuil-
niszakken door de islamitische zedenpoli-
tie. Alarm ook na vrouwonvriendelijke en 
anti-westerse uitlatingen van een imam uit 
Molenbeek. Waarop een veiligheidsexpert 
toegaf dat dit soort preken dagelijkse kost 
zijn in 80 procent van de Brusselse mos-
keeën. Zijn de ‘extremisten’ het probleem? 
Of zijn de imam, de moskee en de koran het 
probleem? Het is een vraag die ook nu nog 
angstvallig wordt ontweken. 

De bekende gewezen Nederlandse politica 
Ayaan Hirsi Ali weet als ervaringsdeskun-
dige hoe de vork aan de steel zit. In ‘De 
maagdenkooi’ schreef ze het machogedrag 
en het verontrustende aandeel van alloch-
tone jongens in de criminaliteit toe aan de 
verknipte kijk op seksualiteit en eer in de 
islamitische wereld. Jongens zijn onaantast-
baar, meisjes zijn minderwaardig. Vandaar 
de maagdelijkheidscultus, de tsunami van 
hoofddoeken en de genetale verminking 
van meisjes.

De zelfverklaarde ‘progressieve’ kaste mag 
zich stilaan beraden over haar naïeve steun 
aan de islam. Door haar jarenlange legiti-
mering voelde een steeds groter wordende 
groep moslims zich onaantastbaar.  

In Anderlecht werd lingeriereclame overplakt door de islamitische zedenpolitie.

Dossier
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Halalwoning      

En wie dacht dat we alles gezien hadden, 
vergist zich. In Nederland zorgt de bouw 
van ‘halalwoningen’ voor verhitte reac-
ties. Halalwoningen zijn huizen of appar-
tementen met een gescheiden ingang voor 
mannen en vrouwen, en schuifdeuren tus-
sen zitplaats en keuken om het mannen- en 
vrouwendomein strikt te scheiden. 

Op verzoek van streng-religieuze moslims. 
Hoera, schrijft journaliste en feministe An-
nelies van der Veer (Metro): “Halal hier, 
halal daar, halal overal.” Voor wie het nog 
niet zou weten. Halal betekent: voor en door 
moslims toegestaan. Al de rest is ‘haram’: 
heidens, onrein, verboden. We hadden al de 
halalvoeding, de halalfitnessclub en halal-
zwemmen, de halalmoskee, de halaldokter, 
de halalbegroeting (geen handjeschudden) 
en het halal-Kerstfeest - excuus Winterfeest. 

Na de halalwoning, de halalfitness en het halalzwemmen, 
nu de halalwoning.

En nu komt daar dus de halalwoning bij. De 
socialisten hebben geen bezwaar. “Er zijn 
twee mogelijkheden,” sneert de Nederland-
se journalist Paul Lieben (Elsevier). “Of de 
Partij van de Arbeid denkt: laat die moslims 
maar, ze horen er eigenlijk niet bij en zijn 
een beetje te dom om te verheffen. Of de 
PvdA denkt: ze zijn misschien een beetje 
dom, laten we dat vooral zo houden en elke 
principiële discussie uit de weg gaan, want 
dat levert ons electoraal voordeel op.” 

Zijn collega Annelies van der Veer schrijft 
cynisch dat de halalarchitect een geweldige 
prestatie heeft geleverd, met in de ene hand 
een potlood en in de andere hand de koran. 
Maar bij de bange Europese neiging tot toe-
geven aan de religieuze grillen van een min-
derheid loeren bijwerkingen om de hoek. 
Het gevaar bestaat “dat de klok razendsnel 
een eeuw of meer wordt terug gezet.” Zo 
hoort u het eens van een ander.  
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 Eerste evaluatie van de 
Maddens-hypothese

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.

“Bij de verkiezingen voor het Vlaams par-
lement in 2014 is het erop of eronder. Als 
de V-partijen een absolute meerderheid ha-
len, is terug veel mogelijk en zijn de dagen 
van het Belgisch regime geteld.” Onder-
werpen we die “Maddens-hypothese” aan 
een eerste evaluatie.

Waarschijnlijk hoef ik professor Bart 
Maddens niet voor te stellen aan de lezer. 
Ook de naar hem vernoemde doctrine dat 
de Vlaamse partijen beter niet meer aan 
communautaire onderhandelingen zou-
den deelnemen en in de plaats daarvan 
de Vlaamse regionale bevoegdheden ten 
volle zouden moeten uitspelen zal wel 

genoegzaam bekend zijn. De observatie 
dat de traditionele partijen CD&V, Open 
VLD en SP.a, desnoods ook aangevuld met 
Groen, er tijdens de onderhandelingen met 
de Franstaligen niets van bakken, is geen 
groot nieuws. Vraag is hoe realistisch het 
dan is te verwachten dat diezelfde partijen 
plots vanuit het Vlaams Parlement belan-
genconflicten zouden inroepen of alarm-
bellen zouden doen luiden om de Vlaamse 
belangen te verdedigen. Om kort te gaan: 
van die Maddens-doctrine is nooit veel 
in huis gekomen, ook al verkondigde de 
N-VA bij het begin van de regering-Peeters 
II dat ze die doctrine strikt zou toepassen.

Over enkele dagen zal het een jaar geleden zijn dat professor 
Bart Maddens tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VVB in Leu-
ven uithaalde naar de traditionele Vlaamse partijen. Hij drukte 
toen de hoop uit dat de V-partijen Vlaams Belang en N-VA in 
2014 een absolute meerderheid zouden halen in het Vlaams 
Parlement. 
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Precies dit inzicht, namelijk dat die Mad-
dens-doctrine nooit toegepast zal worden 
zolang de traditionele partijen de lakens 
uitdelen in het Vlaams Parlement, is de re-
den waarom professor Bart Maddens een 
jaar geleden de hoop uitsprak dat N-VA en 
Vlaams Belang in 2014 een absolute meer-
derheid zouden halen. En hij heeft gelijk: 
in theorie zou er dan veel mogelijk zijn. 
Bijvoorbeeld een eenzijdige onafhanke-
lijkheidsverklaring, om maar iets te noe-
men. Maar hoe realistisch is eigenlijk de 
hoop op een V-meerderheid in 2014? En 
al even belangrijk: zal zo’n V-meerderheid 
veel verandering brengen? De afgelopen 
lokale verkiezingen geven misschien een 
eerste indicatie.

Naar een V-meerderheid?
Beginnen we de evaluatie met het eerste 
deeltje van de hypothese: “als de V-partij-
en een absolute meerderheid halen”. Kij-
ken we naar de uitslagen van de provin-
cieraadsverkiezingen, dan ziet het er niet 
bijster goed uit. In de vijf Vlaamse provin-
cies samen haalde de N-VA in totaal 28,5 
procent van de stemmen, tegenover 27,6 
procent in 2010 voor de Kamer. Niet echt 
de gele tsoenami waarvan sprake was in de 
media, maar goed, vooruitgang is vooruit-
gang. Vlaams Belang ging achteruit van 
12,3 procent naar 8,9 procent. LDD, ge-
woonlijk ook bij de V-partijen gerekend, 
was in 2010 nog goed voor 3,7 procent, 
maar nam in 2012 zelfs de moeite niet 
meer om voor de provincies op te komen. 
Conclusie: van 2010 naar 2012 gingen de 
V-partijen er netto op achteruit, van 43,6 
procent naar 37,2 procent. Een simulatie 
voor de zetelverdeling in het Vlaams Par-
lement levert daarmee slechts 48 zetels op. 

Dat is weliswaar een vooruitgang met drie 
zetels vergeleken met 2009, maar tegelij-
kertijd toch ook nog altijd 15 te kort voor 
een absolute meerderheid.

Kunnen we de Maddens-hypothese dan 
maar meteen afschrijven als een hopeloze 
zaak? Dat is waarschijnlijk iets te kort 
door de bocht. Zo valt bijvoorbeeld niet uit 
te sluiten dat het kiesgedrag voor de ge-
meenteraden de uitslag voor de provincie-
raden enigszins verkleurde. De winst van 
CD&V, van 17,2 procent in 2010 naar 21,4 
procent in 2012, kan daar een indicatie van 
zijn. Of moeten we nu echt geloven dat de 
Vlaams kiezer eigenlijk best wel pap lust 
van het kordate beleid van bijvoorbeeld 
minister Steven Vanackere in de federale 
regering?
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Opinie

Een échte federale kiescampagne die in-
zoomt op het werkelijke palmares van de 
regering-Di Rupo, deze keer zonder uitge-
stelde begroting, scheelt waarschijnlijk al 
snel een paar procentjes hier en daar bij de 
traditionele partijen. Een V-meerderheid is 
dan geen onmogelijke opgave meer. In dat 
opzicht is het misschien zelfs zo slecht nog 
niet dat er in oktober nog geen V-meerder-
heid uit de stembus kwam. Zoals Peter De 
Roover het gevat formuleerde: deze getal-
len bewijzen vooral dat er nog veel werk 
aan de winkel is, en dat is een conclusie 
waar best mee te leven valt.

Is er met een V-meerder-
heid iets mogelijk?
Wat met het tweede deeltje, namelijk dat er 
met een V-meerderheid veel mogelijk is? 
En zouden de dagen van het Belgische re-
gime dan werkelijk geteld zijn? De lokale 
coalitiebesprekingen lichten een kleine tip 
van de sluier op. In het bijzonder de Ant-
werpse coalitievorming is daarbij interes-
sant.

Op het ogenblik dat dit stukje geschre-
ven wordt is er nog geen bestuursakkoord 
in Antwerpen, maar het heeft er wel alle 
schijn van dat Bart De Wever burgemees-
ter zal kunnen worden met een coalitie van 
N-VA, CD&V en Open VLD. Nochtans 
was in de Scheldestad een V-coalitie mo-

gelijk, want N-VA en Vlaams Belang heb-
ben samen in de gemeenteraad een (welis-
waar krappe) meerderheid. Vlaams Belang 
was zelfs bereid een zuiver N-VA-college 
te gedogen, maar het voorstel werd afge-
wimpeld als een politiek manoeuvre en 
niet-realistisch. In de plaats daarvan koos 
Bart De Wever ervoor formatiegesprekken 
aan te knopen met Open VLD, de Stads-
lijst en zelfs Groen.

Het moet gezegd: Groen werd er snel af-
gereden, en de Stadslijst werd uiteindelijk 
zelfs gesplitst. Maar het verschil in behan-
deling tussen Groen en Vlaams Belang 
valt op. Dat SP.a niet onmiddellijk de deur 
werd gewezen, valt te begrijpen. Die partij 
zat immers initieel vastgeklonken aan de 
CD&V via de Stadslijst, en dus was enig 
gepalaver nodig om de CD&V de tijd te 
geven haar tsjevennatuur te herontdekken. 
Maar waarom werd Groen aan de onder-
handelingstafel uitgenodigd? Was het om 
duidelijk te maken dat die partij bij Bart De 
Wever toch nog een trapje hoger stond dan 
de verworpenen der aarde van de PVDA+, 
en het te verwerpen Vlaams Belang?

Misschien nog het meest tekenend was 
hoe Bart De Wever op de verkiezings-
avond zelf lelijk uit zijn rol viel tijdens het 
voorzittersdebat op de openbare omroep. 
In de overwinningstoespraak heette het 
nog dat men voor verliezer Patrick Jans-
sens mededogen moest tonen, want de 
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

De auteur is redacteur 
van The Brussels Journal

35

N-VA-voorzitter had zelf vaak genoeg in 
het kamp van de verliezers gestaan om te 
weten hoe dat voelt. Dat weerhield hem er 
echter niet van om amper een uur of twee 
later partijvoorzitter Bruno Valkeniers op 
brutale wijze naar het hoofd te slingeren 
een “onnuttige idioot” te zijn, omdat het 
Vlaams Belang na al die jaren nog steeds 
niets gerealiseerd zou hebben. Opnieuw 
een weinig opbeurend teken voor de grote 
V-samenwerking in 2014.

Dagen van België nog 
niet geteld
Conclusie anno 2013: in Laken hoeft men 
voorlopig nog niet te vrezen in 2014 van-
uit het Martelarenplein een C4’tje toege-
stuurd te krijgen. Een V-meerderheid in 
het Vlaams Parlement is mogelijk, maar 
zolang N-VA liever in bed kruipt met Open 
VLD en CD&V, en desnoods zelfs SP.a 
en Groen, dan met Vlaams Belang, zo-
lang blijft vooral voor de Franstaligen en 
Saxen-Coburg veel mogelijk. De Vlaamse 
Beweging zal waarschijnlijk al blij mogen 
zijn als tegen dan een nuchter en zakelijk 
gesprek tussen N-VA en Vlaams Belang 
mogelijk zal zijn. Misschien is er dan te-
gen 2019 iets mogelijk… 
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EU-colloquium

 “Pro Europa, 
 Tégen deze EU”

36

In november organiseerde de 
Studiedienst van het Vlaams 
Belang een boeiend en druk 
bijgewoond colloquium over 
de toekomst van Europa. 

Europarlementslid Philip Claeys, 
Studiedienst-medewerker Sam 
van Rooy en partijvoorzitter Ge-

rolf Annemans hadden er als sprekers 
duidelijk zin in. Zij bewezen op meester-
lijke wijze dat het Vlaams Belang alle in-
houdelijke bagage ten overvloede zelf in 

huis heeft om met kennis van zaken te 
reageren tegen de machtsgreep van de 
Europese instellingen. 

De andere Vlaamse partijen - de N-VA 
en Open VLD op kop - hollen de laatste 
jaren door in een kritiekloze aanbidding 
van de Europese Unie. Het complex bu-
reaucratische , schijnbaar smetloze ka-
rakter van de EU doet hun geloof erin 
sterken als ware het een Europees ken-
niscentrum dat ons uit de opeenstape-
ling van nationale crisissen kan leiden. 
De Nederlandse jurist en historicus, en 
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centrale gast op het colloquium Thierry 
Baudet (auteur van het boek ‘De Aanval 
op de Natiestaat’ en ‘conservatief won-
derkind’) spreekt hen daarin tegen. De 
crisis is inherent aan de EU en de euro 
en de terugkeer naar volledig soeverei-
ne natiestaten met elk hun eigen munt 
is de enige oplossing, luidt zijn betoog. 
Hij vindt de slaafse volgzaamheid aan 
de EU en het vastklampen aan een Eu-
ropese eenheidsmunt dan ook buitenge-
woon beangstigend. De eurodolle par-
tijen weven immers het wurgkoord rond 
hun eigen volksgemeenschappen door te 
collaboreren met een totalitair Europees 
regime van eurocraten. Volgens Baudet 
moet en zal de euro verdwijnen en moet 
de Europese moloch hoogdringend ont-
manteld worden, zo niet implodeert ze 
als gevolg van permanente tegenstellin-
gen en ondemocratische besluitvorming. 

Medialeugens
Onze eigenste Philip Claeys was al even-
min lovend voor de euro‘folie’ in Brussel 
en sprak van een heuse verrottingsstra-
tegie: de voorstanders van de Europese 
superstaat gebruiken hun eigen misluk-
kingen als argument voor nóg meer in-

tegratie. De media functioneren daarbij 
als één grote propagandamachine door 
ziende blind en met bijna kinderlijk ont-
zag in het megalomane EU-‘stratego’spel 
te stappen, vulde Sam van Rooy aan 
(samensteller en auteur van ‘Europa 
wankelt. De ontvoering van Europa 
door de EU’). Het zijn trouwens ook al-
tijd dezelfde eurodolle politici à la Guy 
Verhofstadt, Ivo Belet en Kathleen Van 
Brempt die in de media hun zegje mogen 
doen over het EU-circus, scherpte van 
Rooy zijn mediakritiek verder aan.

De gezamenlijke conclusie van Claeys 
en van Rooy is dat het Vlaams Belang 
dit leugenachtige beeld dat de media en 
de traditionele politici van de Europese 
Unie schetsen, moet doorbreken. Van 
Rooy bracht deze partijopdracht - als 
medewerker van de Studiedienst - in lijn 
met de drie V’s uit ons partijprogramma 
(Vlaanderen, Veiligheid en Vreemdelin-

Philip Claeys

Gerolf Annemans

Thierry Baudet
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gen). De Europese Unie brengt ons im-
mers geen veiligheid en heeft geen res-
pect voor de cultuur en identiteit van de 
Europese volkeren. De waarheid is dat 
de EU staat voor méér immigratie, méér 
criminaliteit en méér onveiligheid. 

De EU heeft in feite, want zo blijkt tel-
kens opnieuw, een ‘islamosocialistische’ 
agenda waarmee ze de zo gekoesterde 
(vrijheids)waarden steeds meer op de 
tocht zet.

België in het groot
Dit EU-colloquium en het daar onder-
bouwde politiek verzet is alvast volledig 
op maat van het Vlaams Belang. Als 
Vlaamse onafhankelijkheidspartij (in 
tegenstelling tot de Vlaamse partijen die 

voor een ‘Belgisch confederalisme’ plei-
ten) bezitten wij namelijk een verhoogde 
gevoeligheid wanneer het gaat over be-
moeizucht door instellingen van boven-
af. De op handen zijnde Europese fede-
ratie of superstaat wordt immers steeds 
meer een België in het groot. Niet alleen 
mist de EU net als België democratische 
legitimiteit (geen bindende referenda, de 
benoeming van Van Rompuy,…); ook 
de ondoelmatige besteding van geld en 
middelen (intracommunautaire trans-
fers) en de multiculturele heilsleer, 
hevig gepromoot door de migratielob-
byisten, worden uitgebroed in dezelfde 
Brusselse salons. Het alom geprezen 
Schengenverdrag - naast de euro een 
tweede grote EU-pijler - zorgt voor mas-
sa-immigratie, de buitengrenzen van de 
EU zijn zo lek als een zeef. De parallel-
len met België zijn met andere woorden 
verontrustend groot. 

Ons alternatief
Partijvoorzitter Gerolf Annemans ver-
hief de decennialange partijstrijd voor 
onafhankelijkheid in dit verband feilloos 
naar het Europese niveau en pleitte voor 
een vrij Europa van vrije natiestaten, 
dat net omwille van zijn verscheiden-
heid, niet mag en kan worden herleid 
tot één volk en één federale staat. “Wij 
volksnationalisten willen geen Europese 
Unie maar samenwerking. Wij willen 
niet die eenheid, maar veelheid. Wij wil-
len geen dwang, wij willen vrijheid”, al-
dus een bevlogen Annemans.

Annemans’ slotconclusie kan een aan-
breien of beter uitvergroten zijn van de 
gekende perifrase ‘men kan niet Vlaam-
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ser zijn dan het Vlaams Belang’ in de zin 
dat men ook niet ‘Europeser kan zijn dan 
het Vlaams Belang’. Het Vlaams Belang 
is dan ook absoluut niet tégen, maar re-
soluut pro-Europees. Het streven naar 
Vlaamse onafhankelijkheid zien wij im-
mers als hefboom voor het omvormen 
van de Europese Unie tot een ‘intergou-
vernementeel’ samenwerkingsverband 
op basis van wederkerigheid, cultureel 
zelfvertrouwen en volkssoevereiniteit. 
Vrijheidslievende Europeanen moeten 
samenwerken om de EU af te bouwen 
tot een multilaterale verdragsgemeen-
schap, waarin een Vlaamse republiek 
onbevangen zijn natuurlijke plaats kan 
innemen. 

Europese samenwerking 
Het Vlaams Belang staat uiteraard niet 
alleen met zijn scepsis tegenover de Eu-
ropese Unie. De laatste jaren rijst er op 
het Europese politieke toneel heel wat 
ongenoegen over het functioneren van 
de Europese instellingen. Onze partij 
ontmoet daarbij steeds meer medestan-
ders die het dictaat van de gedwongen 
europeanisering afwijzen.

In dat verband waren er in Brussel ook 
enkele eminente internationale spre-
kers te gast. Gustav Kasselstrand (SDU 
uit Zweden), Julien Rochedy (FNJ uit 
Frankrijk) en Dietmar Holzfeind (FPÖ 
uit Oostenrijk), traden onder leiding van 
Frans Crols in debat met Tom Van Grie-
ken (VBJ) over een gezamenlijk politiek 
activisme tegen deze EU. Zij pleitten er 
unisono voor een zelfbewuste samenwer-
king in het licht van een identitair Eu-
ropa van de volkeren. Het panelgesprek 

werkte bijzonder enthousiasmerend en 
toonde aan hoe groot de vastberaden-
heid is bij rechts-nationale partijen in-
zake de Europese Unie. 

Antigif tegen imperialisme

De huidige bijna imperialistische hou-
ding om zo groot mogelijk te worden 
door zoveel mogelijk staten in de Unie 
op te nemen, is - zo volgde uit de con-
clusie van alle sprekers - mee debet aan 
de diepe crisis waarin Europa zich thans 
bevindt. De Europese droom waarin po-
litiek rechts, denk maar aan De Gaulle 
en Adenauer, een belangrijke hand had, 
werd de laatste decennia ontvreemd 
door een links-liberaal-christendemo-
cratische eurocratie die zich verrijkt op 
rug van de globalisering en de hedonisti-
sche spilzucht. 

Voer genoeg om als Vlaams Belang met 
dit colloquium een gedecideerd start-
schot te geven om actiegericht stelling 
te nemen tegen de ideologische machts-
greep van de EU op de volkssoevereini-
teit! 

Peter Pauwels
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Gustav Kasselstrand, Julien Rochedy, 
Dietmar Holzfeind en Tom Van Grieken.

De integrale toespraken en een uitgebreide samenvatting van het colloquium zijn te bekijken op onze 
website via deze link: http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9799
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Onlangs kwam aan het licht 
dat een tiental militairen door 
de Staatsveiligheid in het oog

 gehouden worden omwille van hun
 uitgesproken salafistische overtuiging.

 Volgens Defensieminister 
Pieter De Crem (CD&V) zijn ze aan

 de aandacht van de recruteerders
 ontsnapt. In het kader van de

 aanwervingen heeft Defensie toegang
 gevraagd tot het Centraal Strafregister

 bij Justitie, maar die is nog niet
 verleend. Ook werd de mogelijkheid

 gecreëerd om een sollicitant te
 weigeren op basis van lidmaatschap

 van een extremistische beweging, 
maar dat blijkt in de praktijk 

niet werkbaar. 
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Volgens Kamerlid Annick Ponthier 
praatte minister De Crem in het 

ijle. Het lidmaatschap van een
 extremistische beweging kan geen

 aanleiding geven tot weigering 
omdat een screening op basis van
 een dergelijke databank onwettig

 is. De databank bestaat wel maar is 
onderhevig aan de privacywetgeving. 

Volgens Ponthier is Defensie 
genoodzaakt om in samenspraak 

met de departementen Justitie en
 Binnenlandse Zaken andere pistes 
te bewandelen en de toepassing en 

de werkbaarheid van de databank 
concreet te maken. “Het is rondui

t immoreel dat het leger islamitische 
extremisten zou opleiden om net het
 tegenovergestelde te bewerkstelligen 

dan de bestaansreden van het leger: 
het garanderen van de veiligheid” 

aldus Ponthier.
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Boek & tijdschrift

Vaak wordt veronder-
steld dat conservatieven 
tegen vooruitgang zijn en 
vooral vanuit een uto-
pische en nostalgische 
inborst terug willen in 
de tijd. Conservatief zou 
het tegenovergestelde 
zijn van progressief. In 
het boek ‘Conservatieve 
Vooruitgang’ van Thierry 
Baudet en Michiel Visser 
wordt met dit voor-
oordeel ko rte metten 
gemaakt. Een conserva-
tief is immers niet tegen 
vooruitgang, maar kritisch 
over het moderne ‘voor-
uitgangsideaal’ dat sinds 
de Verlichting sterk op-

 Verfrissend conservatief 

gang maakt. Door middel 
van twintig portretten 
van beroemde conserva-
tieve denkers uit de vo-
rige eeuw wordt de lezer 
ingewijd in een stroming 
die de afgelopen 20 jaar 
meer en meer in de 
verdrukking kwam, maar 
vandaag weer opgang 
maakt. 

Wat is conserva-
tisme?  

De conservatief verzet 
zich tegen de idee dat 
het voortschrijden van 
de tijd automatisch gelijk 
staat aan morele voor-
uitgang voor de mens. 
Hij zal altijd wijzen op 
het belang van traditie 
als fundament van onze 
culturele en menselijke 
waarden. Zo is ‘de con-
servatief’ ervan overtuigd 
dat mensenrechten niet 
inherent verbonden zijn 
met de mens, maar een 
bepaalde mate van be-
schaving veronderstellen. 

In tegenstelling tot an-
dere politieke stromingen 

weigeren conservatieve 
denkers het ethische de-
bat te mijden. Niet enkel 
de organisatie van de sa-
menleving staat centraal, 
maar ook het innerlijke 
morele leven. Deze om-
vang maakt het conserva-
tieve denken zoveel in-
teressanter, verademend 
zelfs. In tegenstelling tot 
liberalen en socialisten 
neemt het conservatisme 
de mens ernstig, want 
hun begrip van geluk is 
veel meer dan vrijheid, 
veel kansen of veel geld. 
Geluk en moraal worden 
samengenomen en dat 
maakt dit denken tot iets 
allesomvattends. ‘Conser-
vatieve Vooruitgang’ gaat 
over het leven… zoals 
het zou moeten zijn. 

Conservatieve 
Vooruitgang

Thierry Baudet en 
Michiel Visser

Uitgeverij Bert Bakker 
Amsterdam

ISBN-10: 9035135636

€ 19,95
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Zogezegd

“Ik geloof in België”.

Bert anciaux, sP.a-senator 
in De Zondag, 25 november 2012 

“Veel migranten spreken noch Frans, noch Nederlands. Dat is een van de grootste 
mislukkingen van de afgelopen decennia.”

De nieuwe burgemeester van Molenbeek Françoise schepmans (Mr) 
in De Standaard, 7 december 2012

“In een land waar de overheid 54 procent van alle inkomsten afroomt, wordt onder-
nemen stilaan ondoenbaar.”

oost-vlaams voka-voorzitter jean-Paul van avermaet 
in het decembernummer van het Voka-blad Ondernemers

“Daders voelen zich ongenaakbaar. Ze weten dat ze geen straf riskeren. De par-
ketten zijn overbelast, onze klachten worden geseponeerd, in de gevangenissen en 
jeugdinstellingen is nergens plaats.

vincent Houssin, ondervoorzitter van het vrij syndicaat voor het 
openbaar ambt (vsoa) Politie in Humo, 11 december 2012.

Onlangs raakte bekend dat gewezen Vlaams 
Parlementslid Francis Vermeiren (Open VLD) 
een uittredingsvergoeding van 522.500 euro 
opstrijkt. “Ik begrijp deze heisa niet. 522.500 
euro is toch niet zoveel?” reageerde Vermeiren 
laconiek op de commotie die daarop ontstond. 

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

522.500 Januari 2013 • Jaargang 10 • nr. 1
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 Gezondheidszorg 

Om onze gezondheidzorg in 
de toekomst op niveau te hou-
den werd de groeinorm voor 
de gezondheidszorg wettelijk 
vastgelegd op 4,5 procent 
bovenop de inflatie. De bud-
gettaire overschotten die de 
ziekteverzekering hierdoor 
sinds 2005 boekt, gaan naar 
een toekomstfonds om de kos-
ten van de vergrijzing op te 
vangen. Een ander deel dekt 

gedeeltelijk de toenemende 
kosten van de technische en 
farmaceutische geneeskunde. 
Deze groeinorm van 4,5 pro-
cent is evenwel onhoudbaar. 

Om te voorkomen dat de patiënten, van 
wie er nu al meer en meer gezondheids-
zorg uitstellen omwille van de kostprijs 
de volledige meerkost moeten dragen, 
heeft Vlaanderen dringend nood aan een 
integraal gezondheidsbeleid met absolute 
nadruk op preventie.  Daar onder andere 
volgens de OESO de verantwoordelijkheid 

Seniorenforum
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over preventieve en curatieve geneeskunde 
op het zelfde bestuursniveau thuishoort en 
deze ommezwaai een aanzienlijke menta-
liteitsverandering vergt, moet de volledige 
verantwoordelijkheid over het gezond-
heidsbeleid overgedragen worden aan het 
niveau zo dicht mogelijk bij de burger, dus 
het niveau van de deelstaten.
 
De ommezwaai van ziekenzorg naar ge-
zondheidszorg vraagt ook een multidisci-
plinaire aanpak, waarbij zowel onderwijs, 
sociale zekerheid, ruimtelijke ordening en 
milieu, media, economie en fiscaliteit als 
curatieve gezondheidszorg moeten betrok-
ken worden.

Rol huisarts
De huisarts moet een centrale rol spelen. 
Het Vlaams Belang is overtuigd van een 
flexibel getrapte gezondheidszorg waarin 
vraag en aanbod zo goed mogelijk op me-
kaar afgestemd moeten worden. Na op-
voeding en preventie moet de nadruk op 
de eerste lijnsopvang en  thuisverzorging 
liggen. De specialisten en ziekenhuizen 
vormen de tweede lijn en de derde lijn, tot 
slot, zijn de universitaire ziekenhuizen. 

Globaal Medisch Dossier
De geëchelonneerde gezondheidszorg is 
opgebouwd rond het globaal medisch dos-
sier, het GBM. Het GBM gaat ervan uit 
dat alle medische gegevens van de patiënt 
samenkomen in een elektronische data-
bank. Moderne toepassingen als E-health 
en  gereglementeerde consultaties via het 
internet moeten maximaal worden benut. 
E-health kan ook worden aangewend voor 

rechtstreekse terugbetaling door het RI-
ZIV, eventueel gekoppeld aan een systeem 
van derde betaling op voorwaarde dat dit 
niet gepaard gaat met extra administra-
tieve belasting en onnodige vertraging van 
de uitbetaling aan gezondheidszorgers of  
verlies aan sociale controle door de pati-
ent. 
 

Modern
gezondheidsbeleid
Vrijheid van therapie voor arts en pati-
ent moet ongetwijfeld behouden blijven, 
maar overconsumptie en therapeutische 
hardnekkigheid moeten maximaal worden 
ontraden. Het recht op dringende medische 
zorgen moet voor iedereen gevrijwaard 
blijven, maar we kunnen niet toelaten dat 
ons gedurende jaren opgebouwde sociale 
stelsel ondermijnd wordt door misbruiken 
en internationaal medisch toerisme met het 
oog op het verkrijgen van gratis genees-
kundige verzorging. Anderzijds moet de 
hoge kwaliteit van onze medische diensten 
en onze medische technologie, die we kun-
nen behouden dankzij een integraal  rati-
oneel gezondheidsbeleid en voldoende in-
vesteringen in onderzoek en ontwikkeling, 
onze regio een internationale uitstraling 
verschaffen die onze positie op de interna-
tionale markten van medische dienstverle-
ning alleen maar kan ten goede komen.  
  

Marijke Dillen
Nationaal 

voorzitter Seniorenforum
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Bekijk ook onze oude uitzendingen.

november:
• Pro Europa – dus tégen deze EU
• Verslag van het Europa-colloquium
• Interview met Gerolf Annemans, Philip Claeys en Sam van Rooy
• Vlamingen over de euro en de crisis

oktober:
• Veiligheid is een mensenrecht
• Slachtoffers van criminaliteit getuigen

Bekijk nu ons vlaams Belang journaal.
Met nieuws uit partij en parlement, een boeiende reportage en ‘de vraag van de 
maand’. Vanaf het laatste weekend van elke maand op www.vlaamsbelang.org

December: 
• Een nieuwe voorzitter, een nieuwe start
• Beeldverslag van het voorzitterscongres
• Reacties van kopstukken en militanten

Het Vlaams Belang niet in het nieuws?

Dan maken we het toch zélf!
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Vocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

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
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Kalender

DinsDag 8 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.: 
Regiosecr., 0496/54.22.18.

zaterDag 12 januari 

SCHOTEN. glühwijnstand 
op de zaterdagmarkt t.h.v. 
oud politiekantoor, Gelme-
lenstr. om 9u. Inl.: G. Peeters, 
0497/35.66.96.

AARSCHOT . nieuwjaarsre-
ceptie met T. Van Grieken in 
zaal Schuttersveste, Langestr. 
34, Rillaar om 19u. Org.: VB 
regio Leuven. Inl.: Regiosecr., 
016/20.43.01.

zonDag 13 januari 

KONTICH. nieuwjaarsrecep-
tie met M. Van den Eynde en 
de nieuwe afdelingsvoorzitter 
in Altenakapel, om 11u. Inl.: 
Regiosecr., 03/459.89.84.

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

LEOPOLDSBURG. nieuwjaars-
receptie met C. Janssens en B. 
Pas in Parochiezaal, Beringsest-

wg. 15, Heppen van 14 tot 18u. 
Org.: VB Leopoldsburg-Heppen. 
Inl.: L. Coninx, 0478/95.78.80. 

NINOVE . nieuwjaarsrecep-
tie in Buurthuis De Palieter, 
Smid Lambrechtstr., Outer 
om 14u. Inl.: P. Schietecat, 
0477/82.53.12.

TEMSE. nieuwjaarsreceptie 
met B. Pas in Zaal Gulden Cop, 
Kasteelstr. 1 van 10.30 tot 13u.. 
Inl.: S. Rombaut, 03/777.08.01.  

vrijDag 18 januari 

LIER. nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in De Lispen-
aar, Voetbalstr. om 20u. Org.: 
VB Lier-Koningshooikt. Inl.: O. 
Peeters, 0485/16.26.15. 

zaterDag 19 januari 

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

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

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.

WONDELGEM . nieuwjaars-
receptie in Biljarthuis, Mo-
rekstr. 609, Gent 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. Samenkomst aan 
de brouwerij, Spanjestr. 133 om 
14.30u. Org.: Seniorenplatform 
Mandel. Inl.: A. Temperman, 
0486/92.99.49.

vrijDag 25 januari 

DUFFEL. nieuwjaarsreceptie 
met F. Creyelman in De Klokke, 
Klokkestr. 85 om 20u. Inl.: F. 
Loos, 0485/71.50.60.

zaterDag 26 januari 

SINT-NIKLAAS. nieuwjaars-
receptie met G. Annemans 
in Hotel De Spiegel, Stations-
str. 3 om 20u. Inl.: H. Pieters, 
0479/64.16.49.

DENDERLEEUW. nieuwjaars-
receptie met G. D’haeseleer 
en een optreden van stand-up 
comedian Krasse Kris in zaal 
The Roll’s, Iddergemstr. 65C 
om 20u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.

zonDag 27 januari 

BRUGGE . nieuwjaarsrecep-
tie met G. Annemans in CC 
De Dijk, Blankenbergsestwg. 
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221, St-Pieters om 11u. Org.: 
VB regio Brugge. Inl.: Regiosecr., 
050/39.72.81.

zaterDag 2 FeBruari 

SCHOTEN. nieuwjaarsbe-
groeting met koffi e en 
taart met G. Annemans in 
Gemeentelijk Ontspannings-
lokaal Gelmelenhof, Curiel-
aan om 15u. Inl.: P. Bouciqué, 
0486/76.07.65.

ZANDHOVEN. nieuwjaarsre-
ceptie met B. Pas en C. Jans-
sens in 7 Senses, Langestr. 219 
van 19 tot 23u. Org.: VB Land 
van Playsantiën. Inl.: P. Stulens, 
0475/49.87.67.

MERKSEM. nieuwjaarsre-
ceptie met viering 35 jaar VB 
Merksem met G. Annemans 
in zaal Bart, Bartholomeusstr. 
9 om 14u. Inl.: B. Hulstaert, 
03/645.46.67.

zonDag 3 FeBruari 
MORTSEL. nieuwjaarsre-
ceptie in zaal ‘t Parkske, Ede-
gemsestr. 26. Inl.: Regiosecr., 
03/459.89.84.

ZWIJNDRECHT. nieuwjaars-
receptie met T. Van Grieken en 
A. Bosmans in Taverne De Klok, 
Kerkplein (tgo. OC ‘t Waaigat), 
Burcht van 10 tot 12u. Inl.: R. 
Dobbeleir, 0484/44.49.38.

vrijDag 1 Maart 

LOKEREN. Boekvoorstelling 
‘Immigratie-invasie, de nieuwe 
kolonisatie’ met F. Dewinter 

in café Den Jiver, Markt 20-
21 om 20u. Inl.: P. De Nutte, 
09/348.38.86.

zaterDag 9 Maart 

ERPE-MERE . 17de spaghetti-
festijn in zaal Artichoke, aan de 
kerk, Erpe om 17u. Inl.: G. Van 
Londersele, 0476/49.92.56.

zonDag 17 Maart 

SINT-NIKLAAS . Lentebuf-
fet in Parochiezaal, Dries 70, 
Sinaai om 11u. Inl.: H. Pieters, 
0479/64.16.49.

zaterDag 23 Maart 

IEPER. 7de breughelmaaltijd 
met Tirolergruppe Flösser in 
CC Cieper, Brugseweg 309 om 
19u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.

MaanDag 1 aPriL 

EKEREN . Paasbrunch in Zaal 
De Geesten. Inl.: C. Luyckx, 
0477/70.51.23.

vrijDag 12 aPriL 

NINOVE . Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr., Outer 
van 17 tot 22u. Inl.: P. Schiete-
cat, 0477/82.53.12.

zaterDag 13 aPriL 

NINOVE . Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr., Outer 
van 17 tot 22u. Inl.: P. Schiete-
cat, 0477/82.53.12.

zonDag 14 aPriL 

NINOVE . Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr., Outer 

van 11.30 tot 15u.. Inl.: P. Schie-
tecat, 0477/82.53.12.

BRAKEL. eetfestijn in polyva-
lente zaal De Rijdt, Jagersstr. 
64A van 11.30 tot 14.30u. Inl.: V 
Lenvain, 0478/79.68.85.

MaanDag 15 aPriL 

NINOVE . Breughelfestijn in 
Zaal Jachthoorn, Kerkstr., Ou-
ter van 11.30 tot 14u. en van 
17 tot 21 u. Inl.: P. Schietecat, 
0477/82.53.12.
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AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

FEBRUARINUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
14 JANUARI 2013

Vlaams Belang op
Twitter en Facebook

Bent u nog geen fan van onze 
partij op Facebook? Of kent u 
nog vrienden die zich willen 
aanmelden op onze fanpagina? 
Bezoek dan snel 
www.vlaamsbelang.org/fa-
cebook

Uiteraard is onze partij ook 
actief op Twitter. U kan onze 
pagina bereiken via www.
vlaamsbelang.org/twitter
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VUL IN en WIN.Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Lander Beesman
Astene

Frans Leen
Mechelen

Thabita Crombez
Edewalle

Helga Boom
Asse

Ann Vermeulen
Temse

Oplossing vorige maand: grondstof

Stuur uw oplossing voor 14 januari 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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Het 
Vlaams Belang 
wenst u en 
uw familie 
een gezond en 
strijdbaar

20
13
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