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Inhoud

Spook van populisme
Toen het Front National als overwinnaar uit de
Franse gemeenteraadsverkiezingen kwam, waarschuwden politici en commentatoren ervoor
dat de ‘rechtse populisten’ op 25 mei wel eens in
heel Europa zouden kunnen doorbreken. Enige
verdere uitleg bij het gebruik van deze term
bleef naar goede gewoonte achterwege. ‘Populisme’ is immers een scheldwoord geworden, bij
voorkeur bestemd voor diegenen die het ongenoegen over de massa-immigratie en de verder
schrijdende uitholling van de nationale soevereiniteit op het publieke forum een stem geven.
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Het verwijt van populisme is vanuit democratisch oogpunt nochtans bedenkelijk. Het is immers in de slechtste zin van het woord elitair,
want veronderstelt dat het ‘gewone volk’, geplaagd door ‘irrationele angsten’, niet in staat is
om de werkelijkheid te vatten. Terwijl het in de
democratische logica zou passen om de zorgen
van de mensen ernstig te nemen, gebeurt dat
- uit arrogantie of gemakzucht - niet. Telkens
weer luidt het dat er in het politieke en maatschappelijke debat geen plaats is voor ‘populistische retoriek’. Een gecodeerde uitdrukking die
erop neerkomt dat volks(?)vertegenwoordigers
zowat alles mogen zeggen, mits ze maar niet de
mening van het volk verwoorden.
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Helemaal kras is ten slotte dat het anti-populistische discours afkomstig is van precies diegenen die al jaren de mond vol hebben over de
‘kloof tussen de burger en de politiek’. Welnu,
het is van tweeën één. Ofwel wil men de kloof
tussen de burger en de politiek dichten en moet
men ophouden met het gezeur over populisme.
Ofwel geeft men openlijk toe dat ‘het gepeupel’
beter niet zijn zin kan krijgen, en moet men ophouden met het gezeur over de kloof tussen de
burger en de politiek.
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Men doet dus maar. Als anderen boven de hoofden van de mensen willen regeren, is dat hun
zaak. Wij nemen de zorgen en bekommernissen
van de Vlamingen wél ernstig en spreken dan
ook waar anderen zwijgen. Dat is een verdienste
die niemand ons kan ontnemen. Dat blijft ook
na 25 mei onze taak.
Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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In de aanbieding
Aan de militanten, maar ook aan de leden en de sympathisanten
van het Vlaams Belang vraag ik om allemaal nog even samen vol
te houden.
Militanten hebben alles om de campagne op volle kracht te kunnen
voeren. Hen hebben wij het meest van al nodig, dat spreekt vanzelf,
in deze laatste dagen. Leden en sympathisanten van de partij kunnen echter ook een belangrijke bijdrage leveren. Zij hebben immers hun overtuigingskracht die zoveel kiezers over de streep kan
trekken. Niets is beter voor de politieke bewustwording dan het
gesprek van mens tot mens.
En ja, wij zullen ons best doen om in de media de partij goed en duidelijk
voor de dag te laten komen. We komen in deze verkiezingstijd - anders
dan in de jaren tussenin - een beetje eerlijker aan bod. Niet vergelijkbaar
met de andere partijen, maar we krijgen kansen en we zullen die benutten.
Maar de belangrijkste kracht van onze partij, dat bent u dus.
Het gaat overigens goed met de partij. Er is eensgezindheid en enthousiasme. Er is hard gewerkt aan de uitbouw van ons programma en onze
campagne. De peilingen staan op plus. En steeds meer kiezers beginnen
door de bomen van de dagjespolitiek de grote lijnen te zien.
Stop verdere immigratie. Islamisering versus vrijheid. Veiligheid in plaats
van struikrovers. Vlaanderen welvarend en sociaal.
En wat de toekomst van Vlaanderen betreft, is het erg duidelijk nu.

De belangrijkste kracht
van onze partij
dat bent u.

Begonnen bij het (Vlaams Belang) idee van een onafhankelijk Vlaanderen, afgedaald tot een confederale hervorming van België, via “een bereidheid tot gesprek bij de coalitiepartners”, is er nu enkel nog de vorming
van een Belgische economische herstelregering in de aanbieding.
Natuurlijk is het het recht van iedere partij om te zeggen wat ze wil en
ook om af en toe van strategie en zelfs van mening te veranderen. Maar
voor het Vlaams Belang is er maar één mogelijke oplossing voor de sociale
en economische problemen waarin Vlaanderen is terechtgekomen en dat
is ons losmaken van België en zelf onze toekomst bepalen. Zoals Zwitserland. Vlaamse onafhankelijkheid: als u het ooit wil, steek dan een stok
achter de deur op 25 mei.
Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid
verdient.
Gerolf Annemans
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
KOUDE KOFFIE
De eurofielen hebben nog maar
eens bewezen dat ze hun buitensporige loon waard zijn. Na het
verbod op gloeilampen, wierpen de
knappe koppen in ‘Brussel’ zich op
luidruchtige grasmachines. Daarna
moest de stofzuiger eraan geloven.
Die verbruikt - zo werd gezegd – te
veel energie en dus moet het vermogen omlaag. Een stofzuigbeurt
duurt dan wel eens zo lang, maar
dat mag de pret niet drukken. En
nu hebben ze hun oog laten vallen
op de koffiezet. Die moet zichzelf
na vijf minuten uitschakelen.
Dat betekent minder stroom
voor de verbruiker maar
die moet wel genoegen
nemen met koude koffie. De koffiezet als wapen in de strijd tegen
de CO2. En dat terwijl
het Italiaanse eiland
Lampedusa overspoeld
wordt met vluchtelingen - dit jaar al meer dan
20.000 -, de crisis blijft
aanhouden en de werkloosheid in het zuiden van Europa
blijft pieken. Prioriteiten stellen
heet dat.

FN WINT
De Franse gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgedraaid op een
zware pandoering voor de socialisten van president François Hol-

lande en een triomftocht voor
Marine Le Pen. Het Front National behaalde zijn beste score ooit
en verovert maar liefst 10 steden.
Het is duidelijk dat het charisma
en de frisse stijl van Marine Le Pen
aanslaan. En dat geldt ongetwijfeld
ook voor de duidelijke standpunten van de partij: tegen de ongebreidelde immigratie, tegen de
brutale machtsgreep van de EU,
vóór sociale rechtvaardigheid, vóór

verantwoordelijk is? In grote mate
is dat de schuld van de socialisten
zelf. Zij zijn (mee) verantwoordelijk voor de hoge energieprijzen,
voor de open grenzen en de massa-immigratie, voor het zinkende
schip van de sociale zekerheid,
voor de torenhoge belastingdruk,
voor de import van criminaliteit
en goedkope arbeidskrachten die
hier onze bouw-, transport- en
vleessector kapot concurreren. Wie
werkt, onderneemt en een beetje
spaart, is dus gesost…

FARAGE-BOYCOT?

het herstel van de nationale soevereiniteit, vóór de bescherming van
hun eigen identiteit en belangen.
Na de rode winter, zit er een Franse lente aan te komen. Van Rompuy en Verhofstadt weten wat hen
straks te wachten staat.

‘GEJOST’
“Wie werkt, onderneemt en een
beetje spaart, is hier gejost.” Dat
zegt SP.a-voorzitter Bruno Tobback. Dat klopt. Maar mogen wij
er even bij vertellen wie daarvoor

Dat Nigel Farage een gevreesd debater is, is zonder
twijfel een understatement. De scherpe EUcriticus van de United
Kingdom Independence
Party (UKIP) veegde in
twee televisiedebatten de
vloer aan met zijn politieke tegenstanders. Volgens politieke waarnemers
en kijkers kwam hij als grote
winnaar uit de bus. Wellicht
daarom pleit Ed Milliband van
het socialistische Labour ervoor
dat Farage voortaan zou uitgesloten worden van verkiezingsdebatten. Het klinkt bekend in de oren.
Als de regimepartijen het niet meer
redden en hun argumenten niet
meer overtuigen, grijpen ze naar
andere middelen om de stem van
het volk te snoeren. Maar of dat
de spectaculaire opmars van Farage
kan stuiten, is twijfelachtig. De
Britse kiezer stroopt de mouwen
op om de eurofielen een lesje te
leren.

NEPDEBAT
Van Britse debatten met of zonder Farage is het maar een kleine
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sprong naar België. Zo werd het
Vlaams Belang geweerd uit een
sociaaleconomisch verkiezingsdebat van De Standaard en Le Soir.
En dat terwijl het Vlaams Belang
een democratische partij is die nog
altijd 10 tot 15 procent van de
Vlaamse kiezers vertegenwoordigt
en die als sociale volkspartij ook
heel eigen klemtonen legt. Mogelijk net dáárom waren we ongewenst. Enkele creatieve Vlaams
Belangers vermomden zich als veiligheidsagenten en spraken het publiek aan met de vraag of ze toch
geen VB’ers waren, “want die zijn
hier niet welkom.” Waarmee ze
meteen aantoonden dat de keizer
geen kleren droeg en het fameuze
debat maar een schijndebat was.

ONTMASKERD

de beurt aan de openbare omroep.
Radiomakers gingen op de Amerikaanse ambassade hun adoratie
voor Obama betuigen met een
oer-Vlaams cadeau: een levensgrote Obama-speculaas. Maar helaas speculaas. De bruine lekkernij
werd in Amerika niet gesmaakt en
bestempeld als ‘racisme’. Dat uitgerekend De Morgen en de VRT
onder vuur liggen voor racisme,
moet bij heel wat gestigmatiseerde
Vlamingen tot enig leedvermaak
leiden. Het is dan ook een goede
grap.

GEDWONGEN
HUWELIJK
Het Catalaanse voornemen om
een referendum te organiseren over
onafhankelijkheid botst op hevig
verzet in Madrid. Het Grondwettelijk Hof verklaarde dat het in
strijd is met de Spaanse constitutie en kort daarna werd het Catalaanse verzoek om zo’n referendum
te mogen organiseren, ook met een
grote meerderheid weggestemd in

RECHTZETTING
Een opmerkzame lezer wees ons
op een fout in het vorige nummer van Vlaams Belang Magazine. Op blz. 21 kon u lezen dat
tijdens het Vlaams Nationaal
Zangfeest eer werd bewezen
aan de afgelopen jaar overleden Miel Cools. Dat eerbetoon
werd echter niet gebracht door
de Elegasten maar wel door de
Vaganten.
het Spaanse parlement. Maar dat
zal de Catalanen niet tegenhouden. De tegenkantingen en de oekazes uit Madrid bevestigen alleen
maar de overtuiging dat Catalonië
gevangen zit in een gedwongen
huwelijk. Wij Vlamingen weten
uit ervaring dat zo’n huwelijk niet
werkt. Als de liefde is uitgeblust of
er nooit echte liefde is geweest, kan
de ene partner de andere niet meer
tegenhouden. Zeker niet als die
vastbesloten is de koffers te pakken
en een nieuw en beter leven wil opbouwen.

BERICHT
AAN DE KIEZER
Wie een put graaft voor een ander,
valt er vroeg of laat zelf in. Wie een
heksenjacht organiseert tegen vermeende racisten en gretig spreekwoordelijke brandstapels opricht,
riskeert het om daar vroeg of laat
zelf op te belanden. Het overkwam
De Morgen die - naar aanleiding
van het bezoek van de Amerikaanse president - Obama en zijn
echtgenote portretteerde als twee
chimpansees. De redactie werd
overstelpt met klachten en kroop
vervolgens diep door het stof. “Een
smakeloze grap”, klonk het verontschuldigend. Daarmee komen ze
nog goed weg. Even later was het

“Aan de mensen die hopen dat de
N-VA alsnog het programma van het
Belang zal realiseren, geef ik dit mee:
jullie zijn aan het verkeerde adres!”
Die heldere boodschap komt uit de
mond van Siegfried Bracke, vroeger
als duiveluitdrijver en drakendoder
werkzaam bij de VRT en nu bij de N-VA. De uitspraak is een duidelijk
stemadvies voor… het Vlaams Belang. Vlaams Belang-kiezers die zich
in het verleden lieten verleiden door de Vlaamse sirenenzang van de
N-VA en potentiële N-VA-kiezers die zich nu zouden laten misleiden
door hun stoere discours over veiligheid en vreemdelingen zijn
gewaarschuwd. Vergis u niet. Laat u niet in de luren leggen. Het zijn
maar praatjes. Voor Vlaamse onafhankelijkheid, voor meer veiligheid,
voor een streng immigratie- en integratiebeleid en voor een ander
Europa is er maar één juist adres: Vlaams Belang! Bracke heeft het zelf
gezegd. Dank u Siegfried!
5
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kronIek van vIjf verloren jaren
In de laatste week van de legislatuur werd door de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement het ‘Zwartboek Vlaamse
Regering. Kroniek van vijf verloren jaren’ voorgesteld, een lijvig document dat een streng oordeel velt over deze ‘stilstandsregering’.
Tijdens de voorstelling legde fractiemedewerkster én OostVlaams topkandidate Barbara Bonte samen met de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers Chris Janssens en Wim Wienen op
verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen de vinger op de
wonde: “deze Vlaamse Regering is een weinig coherente doorschuifregering geworden, een ‘uitstelregering’ met veel intern gekibbel die heel wat uitdagingen heeft afgeschoven op de volgende
bestuursploeg.”
Barbara Bonte illustreerde met talrijke voorbeelden dat de
Vlaamse Regering voor wat het welzijnsbeleid betreft, kampioen
is in het creëren en in stand houden van wachtlijsten (in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de kinderopvang). Van de beloofde ‘warme samenleving’ kwam niets in huis.
Wim Wienen hekelde de vervreemding van het onderwijsbeleid.
Meer Engels in het hoger onderwijs, mogelijkheid tot Turks of
Arabisch als vierde taal, vakken in andere talen in het secundair,
hoofddoeken op school: bedenkelijke verwezenlijkingen voor een
Vlaamse Regering met zogenaamde Vlaams-nationalisten.
Inzake inburgering en integratie stelde Chris Janssens vast dat
de bevoegde N-VA-minister Geert Bourgeois de stoere oppositietaal van zijn partij op het federale niveau niet in consequente
beleidsdaden heeft omgezet. Dankzij minister Bourgeois steeg
het aantal erkende moskeeën immers van 15 tot 28 en verdubbelde het totale subsidiebedrag voor moskeeën tot bijna 600.000
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euro. Bourgeois bakte het helemaal bruin
toen hij naar aanleiding van de rellen met
voornamelijk islamitische heethoofden
in de Limburgse wijk Meulenberg voorstelde dat ‘de architectuur van de wijk
herbekeken moest worden’. Ongetwijfeld
de meest originele en tegelijkertijd meest
belachelijke ‘oplossing’ voor het falende
integratiebeleid.
Fractievoorzitter Joris Van Hauthem
plaatste vervolgens ook nog eens de actieradius van de regering-Peeters II op
communautair vlak onder een deskundig
vergrootglas, want wie na het aantreden
van deze regering en de regeringsdeelname van de ‘confederalistische’ N-VA
meende dat deze coalitie een scherper
communautair profiel zou aannemen,
kwam bedrogen uit.
Partijvoorzitter Gerolf Annemans ten
slotte sprak zijn dank uit aan de Vlaams
Parlementsfractie voor het geleverde
noodzakelijke werk. Noodzakelijk want
de Vlaamse Regering bleef vijf jaar lang
- ondanks de beleidsdeelname van de
N-VA - de ondergeschikte van de regering-Di Rupo. Het ‘Zwartboek Vlaamse
Regering’ toont aan dat het Vlaams Belang de enige geloofwaardige oppositiepartij is.

‘MYSTIEK HUWELIJK’
Al kort na de samenstelling van de Vlaamse Regering zat er een haar in de boter
tussen coalitiepartners SP.a en N-VA. Het
droombeeld van de Vlaamse Regering als
‘baken van stabiliteit en efficiënt bestuur’
zou dus allerminst vanzelfsprekend worden.
Al vlug bleek dan ook dat de Vlaamse
Regering-Peeters II in realiteit allesbehalve een coherente bestuursploeg was.
Ze rolde immers de voorbije jaren van
het ene naar het andere incident. Naast
een aantal onvermijdelijke ideologische
spanningsvelden (het ‘mystiek huwelijk’
tussen SP.a en N-VA) zorgde het gegeven
dat de N-VA op federaal vlak de regeringDi Rupo (waarvan de andere Vlaamse

regeringspartners deel uitmaakten) bestreed voor heel wat fricties. Er was geen
allesomvattend maatschappelijk project
en er was op veel beleidsdomeinen vooral
‘peptalk’ naast veel nep-beslissingen en ad
hoc-beleid.
Regeringsleider Kris Peeters ontpopte
zich tijdens deze legislatuur meer dan
ooit als dé belichaming van de combinatie ‘regeringsleider-campagneleider’.
Terwijl Peeters meer dan ooit de wereld
rondreisde, bestookten zijn ministers elkaar via schunnig mailverkeer of veroorzaakten permanente ‘crisettes’ rond onder
meer de miserietaks, het Uplace-dossier,
het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en de onderwijshervorming.

WEINIG BESLIST,
VEEL DOORGESCHOVEN
Het eerder aangehaalde ‘mystiek huwelijk’ tussen N-VA en SP.a zorgde trouwens al bij het aantreden van de regering
in juli 2009 voor een grote herverdeling
en versplintering van bevoegdheden over
de verschillende ministers. Het iedereen
tevreden moeten stellen in deze tripartite
zorgde voor een gebrek aan homogene
bevoegdheidspakketten met heel wat interkabinettenoverleg, waardoor nogal wat
dossiers maar moeizaam of helemaal niet
evolueerden.
Heel wat beslissingen werden ook uitgesteld naar de volgende regering. Kris Peeters verwoordde het als volgt: “We hebben beslist sommige maatregelen niet te
nemen. Dat is ook beslissen.” Zo kwam
er met veel moeite een non-akkoord over
de onderwijshervorming tot stand en
werd pas op de valreep een (definitief?)
akkoord bereikt over het Antwerpse mobiliteitsdossier.
Deze Vlaamse Regering was ook specialist in het - vooral in het domein welzijn
- in elkaar knutselen van kaderdecreten
zonder te voorzien in de financiële consequenties. Eén van de gevolgen is dat heel
veel Vlamingen in de wachtrij staan en
dat van in de wieg tot aan het rusthuis.
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VIRTUEEL EVENWICHT
De Vlaamse begroting vertoonde van 2011 tot de opmaak van
2014 wel een evenwicht maar begrotingswaakhonden zoals de
SERV en het Rekenhof waarschuwden er telkens voor dat dit
evenwicht niet structureel is: er werden te veel eenmalige maatregelen genomen en veel lasten doorgeschoven naar de volgende
legislatuur. Bovendien zal - nu de verdeling van de saneringsinspanningen gebetonneerd is in de nieuwe financieringswet - de
volgende Vlaamse Regering andermaal moeten starten met een
forse besparingsoperatie. Hierbij is geen rekening gehouden met
het niet volledig doorstorten van de federale middelen voor de
bevoegdheden die in de context van de zesde staatshervorming
naar Vlaanderen komen.

HET ‘ZWARTBOEK
VLAAMSE REGERING.
KRONIEK VAN
VIJF VERLOREN JAREN’
is gratis te bestellen
via tel. (02) 219 60 09
of via info@vlaamsbelang.org.

Om nog maar te zwijgen over andere budgettaire uitdagingen zoals de noodzaak om in het licht van het Pact 2020 bijna 1 miljard
euro extra te pompen in wetenschappelijk onderzoek (Vlaanderen beloofde Europa om tegen 2020 3 procent van het regionaal
inkomen te spenderen aan Onderzoek & Ontwikkeling). Bovendien is er 2 tot 4 miljard euro nodig voor de inhaaloperatie in
de scholenbouw, 350 miljoen euro voor de uitvoering van het
nieuwe decreet kinderopvang en men weet zelfs niet eens hoeveel
de nieuwe financieringswijze voor de steun aan personen met een
handicap, een maximumfactuur in de thuiszorg én de maximumgrens voor bewonerskosten in de woonzorgcentra zal kosten.
Ondertussen bedraagt de impliciete schuld van deze regering volgens het Rekenhof liefst 9,5 miljard euro, onder andere door toekomstige peperdure PPS-projecten zoals Oosterweel, of de dure
DBFM-scholenbouwoperatie, maar ook doordat de regering heel
wat beleidskredieten vastlegt zonder dat daar betaalkredieten tegenover staan.

ASSERTIEF BELEID?
Ook met de N-VA in de coalitie bleef het voor deze Vlaamse
Regering opnieuw regeren met de handrem op. De Vlaamse Regering (inclusief de N-VA-ministers) beoordeelde het door de federale ‘Institutionele Meerderheid’ uitgewerkte ‘Vlinderakkoord’
en bijgevolg de zesde staatshervorming en nieuwe financieringswet zelfs positief.
De N-VA had nochtans een ‘assertief ’ Vlaams beleid beloofd.
In de praktijk zou de Vlaamse Regering echter amper gebruik
maken van belangenconflicten bij de talrijke federale bevoegdheidsoverschrijdingen. Van het ‘maximaal invullen van de eigen
bevoegdheden’ was al evenmin sprake. Zo kwam van een aantal grote beloftes van de N-VA zoals de realisatie van een eigen
Vlaamse sociale bescherming en een Vlaams Energiebedrijf, dat
zich ook zou inlaten met energieproductie en aldus voor een impact op de elektriciteitsprijzen zou zorgen, niets in huis.
Wie trouwens dacht dat N-VA-minister van Begroting en Financiën Philippe Muyters werk zou maken van een grondige fiscale
hervorming van de eigen gewestbelastingen, bijvoorbeeld van de
successie- en schenkingsrechten, komt al evenzeer bedrogen uit.
Méér nog, met de zogenaamde antibelastingpartij N-VA in de re-

gering werden een aantal belastingverhogingen doorgevoerd zoals de miserietaks
voor scheidende koppels en de afschaffing
van de jobkorting.
Het besluit van het ‘Zwartboek’ is dan
ook kristalhelder: de Vlaamse RegeringPeeters II is ontegensprekelijk een van de
zwakste Vlaamse regeringen tot dusver
geweest. Er is veel tijd verloren. Tijd om
in Vlaanderen zelf orde op zaken te stellen. Vlaanderen heeft geweigerd de richting aan te wijzen die het uit moet, en
blijft dus - zelf gekozen - de gevangene en
tegelijk steunpilaar binnen en van de Belgische structuren. Die verloren tijd kost
ons geld, welvaart en welzijn. Die verloren tijd is onvergeeflijk.
Chris Janssens
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Vaudeville voor de Vaudeville!
Op donderdag 3 april plande
de Brusselse afdeling van het
Vlaams Belang een meeting in
een mooie theaterzaal van onze
hoofdstad gelegen in een statige
winkelgalerij: Vaudevilletheater.
Dat de naam juist gekozen werd,
bevestigde het hele gedoe omtrent deze bijeenkomst.
In het eerste couplet verscheen
de Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC), de Franstalige tegenhanger
van het KAJ, op het toneel. Als zogenaamde antifascisten en aanhangers van de gelijke rechten gingen
ze alles op alles zetten om onze
meeting al dan niet gewelddadig
te verhinderen. Ze riepen via de
sociale media op voor een niet aangevraagde betoging aan de Koninginnegalerij. Hierop schreef ondergetekende een brief naar de nieuwe
Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) met de vraag zijn invloed
te uiten om de vrede en veiligheid
te kunnen garanderen. We wilden
namelijk vermijden dat de tegenbetogers schade zouden toebrengen aan het patrimonium in en
rond de Koninginnegalerij.

MACHTSMISBRUIK
In het tweede couplet komt de
Brusselse burgemeester op het toneel. Hij verklaarde op de gemeenteraad van 31 maart dat hij de uitbaters onder druk zal zetten om de
bijeenkomst te annuleren. Mochten ze daar niet op ingaan, dan zou
Mayeur de meeting gewoonweg
verbieden.
De uitbaters hielden stand en
Mayeur verordende op de late namiddag van woensdag 2 april een
verbod. In plaats van de orde en
veiligheid te handhaven - iets wat
nochtans zijn taak is - misbruikte
Mayeur zijn functie op dictatoriale
wijze om zijn politieke tegenstanders van 25 mei te muilkorven.

De argumenten van Mayeur sloegen immers werkelijk nergens op.
Het is niet omdat er een tegenbetoging wordt aangekondigd, dat
men onder het mom van ‘openbare veiligheid’ een privévergadering zou moeten verbieden. In die
logica zou hij namelijk ook iedere
Europese top moeten verbieden,
aangezien daar ook steeds betogingen worden tegen georganiseerd

IN DE AANVAL
In het derde couplet ging het
Vlaams Belang in de aanval. We
legden ons niet zomaar neer bij de
dictaten van de Brusselse machtswellusteling Mayeur en stapten
dus in de ochtend van donderdag
3 april, de dag van de meeting,
naar de Raad van State. De Raad
van State heeft overdag vergaderd
en het Vlaams Belang uiteindelijk
over de hele lijn gelijk gegeven.
Het arrest kwam er pas om 19.15
uur en de meeting kon dus doorgaan.
In het vierde couplet kwamen de
uitbaters van het Vaudevilletheater aan bod door toch te zwichten
voor de dreigementen van Mayeur
en het Vlaams Belang voor geslo-

ten deuren te laten staan. Niettegenstaande dit euvel, zijn we naar
de Grote Markt van Brussel gestapt
om de meeting te laten doorgaan
in een prachtige barokzaal recht tegenover het Brusselse stadhuis. De
sprekers hebben kunnen spreken,
de videoboodschap van Marine Le
Pen aan de Brusselaars werd afgespeeld en het grondwettelijk recht
om te kunnen vergaderen en vrij
zijn mening te uiten heeft kunnen
geschieden.
Welkom in de hoofdstad van Europa, een stad waarin de burgemeester als verlichte despoot de plak
zwaait, zonder zich ooit enigszins
druk te maken om het algemeen
belang. Een stad waarin het totale gebrek aan centraal bestuur en
langetermijnvisie de spreiding van
bevolkingsgroepen over armere en
rijkere gemeenten al decennialang
in de weg staat. Waardoor monocultuur, gettovorming en religieus
fanatisme er elk jaar iets meer regel
en iets minder uitzondering worden.
Hoe dan ook eindigt Mayeur in
mineur.
Frédéric Erens
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Hoed u voor namaak!
In de laatste rechte lijn naar 25
mei lonkt Bart De Wever andermaal begerig naar de Vlaams
Belang-kiezer. Maar hoe geloofwaardig is het stoere N-VA-discours?
Bart De Wever liet bij de voorstelling van het N-VA-verkiezingsprogramma de spierballen nog eens
goed rollen. Criminelen moeten
vier vijfde van hun straf uitzitten en
“een enkelband is geen straf.” Criminele vreemdelingen moeten hun
celstraf uitzweten in het land van
herkomst. “Het terugkeerbeleid is
mislukt: amper 4,5 procent van de
illegale criminelen wordt verwijderd,” stelt De Wever. “Er is veel
politie, maar te weinig blauw op
straat.” Ongelijk heeft hij niet. Wie
niet naar de beelden keek en alleen
maar luisterde, moet even gedacht
hebben dat Gerolf Annemans of
Filip Dewinter aan het woord was.
Het is niet de eerste keer dat de
N-VA op strooptocht gaat bij de
‘rechtse’ kiezer en Vlaams Belangvoorstellen kaapt. Vraag is of hun
stoere taal op het terrein ook wordt
waargemaakt… Dat valt behoorlijk
tegen.

HARD OF ZACHT?
“Keihard voor immigranten en criminelen”, zo bestempelde de pers
het veiligheids- en migratieprogramma van de N-VA. “Ruikt wel
erg naar Vlaams Belang,” twitterde
Gwendolyn Rutten (Open VLD)
boos. Waarop justitieminister Turtelboom er fijntjes aan toevoegde
dat De Wever vier jaar geleden zelf
nog pleitte voor meer alternatieve
straffen én elektronisch toezicht.
Bocht 137? Over naar immigratie
dan maar.
Waar de N-VA aan de macht is,
laat ze het schromelijk afweten in
de strijd tegen de illegaliteit. En in
de Vlaamse regering voert ze een

N-VA-programma:
veel geblaat,
weinig wol.

uiterst immigratie-vriendelijk beleid, al 10 jaar aan een stuk. Met
rijkelijke subsidies voor moskeeën,
met het op poten zetten van een
imamopleiding, met zendtijd en
Vlaams belastinggeld voor een eigen Moslim Televisie en RadioOmroep (MTRO). Stuk voor stuk
dossiers die onder de hoede vielen
van N-VA-ministers.
Enkele maanden geleden trok
Liesbeth Homans - onder ruime
en welwillende mediabelangstelling - aan de alarmbel omdat de
OCMW-kas in Antwerpen (en andere steden) bijna leeg is door de
massale instroom van Roemeense
en Bulgaarse gelukszoekers (vaak
zigeuners). De N-VA-ministers in
de Vlaamse regering ontkennen dat
er een probleem is. En wat meer
is… In het Europees Parlement
werden alle pogingen om de afschaffing van de visumplicht voor
Roemenen en Bulgaren uit te stellen, keer op keer weggestemd. Met
steun van de N-VA…

VERWARRING
Harde taal, maar soft in de praktijk.
Veel geblaat, weinig wol. Vandaag
wit, morgen zwart, of omgekeerd.
Bij de N-VA kan het allemaal en de
partij komt er nog mee weg ook.
Dat haar discours her en der tot
verwarring leidt, mag blijken uit
twee domme versprekingen in de

VRT-studio’s. Zowel Ivan De Vadder (De Zevende Dag) als Lieven
Van Gils (Reyers Politiek) verwelkomde Gerolf Annemans en Barbara Pas als voorzitter of toekomstige voorzitter van… de N-VA.
Dezelfde verwarring zie je ook bij
heel wat kiezers, helaas.
Maar gelukkig is er nog Siegfried
Bracke om het dolende electoraat
weer op het juiste pad te helpen:
“Aan de mensen die hopen dat de
N-VA alsnog het programma van
het Belang zal realiseren, geef ik dit
mee: jullie zijn aan het verkeerde
adres.” Nou, dat is tenminste duidelijk. Bedankt voor het stemadvies! Wie op de vlooienmarkt in
Bangkok ‘een echte Rolex’ op de
kop tikt voor 30 euro, moet later
niet komen janken dat het blinkende uurwerk de geest heeft gegeven
en hij/zij bij de neus werd genomen. Hoed u voor namaak!
Voor wie minder immigratie en
meer integratie wil, wie minder
criminaliteit en minder islam wil,
wie minder EU wil, is er maar één
adres. Ons advies aan de kiezer:
zet uw GPS op Vlaams Belang, de
kortste weg naar een onafhankelijk
Vlaanderen. Een Vlaanderen waar
wij baas zijn over onze eigen centen, onze eigen grenzen, onze eigen
toekomst.
Ludo Leen

10
VBM-mei 2014.indd 10

30/04/14 11:35

Immigratie blijft thema
Hoezeer sommigen ook proberen
het onderwerp uit de verkiezingscampagne te weren: het immigratiethema is actueler dan ooit.
Uit ‘De Foto van Vlaanderen’, een
recente bevraging van de openbare omroep naar aanleiding van
de komende verkiezingen, blijkt
dat - na ongeneeslijk ziek worden
- ongecontroleerde immigratie de
Vlamingen het meeste angst inboezemt.
Zo’n driekwart van de ondervraagden vreest dat de sociale zekerheid
als gevolg van de immigratie op
termijn onbetaalbaar zal worden.
Vrijwel niemand pleit voor nog
meer immigratie. De overgrote
meerderheid (70 procent) wil
daarentegen dat de overheid de instroom van vreemdelingen inperkt.

JEUGD ALLESBEHALVE
POLITIEKCORRECT
Uit een studie van de KU Leuven
die even later verscheen, bleek dat
ook jongeren heel wat minder po-

litiekcorrect denken dan sommigen
wel zouden willen of wel eens laten
uitschijnen. Zo bijvoorbeeld stelt
zowat de helft van de ondervraagde
jongeren de immigratie te beschouwen als een bedreiging voor de sociale zekerheid.
De bevindingen die uit beide onderzoeken naar voor kwamen, verbazen niet, want ze liggen in het
verlengde van de studie die het
Vlaams Belang eerder liet uitvoeren. Eén zaak staat hoe dan ook
buiten kijf: het immigratiethema
was nog nooit zo actueel als vandaag.

len te groot en dreigt de sociale
ontwrichting in onze steden verder
in de hand te werken. Alleen al op
het vlak van (sociale) huisvesting
en onderwijs worden we nu reeds
geconfronteerd met enorme problemen. En dan hebben we het
nog niet over maatschappelijke
problemen zoals werkloosheid en
armoede, de toenemende druk op
de open ruimte en de sociale zekerheid, en verder escalerende samenlevingsproblemen.

GEEN NATUURRAMP

Anders dan de regering wil doen
geloven, is de asiel- en immigratiecrisis in dit land helemaal niet
bezworen. Ook het beste (cijfer)gegoochel van staatssecretaris Maggie
De Block tovert de feiten niet weg.
Feit is dat de immigratiekranen in
dit land blijven openstaan.

Het Vlaams Belang deelt de grote
zorg van de Vlamingen, en wijst
erop dat de massa-immigratie geen
onvermijdelijkheid is die we als
een soort natuurramp machteloos
moeten ondergaan. Het tij kan wel
degelijk worden gekeerd. Maar dan
zal méér nodig zijn dan de klassieke
politiek van ‘window dressing’ en
moet eindelijk écht werk worden
gemaakt van een kordaat en correct
immigratiebeleid. Op alle niveaus.

De immigratiedruk blijft vele ma-

Dirk De Smedt

HISTORISCH HOOG
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nIeuWe
veIlIgheIdSbrochure
laten minderjarigen te straffen (bij ons
mogen er enkel ‘beschermde maatregelen’
genomen worden) en kunnen politie en
gerecht bruikbare statistieken opstellen
met gegevens over de herkomst van de
criminelen.

LAKSE STRAFUITVOERING
Parlementsleden Bart Laeremans, Bert Schoofs en Peter
Logghe hebben talloze vragen gesteld en initiatieven genomen inzake het Justitie- en veiligheidsbeleid van de ministers
Turtelboom en Milquet. Hun bevindingen hebben ze gebundeld in de gloednieuwe brochure ‘Adieu aan de laksheid’.
Er wordt onder meer tegengas gegeven tegen het sprookje dat de
criminaliteit in dit land plots fors zou zijn gaan dalen. Dergelijke
fabeltjes duiken altijd op in de aanloop naar de verkiezingen en
vele brave mensen trappen er in.
Daarnaast wordt ingezoomd op de demotivatie bij de politiediensten. Niet alleen krijgt hun werk te weinig opvolging van Justitie
(in sommige arrondissementen wordt meer dan 80 procent van
de dossiers geseponeerd), bovendien worden onze politiemensen
nog steeds te vaak door de politieke overheid in de steek gelaten.
Opvallend is ook dat een aantal gespecialiseerde diensten zoals de
anti-corruptiedienst door de overheid zwaar verwaarloosd wordt:
het Vlaams Belang bracht aan het licht dat het aantal speurders
er in vier jaar tijd was gedaald met 36 procent. En ja, ook bij de
politie is er een belangrijke geldtransfer naar Wallonië, wat ten
koste gaat van onze veiligheid.

NEDERLAND ALS VOORBEELD
Inzake de aanpak van de criminaliteit door het Openbaar Ministerie maken onze auteurs een uitgebreide vergelijking met Nederland, waar al jaren geleden een omslag werd gemaakt naar snellere rechtspraak en een kordaat lik-op-stuk-beleid. Een verschil
van dag en nacht vergeleken met de extreme traagheid van onze
onderzoeken en rechtsgang. De snelle reactie van Justitie werkt
er ontradend, wat te merken is aan de forse daling van de criminaliteit en van het aantal gevangenen. Een ommekeer is dus wel
degelijk mogelijk, maar daarvoor is het van het grootste belang
dat straffen daadwerkelijk worden uitgevoerd. In Nederland is de
kentering maar ingezet nadat er eerst voldoende gevangeniscapaciteit was gecreëerd.
Ook inzake de aanpak van jeugd- en vreemdelingencriminaliteit
is Nederland jaren voorop. Daar is het bijvoorbeeld wél toege-

Ook inzake de strafuitvoering is weinig ten goede veranderd. Justitieminister Turtelboom heeft wel gezorgd voor
meer enkelbanden, maar dat blijft een
nepoplossing. Het is onaanvaardbaar en
een aanfluiting van de rechtsstaat dat het
gros van de straffen onder de DRIE jaar
zomaar wordt omgezet in een mild enkelbandregime van hoogstens een derde
(en soms zelfs maar een zevende) van de
opgelegde strafduur. Voor het Vlaams
Belang kan het niet dat de wil van de
strafrechter zomaar wordt opzij geschoven. Een rechtsstaat moet uitvoeren wat
de rechter oplegt en een eventuele inkorting of omvorming van de straf kan voor
ons enkel wanneer de strafrechter dat zelf
vooraf heeft voorzien.
Laeremans, Schoofs en Logghe houden
ten slotte ook nog een pleidooi om de
burger meer te betrekken bij het veiligheidsbeleid, onder meer via buurtinformatienetwerken en via de automatische
toewijzing van een advocaat aan slachtoffers van criminaliteit. Want waarom
worden er zoveel eieren gelegd onder de
criminelen, terwijl de slachtoffers nog
steeds behandeld worden als tweederangsburgers?

DE BROCHURE
‘ADIEU AAN DE LAKSHEID’
telt 91 bladzijden en is
gratis te bestellen via
tel. (02) 219 60 09 of
via info@vlaamsbelang.org

Adieu aan de
laksheid

Brochure ove
r veiligheid
en justitie
Bart
Laeremans

- Bert Schoo
fs - Peter Loggh
e
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SplItS SocIale zekerheId
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
en het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid pleiten andermaal voor de
splitsing van de sociale zekerheid.

tenbeleid, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen) moeten volledig in Vlaamse handen komen.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de VlaamsWaalse uitgavenverschillen in de gezondheidszorg nog toenemen. Waalse
patiënten zijn niet alleen véél duurder
(125 euro), maar ook langer ‘arbeidsongeschikt’(5 dagen). Vlaanderen betaalt
de factuur. Het Aktiekomitee voor een
Vlaamse Sociale Zekerheid heeft een
grondige analyse gemaakt van de 6de
staatshervorming en zet zijn aanbevelingen op een rijtje. “De miljardentransfers
in de sociale zekerheid (12 miljard euro
per jaar) leiden niet tot een betere gezondheidszorg in Wallonië,” stelde voorzitter
Gui Celen. “Met het oog op efficiëntie,
kwaliteit en betaalbaarheid is er maar één
conclusie mogelijk: splits die handel!” De
gezondheidszorg en het arbeidsmarktbeleid (werkgelegenheid, loon- en loonkos-

Het AK-VSZ vroeg aan alle politieke partijen of zij vóór of tégen een overheveling van de ziekteverzekering, werkloosheidsvergoedingen en pensioenen zijn. Groen en PvdA gaven ‘geen
antwoord’ (lees: neen), SP.a en CD&V zetten die ‘neen’ ook op
papier. Alleen N-VA en Vlaams Belang antwoordden met een
duidelijk ‘ja’. Met dat onderscheid dat het Vlaams Belang niet
alleen voor de splitsing van de sociale zekerheid pleit, maar ook
voor de snelle splitsing van België. De slimme kiezer - die kan
rekenen - weet wat hem/haar straks te doen staat.

STEMADVIES

U kan de brochure
‘Uw Vlaamse sociale zekerheid
na de zesde staatshervorming?’
bestellen via www.akvsz.org.

HUISFOTOGRAAF
Marcel ging na de verkiezingen van 2004 aan de slag bij de
dienst DTP van het Vlaams Belang. Hij werd voorzitter van
de afdeling Roosdaal en werd er ook gemeenteraadslid. Hij was
van 2006 tot 2012 ook provincieraadslid in Vlaams-Brabant.
In 2012 verhuisde hij naar zijn geboortestreek Dendermonde,
waar hij afdelingsvoorzitter was.
De meeste partijgenoten leerden Marcel kennen als de zachtaardige en goedlachse partijfotograaf. Fotografie was dan ook
zijn ware passie. Iets waar hij in uitblonk. Hij was een echte
vakman. Gedreven en met liefde voor zijn vak. Ondanks de
topkwaliteit die hij afleverde, was hij altijd bescheiden. Op
Marcel kon je altijd rekenen, ook al moest hij opdraven op
de meest onmogelijke momenten en in de meest onmogelijke
uithoeken van Vlaanderen. Nooit klagen, ook niet tijdens zijn
ziekte, maar steeds strijdlustig en met zin voor humor.
Onze partij verliest een trouwe kracht, een echte vakman en een
fijne collega. Ieder van ons zal zijn of haar eigen goede herinneringen aan Marcel bewaren.
Wij bieden familie en vrienden ons oprecht medeleven aan.

IN MEMORIAM

MARCEL STEEMAN
16.07.1958 - 27.03.2014
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“Wij zette
Aan de vooravond van de verkiezingen pakt Gerolf Annemans uit met
zijn laatste boek. Daarin houdt de
voorzitter zijn partij en de Vlaamse Beweging een spiegel voor. Rekent hij af
met demonen uit het verleden, met het
cordon en de culturele wereld die tegen
het Belgische establishment aanschurkt.
En - vooral - schetst hij een nieuw, wervend toekomstproject voor Vlaanderen en het
Vlaams Belang. Maar eerst is er natuurlijk nog 25
mei. Stof genoeg voor een uitgebreide babbel.
‘Van loopgraven naar republiek.’ Vanwaar die titel? Is dat meesurfen op de hype rond ‘100 jaar
Grote Oorlog’ of zit er toch meer achter?
2014 is het jaar van de verkiezingen en die plaatsen
mij als voorzitter voor een grote verantwoordelijkheid. 1914 was de start van het Vlaamse bewustzijn
dat wij in een verkeerde staat leven. Voordien was
het meer een taalbeweging. Nu werd het een politieke beweging rond de eis van zelfbestuur. Dat is
allemaal in 1914 ontstaan. We zijn dus 100 jaar
bezig. Het gaat niet over de oorlog, maar over 100
jaar gestrompel in de modder. Dat beeld van die
loopgraven gebruik ik als symbool voor de Belgische
onderhandelingen waarin we zijn verzeild geraakt.
Vandaar mijn poging om de Vlaming te laten inzien
dat het de komende vijf jaar anders zal moeten.
Een politicus die al meer dan 25 jaar in het parlement zit en zijn vertrek als voorzitter zelf aankondigt. Dan krijgt een boek al snel de allures van
een ‘politiek testament’…
Ik heb altijd gezegd dat ik, gebruik makend van
mijn ervaring, een nieuwe generatie aan bod wou
brengen. Iedereen weet dat ik hier niet zit voor mijn
eigen politieke ambities, maar voor de toekomst van
de partij. Daarom wil ik die jonge generatie lanceren. Dit is mijn laatste politieke boek, omdat het
voldoende materiaal bevat om het nationalisme in
Vlaanderen een nieuw elan te geven.
Mogen we het een vitaminekuur noemen voor
de ontmoedigde kiezer, de moegestreden Vlaams
Belang-militant of Vlaamse Beweger?
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etten de lijnen uit!”
Ik denk dat de Vlaamse Beweging een ontgoocheling
tegemoet gaat. Omdat zij klem is komen te zitten tussen de strategie van de N-VA en het radicale denkkader buiten België. We zijn weer beland in het strategisch denkpad van een Belgische staatshervorming.
Niet eens confederalisme, want dat staat blijkbaar
ook niet meer op de agenda. Dat heeft - nu al - plaats
moeten maken voor de vorming van een nieuwe Belgische (herstel)regering. Dat Vlaams-nationalisten
ontgoocheld zijn, kan ik me dus best voorstellen. Ik
zou heel blij zijn als mijn boek, dat een andere strategie uittekent, hen wat vitamines kan geven.

die Vlaamse Beweging is daar ingetrapt en laat zich
daarmee gijzelen. Dat geldt ook voor een stuk van de
partijpolitieke Vlaamse Beweging.
Wat is er mis met de participatiegedachte en de
weg van de geleidelijkheid?
Tijdverlies natuurlijk. In 2010 was iedereen het erover eens, van CD&V tot en met het Vlaams Belang en alles daar tussenin, dat het binnen België
niet langer kon. Dat voor de Vlamingen België en
de compromissen met de Franstaligen in zowat alle
domeinen voor een verkeerd beleid zorgden. En dat
een ‘plan B’ dus nodig was. We hadden een hefboom
- dat was de BHV-geschiedenis - en we hadden de
kracht van de electorale opgang van Vlaamsgezinde
stemmen, van CD&V tot Vlaams Belang. En dat is
allemaal weg, dat is allemaal verknoeid. Het vormen
van een Belgische regering wordt plots de belangrijkste inzet van deze verkiezingen. Dat
is bedroevend.

Die botsing tussen ‘activisten’ en ‘passivisten’, tussen ‘radicalen’ en ‘gematigden’, is er altijd geweest.
Zelf spreekt u over ‘pleinvrezers’ en ‘attentisten’.
Waar situeert het Vlaams Belang zich?
De ‘pleinvrezers’ en de ‘attentisten’ zijn twee categorieën van Vlaamsgezinde strategen waartoe wij ons niet bekennen. Wij hebben geen pleinvrees
en we lijden ook niet aan het
afwachtingssyndroom. Integendeel. Wij zetten de lijnen uit
naar de Vlaamse republiek. Dat
moet ons doel zijn. Ons einddoel is dus niet één of andere
vage constructie die een partij
in staat moet stellen om in een
Belgische of Vlaamse regering te
kunnen treden. Nee, die Vlaamse republiek, een nieuw land,
dat is het einddoel.

“

De Vlaming
is verslaafd
aan zijn
eigen
gematigdheid.”

U bent bijzonder hard voor het
confederalisme of draagvlaknationalisme van de N-VA.
Het zou natuurlijk gek zijn om in
2014 een boek te schrijven zonder
vermelding van de N-VA. Maar, voor
alle duidelijkheid, het is geen boek
over of tegen de N-VA.

Bart De Wever stelt separatisme
nu gelijk met ‘de chaos’. Is dat de
ultieme knieval voor de Belgische
logica en het Belgische establishment?

Het boek is behoorlijk kritisch voor die Vlaamse
Beweging. Wat schort eraan?

Hij zegt dat al vier of vijf jaar. Sinds de vorige verkiezingen was hij al op oorlogspad en schilderde hij
ons af als diegenen die voor de chaos zouden zorgen.
Daarmee heeft hij niet alleen een judogreep gepleegd
op het Vlaams Belang, maar in de geesten van de Vlamingen ook de gedachte gepland dat doordachte oplossingen voor de vrijheid van Vlaanderen tot ‘chaos’
en ‘revolutie’ zouden leiden.
Hij gebruikt de termen die de Vlamingen aanspreken
op hun verslaafdheid aan gematigdheid. Dat verwijt
ik hem wel.

We kunnen helaas niet zeggen dat de Vlaamse Beweging al tot het einddoel heeft geleid. Jammer genoeg is de Vlaamse Beweging een onderdeel van de
Vlaming die nog altijd verslaafd is aan zijn eigen gematigdheid. Dat is iets wat weinig andere volkeren
kennen. Terwijl er in de Europese context niets zo
gematigd is als een volk dat zijn vrijheid zoekt. Maar
de gematigdheid en de verslaafdheid aan die gematigdheid is nu met succes vertaald als: wie tegen België is, is niet gematigd, is een ‘inciviek’. Een stuk van
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‘Onafhankelijkheid leidt tot chaos en verarming’.
Dat is ook de logica van de belgicisten…

De strijd tegen België en de Europese Unie is geen
oorlog op twee fronten?

Ja, maar dit is anders. Als Vlaams-nationalist - en ik
ga ervan uit dat hij dat nog altijd is - bezwaddert hij
het einddoel. De prijs die wij betalen voor dit soort
uitlatingen is dat ons einddoel als iets negatief wordt
voorgesteld. Dat mag men - zelfs met het oog op
stemmenwinst - niet doen als Vlaams-nationalist.
Dat zal ik hem nog lang kwalijk nemen.

Toch wel. Maar het gaat over hetzelfde thema. Het
ene is een vergrote versie van het andere. Wij zijn als
Vlamingen heel goed geplaatst om kritiek te geven op
de Europese Unie, als ervaringsdeskundige. Omdat
wij, vanuit België, weten wat transfermechanismen
zijn en wat het beknotten van uw eigen bevoegdheden en uw eigen grenzen betekent. Dat zijn allemaal
begrippen die we in onze eurokritiek gewoon kunnen
overnemen.

Het Vlaams Belang wordt nog altijd gebrandmerkt
als ‘extreemrechts’. Maar is die links-rechts-tegenstelling niet hopeloos achterhaald?

We citeren: “Het Vlaams Belang zal nooit een normale partij worden!”

Ja, dat is wat ik wil aangeven. Met alle kritiek die je
ook op Huntington (auteur van de ‘Clash of Civilisations’) kan geven, maar dat is wat overgebleven is
na de verdwijning van de klassieke ideologische tegenstellingen: een debat over identiteit. Dat is waar
wij, al 20 jaar op voorhand, klaar voor waren. En dat
is niet meer in te passen op die fameuze links-rechtsas. Tenzij men zou zeggen:
wie immigratie in vraag stelt,
is ‘rechts’. Maar als ik zeg dat
armoede een onrecht is, zeker zoals de Belgische staat
de voorbije jaren een hoop
armoede heeft gecreëerd met
haar zogenaamd herstelbeleid
én met het open-grenzenbeleid… Ben ik dan links, of
ben ik rechts? Ik voel mij ook
helemaal geen extremist.

Het hangt er maar van af wat je definitie is van ‘normale’ partij. Maar als dat een partij is die binnen de
Belgische context wil functioneren, als machtspartij - ‘Geef mij ook een stukje van de taart, of maak
mijn stuk wat groter, dan kan ik beter besturen voor
u’ - Nee, in dat schema passen wij niet. Wij zeggen:
dit is geen goede taart. Gooi die
taart weg. Ze is giftig. Maak een
nieuwe taart, met een ander recept, dáár zijn wij mee bezig.
Het Vlaams Belang blijft dus de
partij die zich inzet voor Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is de
enige zekerheid die de Vlaamse
kiezer heeft: dat zijn stem niet
gebruikt zal worden voor iets
heel anders dan waarvoor hij gestemd heeft.

“

Wij willen
geen stuk van
de taart, maar
een andere taart.”

Wat is de rol en de toekomst
van het Vlaams Belang? ‘Avant-garde’ lezen we in
uw boek. Visionaire partij, zweeppartij, sociale
volkspartij, waarheidspartij, vrijheidspartij, onafhankelijkheidspartij, anti-EU-partij, anti-immigratiepartij, identitaire partij… Dat is behoorlijk
ambitieus.

Een ‘populist’?
Ook dat is een term van de tegenstander. Maar, als
ze met ‘populist’ bedoelen dat ik probeer na te gaan
wat het volk wil, dan ben ik natuurlijk een populist.
Graag zelfs.
Er wordt wel eens gezegd dat de kloof zich vandaag situeert tussen mondialisten/ internationalisten aan de ene kant en de nationale of identitaire
krachten aan de andere kant. Bent u het daarmee
eens?

Ik gebruik die begrippen door elkaar. Ze overlappen
elkaar ook vaak. Ik denk dat al die kenmerken de
unieke eigenheid van het Vlaams Belang weergeven.
Ze zeggen wat en wie we zijn, of moeten zijn. Al de
facetten van die politieke diamant zijn verdedigbaar
en belangrijk. Met mijn boek heb ik de rijkdom van
dat gedachtegoed willen onderstrepen.

Ja, dat is die ‘Clash of Civilisations’: grote gehelen die
de eigen identiteit verpletteren. Wat de Vlamingen
betreft, is dat in de eerste plaats België. En dan de
Europese Unie. En op nog grotere schaal de mondialisering. Er is maar één mens, één cultuur. Dat is de
molochcultuur die men nu, via commercialisering en
internationalisering van de communicatiemiddelen,
aan ons wil opdringen. Terwijl een mens zonder wortels en zonder identiteit een onmens is.

Hoe kijkt u terug op twee jaar voorzitterschap?
Dat zal ik op u 26 mei vertellen. Want al mijn inspanningen zijn er op gericht om het Vlaams Belang
een uitslag te bezorgen die de partij in staat moet stellen om sterk door te gaan.
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“

2014 wordt de
aanzet voor de
bevrijding
van Vlaanderen.”

Als Vlaamse onafhankelijkheid de aankomst is
van de Ronde van Vlaanderen, liggen er nog een
paar stevige kasseistroken en lastige beklimmingen op onze weg. 25 mei is de eerste. Wat is de
inzet van deze verkiezingen?

Vlaamse regering geen goede regering is geweest. En
dus moet die regering afgestraft worden. Vlaanderen
verdient beter.
Een voetbaltrainer wordt afgerekend op het resultaat van zijn ploeg. Met welk resultaat bent u
tevreden?

De inzet is onze vrijheid. Dat klinkt heel algemeen,
maar laat het me duidelijk maken met vier punten.
Ik zou graag willen dat de verhouding België-Vlaanderen wordt uitgeklaard in het voordeel van de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Een overwinning van
het Vlaams Belang of een stevige uitslag zou daarin een mooie aanduiding zijn. Twee: België is een
immigratie-land en Vlaanderen moet daaraan een
einde stellen. Ook daarin is een Vlaams Belang-stem
essentieel. Drie: de Europese Unie. Op 25 mei moet
Vlaanderen, voor het eerst, naar buiten treden met
een sterke EU-kritische uitslag. Dat is heel belangrijk, want wat er in Europa op de agenda staat, zal
ons in een Groot-België doen terechtkomen. Vier:
we moeten onder de aandacht brengen dat deze

We moeten mikken op 10 procent of meer. Dan
kunnen we er in 2019 weer helemaal staan, net zoals
Le Pen en Wilders dat gedaan hebben na een dipje.
Dat moet, want wij zijn een identitaire volksbeweging die het Europa van de 21ste eeuw gestalte wil
geven.
Misschien nog belangrijker dan de verkiezingen:
“het Vlaams Belang staat voor de grootste uitdaging in zijn bestaan: de omvorming van radicale Vlaams-nationale fractie naar republikeinse
volkspartij”…
Daarover gaat het boek. Dat is de essentie. Ik zou
graag hebben dat al dat gedoe rond Vlaams-nationalisme, radicaal of gematigd, plaats maakt voor
het heldere concept van de republikeinse gedachte.
De vorming van een nieuwe, eigen staat. Dat is een
ernstige zaak die goed moet voorbereid worden. Dat
heb ik ook bij mijn vorig boek over ‘De Ordelijke
Opdeling van België’ gezegd. Het moet nu écht ophouden. Het moet gedaan zijn met het hervormen
van België. 2014 is de aanzet voor de bevrijding van
Vlaanderen in 2019.

HET BOEK
‘VAN LOOPGRAVEN
NAAR REPUBLIEK’
is verkrijgbaar bij Uitgeverij Egmont
en kost 15 euro (excl. verz.).
UITGEVERIJ EGMONT
Madouplein 8 bus 2
1210 Brussel
bestellen@uitgeverijegmont.be
0472 603 552 (iedere werkdag
tijdens de kantooruren)

U gelooft er rotsvast in.
Natuurlijk. Anders zat ik hier niet. (lachend)
Opgetekend door Ludo Leen
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‘Ja’ voor onafhankelijkheid
Independencia. Freedom. Freiheit. Onafhankelijkheid. Daarvoor betoogden Vlamingen,
Catalanen, Schotten en Zuid-Tirolers zij aan zij in Brussel. Hartverwarmend en hoopvol.
PS-burgemeester Mayeur had er alles aan gedaan om de manifestatie te
verbieden of onmogelijk te maken
en de regimepers keek verveeld de
andere kant op. Dat kon echter niet
beletten dat duizenden enthousiaste Vlamingen en Catalanen op 30
maart naar Brussel afzakten. Hun
aanstekelijke ‘Inde-inde-independencia!’ galmde voortdurend door
het Jubelpark. Daarnaast waren
er ook deelnemers uit Schotland,
Zuid-Tirol, Baskenland en Sardinië. Van links tot rechts, allemaal
met dezelfde klare boodschap: wij
eisen zelfbestuur! Niet een of ander
wazig confederalisme, maar onafhankelijkheid.

VERDWAALD
Het Vlaams Belang verscheen met
een grote delegatie op de demonstratie. Minder vanzelfsprekend
en ook veel minder talrijk was de
N-VA-opkomst. De grote kanonnen (De Wever, Weyts, Bracke)
hadden ze wijselijk thuisgelaten.
Die hadden zich in het recente
verleden immers wat te nadrukkelijk tégen onafhankelijkheid uitgesproken. Of wilden hun vingers

niet verbranden in de aanloop naar
de verkiezingen. En dus liepen
Jan Jambon en Theo Francken er
wat zielloos en verloren bij. De
VRT-journalisten schoven Jambon
prompt de vraag voor de voeten
“of de N-VA hier wel op zijn plaats
was, vermits de partij met ‘confederalisme’ naar de stembus trekt
en dit toch een betoging voor onafhankelijkheid was.” Waarop Jambon zonder blozen verklaarde dat
‘zelfbeschikking’ voor de Vlamingen confederalisme zou betekenen.
Een moeizame poging tot schadebeperking of een schaamteloze
poging tot politieke recuperatie?
Pijnlijk was het in elk geval. Onafhankelijkheid? Voor Schotten en
Catalanen blijkbaar wel, maar niet
voor de Vlamingen…

EU?
De Vlaamse Volksbeweging (VVB)
en zijn buitenlandse partners zullen binnenkort 1 miljoen handtekeningen overhandigen aan het
Europees Parlement om de officiële erkenning van dat zelfbeschikkingsrecht af te dwingen. Dát en
enkele uitlatingen van hun woordvoerders hebben hier en daar - al
dan niet terecht - de indruk gewekt dat de ‘independentisten’ in
hun vrijheidsstrijd steun (zouden)
zoeken bij de Europese Unie.
VVB-voorzitter Bart De Valck
nam in zijn slottoespraak alvast

afstand van die mogelijke naïviteit
en schoot met scherp op ‘mijnheer
Van Rompuy’: “Hoe langer en hoe
meer de huidige Europese constructie een bedreiging blijft voor
de soevereiniteit van de lidstaten,
hoe meer de Europese burgers zich
zullen afkeren van dit Europa!”
Volgens De Valck moet Europa
luisteren naar zijn burgers, het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren
respecteren en zichzelf omvormen
tot een vrije “Statenbond van soevereine staten.” Klare taal.

WIJ ZELF
“Wij willen weg uit deze onzalige
PS-staat. Wij willen een onafhankelijk Vlaanderen!,” onderstreepte
De Valck nog tot slot. Geen NVA-mist, maar taal naar ons hart.
De jonge en temperamentvolle
Anna Arqué betoogde dat de Catalanen zich niet laten afdreigen door
de Spaanse regering in Madrid of
de eurocraten in Brussel: “Laat ze
maar ‘neen’ zeggen. Wij zeggen ‘ja’.
Wij gaan stemmen! En wij gaan
onze toekomst in eigen handen
nemen!” Een hoopvolle boodschap
waar we ons graag bij aansluiten.
Onafhankelijkheid? Zeker. Sympathie en solidariteit? Graag. Maar
wij Vlamingen beseffen maar al te
goed - net zo goed als de Schotten
en de Catalanen - dat we het zélf
zullen moeten doen.
Ludo Leen
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YEAH

Begin april werd in Wenen een
nieuw samenwerkingsakkoord
gesloten naar aanloop van de verkiezingen. Dit samenwerkingsverband brengt vier jongerenafdelingen van toonaangevende
politieke partijen samen om te
strijden tegen de dictatuur van
de Europese Unie.
Een Europa voor het volk en
vooral weer van het volk. Tom Van
Grieken, voorzitter van de Vlaams
Belang Jongeren, is samen met
Bob De Brabandere een van de
sterkhouders van deze veelbelovende samenwerking. Bovendien
is Tom Van Grieken voorzitter van
YEAH (Young European Alliance
for Hope).

SAMEN STERK!
Naast onze VBJ’ers, zijn ook Udo
Landbauer van RFJ (Ring Freiheitlicher Jugend, jongerenafdeling
van de Oostenrijkse FPÖ), Julien
Rochedy van FNJ (Front National
de la Jeunesse) en Gustav Kasselstrand van de Zweedse Democraten medeoprichters van dit project. Al deze jongerenafdelingen
(en hun moederpartijen) hebben
één ding gemeen: een kritische
kijk op de EU. Er wordt maar al
te vaak beweerd dat euro-kritische

partijen niet verder durven kijken
dan hun eigen landsgrenzen. Met
de oprichting van YEAH verwijzen deze jongerenafdelingen dit
valse verwijt vanwege de eurofiele
partijen echter onherroepelijk naar
de prullenbak en tonen zij aan dat
men ook samen tegen deze Europese Unie kan strijden en samen
voor een Europa der vrije naties
kan gaan. Samen staan we immers
sterker!

VOOR EUROPA, TEGEN
DEZE EU
Het net opgerichte YEAH werd
voorgesteld in Wenen op een persconferentie georganiseerd met de
hulp van de FPÖ. De internationale pers was talrijk aanwezig. Tom
Van Grieken zette de puntjes op de
i: YEAH is voor Europa, maar tegen deze EU.
Ook de andere jongerenvoorzitters
lieten zich van hun beste kant zien.
YEAH pleit voor het zelfbeschikkingsrecht van alle Europese staten. De EU heeft volgens hen immers niet het beste voor met deze
lidstaten. Een van de jongerenvoorzitters liet duidelijk verstaan
dat de EU vandaag eerder een verbond van banken dan van lidstaten
is. Het is niet aan anonieme, niet-

verkozen politici om de toekomst
van de Europeanen te bepalen.

RESPECT CENTRAAL
De nadruk moet weer gelegd worden op de nationale identiteiten.
Het is immers een gezamenlijke
identiteit die mensen dichter bij
elkaar kan brengen. Bovendien
is het ook net die verscheidenheid aan verschillende volkeren
en hun gebruiken die van Europa
het meest welvarende werelddeel
hebben gemaakt. Als die volkeren
de handen in elkaar slaan, zijn zij
sterker dan ooit. Deze samenwerking kan echter enkel vruchten
afwerpen, indien deze gebouwd is
op de juiste fundamenten: respect
voor elkaars eigenheid en identiteit. Zo’n vrijwillige samenwerking
is immers veel meer waard dan een
geforceerd, door de EU opgelegd
verband.
YEAH zal in de toekomst wellicht
nog groeien. Dat er meer jongerenafdelingen zullen willen toetreden, staat buiten kijf. Indien u het
volledige manifest van YEAH wil
nakijken, dan kan dat op http://
yeahmovement.eu.
Nadia Van Engeland
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Busregeling 18 mei 2014

SLOTMEETING ANTWERPEN
Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen.
Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie
kan u steeds terecht bij de regionale secretarissen
(iedere werkdag van 10 tot 18 uur)
PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO ANTWERPEN
03 216 92 13
Berchem Kerk 13.10 uur
Kontich Carpoolparking
12.50 uur
REGIO MECHELEN-LIER
015 41 18 48
Mechelen Rode Kruisplein
12.30 uur
REGIO VOORKEMPEN
03 658 67 37
Kalmthout
heide NMBS-station 12.30 uur
Brasschaat kerk 12.45 uur
Schoten Carrefour thv Pizzahut
13.00 uur
PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN
REGIO
AALST-OUDENAARDE
053 77 55 07
Ninove Stationsplein 12.10 uur
Aalst Café Apostelken 12.30 uur
REGIO DENDERMONDE
SINT-NIKLAAS
03 777 08 01
Dendermonde De Bruynkaai
12.15 uur
Sint-Niklaas bij parking Syntra
12.30 uur
REGIO GENT - 09 234 27 72
Gentbrugge carpoolparking
Land van Rodelaan 12.30 uur

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN
PROVINCIAAL
SECRETARIAAT
051 33 60 30
Ieper nieuwe Randparking
Rijselsepoort 11.00 uur
Roeselare Kop van de Vaart
(Kaaistraat) 11.30 uur
Izegem secretariaat
Kachtemplein 5 11.45 uur
Kortijk Carpoolparking
(Cowboy Henk) 12.20 uur
Oostende Mercatorparking
11.30 uur
Blankenberge voorkant Stadhuis
12.00 uur
Brugge Magdalenaparking
St-Andries 12.30 uur
PROVINCIE LIMBURG
PROVINCIAAL
SECRETARIAAT
011 23 33 49
Bilzen GB (afrit 31) 11.30 uur
Kuringen parking Carrefour
11.50 uur
Beringen/Paal carpoolparking
Paal 12.10 uur

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT &
BRUSSEL
REGIO LEUVEN
016 20 43 01
Bekkevoort carpoolparking
E314/24 11.35 uur
Tienen Parking
Carrefour 12.00 uur
Leuven Parking Bodart
12.30 uur
REGIO VILVOORDE
02 253 38 27
REGIO HALLE
02 582 91 75
Halle kerk Sint-Rochus
10.50 uur
Dilbeek parking Westrand
11.20 uur
Affligem E40 carpoolparking
11.50 uur
Grimbergen parking
voetbalterrein 12.15 uur
Vilvoorde kerk Portaelsplein
12.50 uur
REGIO BRUSSEL-19
02 219 34
Heizel metrostation 12.30 uur

MET DE WAGEN?
GPS: Kattendijkdok
In de directe omgeving zijn er voldoende (gratis)
parkeerplaatsen.
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Einde niet in zicht
Steeds meer volgepakte boten
zetten koers richting Europa.
Maatregelen blijven uit. Zelfs een
debat is ongewenst.
Eind februari waarschuwde het
Europese grensbewakingsagentschap Frontex letterlijk voor een
dramatische toename van de illegale immigratie naar Europa.
Niet zonder reden, zo blijkt. Sinds
Nieuwjaar zetten alleen al in Italië
zo’n 20.000 ‘irreguliere immigranten’ voet aan wal. Dat zijn er bijna
tien keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En het einde is nog
niet in zicht: volgens Italiaanse regeringsbronnen wachten alleen in
Libië 800.000 kandidaten op de
eerste, de beste gelegenheid om de
oversteek naar het beloofde continent te wagen.

VEERDIENST
Naar de reden voor de immense
toename van de illegale immigratie
hoeft niet ver te worden gezocht.
Sinds eind vorig jaar worden de
schepen die vanuit Noord-Afrika
koers zetten richting Europa namelijk systematisch onderschept. Niet
om de kandidaat-immigranten veilig terug te voeren naar de havens
van vertrek, maar om ze aan land
te zetten in Italië. Het vervolg van
het verhaal is gekend. Betrokkenen
worden eerst ondergebracht in een
opvangcentrum, waarna ze worden
overgebracht naar het Italiaanse
vasteland. Daar kunnen de meesten, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag, in de
illegaliteit onderduiken en dankzij
de open grenzen naar de noordelijke EU-lidstaten doorreizen.
Er hoeft geen tekeningetje bij om
te illustreren dat deze politiek bezuiden de Middellandse Zee de indruk wekt dat het wel degelijk lonend is om de overtocht te wagen.
Voor alle duidelijkheid: dat al het

mogelijke wordt gedaan om een
herhaling van de menselijke catastrofe die zich in oktober van vorig
jaar voor het Italiaanse eiland Lampedusa afspeelde te voorkomen, is
evident. Dat Frontex en de Italiaanse marine ondertussen dienst
doen als gratis veerdienst voor de
illegale immigratie naar Europa is
dat niet. Dat de EU zichzelf degradeert tot pr-agent voor gewetenloze mensensmokkelaars is dat nog
minder.

MOED
De dramatische toename van de
illegale immigratie naar Europa
(dixit Frontex) toont in ieder geval
nog eens het complete falen aan
van het EU-beleid inzake asiel en
immigratie. Zelfs een aanzet tot
oplossing van deze, voor Europa
almaar nijpender wordende problematiek, is niet in zicht. Meer nog:
een debat over de illegale immigratie blijft tot op heden ongewenst.
Eind vorig jaar stelde Europees
‘president’ Herman Van Rompuy
in een interview met het weekblad
Knack dat een eventuele EU-top
over asiel en immigratie pas na de
verkiezingen zou plaatsvinden. In

een zeldzame vlaag van (brutale)
eerlijkheid voegde hij eraan toe:
“We houden die top bewust ná de
verkiezingen, om het thema niet in
de campagne te brengen. Dat cadeau krijgen de populisten niet.”
Europees parlementslid Kathleen
van Brempt - en met haar stilzwijgend heel wat politici - sloot zich
onlangs (in Knack, 23.04.2014)
aan bij de ‘strategie’ van Van Rompuy. Volgens de SP.a-coryfee is het
immers beter om momenteel “geen
ingrijpende maatregelen te nemen
over migratie” en lijkt het haar
verstandiger om - niet lachen alstublieft! - na de verkiezingen “met
z’n allen moed te tonen.”
Zelfs als er al iets zou kloppen van
dit soort beweringen blijft natuurlijk de vraag wat de Europese politieke klasse de voorbije vijf jaar
eigenlijk heeft belet om “met z’n
allen moed te tonen” en ingrijpende maatregelen te nemen. Geheel
afgezien van de vraag natuurlijk
waarom ze dat de volgende vijf jaar
dan wél zou doen.
Goed om aan te denken wanneer u
op 25 in het stemhokje staat.
Dirk De Smedt
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hoe en Wanneer kan Ik
op 25 meI bIj volmacht Stemmen?

De wet voorziet dat de kiezer,
in het geval hij/zij zelf niet kan
gaan stemmen, in welbepaalde
gevallen volmacht kan geven aan
om het even welke andere kiezer.
Er moet dus geen familieband
zijn tussen beiden.
De wettelijk toegelaten redenen
om bij volmacht te stemmen zijn
dezelfde als bij de vorige parlementsverkiezingen en moeten
steeds gestaafd zijn met een attest:
l
l
l

l

Ziekte of gebrekkigheid (medisch attest)
Beroeps- of dienstredenen (attest werkgever)
Indien men schipper, marktkramer of kermisreiziger is
(attest burgemeester van de
gemeente waar men ingeschreven is)
Indien men in een toestand
van vrijheidsbeneming verkeert (attest van de instelling)

l
l
l

Geloofsovertuiging (attest religieuze overheid)
Studieredenen (attest van de
studie-instelling)
Vakantie in het buitenland
(attest burgemeester). U krijgt
dit attest pas nadat u in het
gemeentehuis de nodige bewijsstukken (ticket, huurcontract, reisdocumenten, verklaring reisbureau, …) voorlegt.
Indien men geen bewijs kan
leveren dan kan men ook een
‘verklaring op eer’ afleggen

De volmacht wordt gesteld op een
formulier dat gratis verkrijgbaar is
bij het gemeentebestuur en ook
samen met een begeleidende nota
door de Vlaams Belang-verkiezingscel ter beschikking gesteld
wordt (o.a. via www.vlaamsbelang.
org of aan te vragen via contactgegevens onderaan).

De regel blijft wel dat men slechts
één volmacht mag krijgen! Men
kan dus geen volmachten ‘verzamelen’.
Op de dag van de stemming dient
de volmachtdrager zich aan te melden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen.
De volmachtdrager dient in het bezit te zijn van het volmachtformulier, het bijhorende attest, de eigen
oproepingsbrief en de eigen identiteitskaart. Niet verplicht maar wel
aangewezen is dat de volmachtdrager ook de oproepingsbrief van de
volmachtgever meeneemt, al was
het maar omdat daarop het juiste
adres en nummer van het stembureau vermeld staat.
Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachtdrager de tekst “heeft bij volmacht
gestemd” aangebracht.

Nog andere vragen in verband met de verkiezingswetgeving?
Neem contact op met onze Verkiezingscel:
Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel
verkiezingscel2014@vlaamsbelang.org
02/219.60.09
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Veelgestelde vragen in verband
met de verkiezingen van 25 mei
Ik verhuis of ben recent verhuisd.
Waar moet ik stemmen?
U moet gaan stemmen in de gemeente waar u was ingeschreven in
de bevolkingsregisters op de dag dat
de kiezerslijst werd afgesloten, nl. 1
maart 2014. Indien u na 1 maart
verhuisd bent, dan zult u opgeroepen worden om te gaan stemmen
in de gemeente waar u woonde op
28 februari.
Hoe stem ik geldig?
n ofwel kleurt u bolletje het bovenaan de lijst (kopstem of lijststem)
n ofwel geeft u één of meerdere
effectieve kandidaten van dezelfde
lijst een voorkeurstem

voorkeurstem

SAMENGEVAT: ZOLANG U
BINNEN DEZELFDE LIJST
STEMT, DAN STEMT U
STEEDS GELDIG.
Wordt er op 25 mei overal
elektronisch gestemd?
Neen. Er wordt elektronisch gestemd in dezelfde gemeenten als
waar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 elektronisch werd gestemd. De andere
gemeenten blijven gewoon verder
met potlood en papier werken.
De volgorde van stemmen is:

n ofwel geeft u één of meerdere opvolgers van dezelfde lijst een voorkeurstem

Europees Parlement
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement (of Brussels
Hoofdstedelijk Parlement)

n ofwel geeft u één of meerdere effectieve kandidaten én één of meerdere opvolgers van dezelfde lijst een

Wanneer sluit het stemlokaal?
Omdat er drie verkiezingen tegelijk worden gehouden (Europese,

federale en Vlaamse) zullen in de
gemeenten waar niet elektronisch
gestemd wordt de stembureaus op
zondag 25 mei open zijn van 8 tot
14u. In de gemeenten waar wel
elektronisch gestemd wordt, zijn de
stembureaus twee uur langer open,
van 8 tot 16u dus.
In 2014 word ik 18 jaar.
Mag/moet ik gaan stemmen?
Wie voor of uiterlijk op 25 mei
2014 18 jaar wordt, moet gaan
stemmen. Wie pas na 25 mei de
leeftijd van 18 jaar bereikt, moet
wachten tot de volgende verkiezingen.
Welke kleuren hebben
de stemformulieren?
In de gemeenten waar niet elektronisch wordt gestemd, staan de
kandidatenlijsten voor de Europese
Verkiezingen op een blauw stembiljet, voor de Kamer op een wit
stembiljet, en voor het Vlaams Parlement op een roze stembiljet.

Kan ik het Vlaams Belang helpen op de verkiezingsdag?
belangrijker getuigen te hebben bij de telbureaus (in
de namiddag). Wie zich opgeeft als getuige, ontvangt
tijdig een getuigenkaart en een nota met de nodige
richtlijnen.

Ja, u kan helpen bij een van de belangrijkste kiesverrichtingen: u kan getuige zijn.
Elke politieke partij die deelneemt aan de parlementsverkiezingen, heeft het recht om zowel voor
de stem- als voor de telverrichtingen getuigen aan te
duiden. De getuigen moeten er op toezien dat het
stemmen en tellen correct verlopen en zijn voor het
Vlaams Belang uitermate belangrijk. Iedereen die
kiezer is, ook elke kandidaat, kan getuige zijn.

Geef uw naam liefst zo vlug mogelijk en zeker voor
19 mei 2014 op aan de Vlaams Belang-verkiezingscel.
U kan natuurlijk ook tijdens de campagne uw
steentje bijdragen, geheel volgens uw eigen inzichten en mogelijkheden. Wil u zien wat u allemaal
kan doen, surf dan naar de pagina ‘Werk met ons
mee’ op www.vlaamsbelang.org/vragenoververkiezingen2014/

Voor de elektronische stemming is het belangrijk getuigen te hebben bij de stembureaus (in de voormiddag), om daar controle uit te oefenen op het verloop
van de stemming. Voor de gewone stemming is het
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Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

Michel Denolf

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

domeinregistratie webhosting webdesign

ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

Michel.Denolf@pandora.be

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

opstijgend vocht
kelderdichting
ventilatie

Prijs vragen = Besparen!

Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische
nieuwsbrief van het Vlaams Belang blijft u op de hoogte van de politieke
actualiteit en de standpunten van het
Vlaams Belang.

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

U kan zich gratis abonneren door
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org
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konInklIjke kommer en kWel
Door Nerdom
Niet alleen de komende verkiezingen van 25 mei baren de nieuwe koning grote zorgen, maar ook toestanden
uitbreken
van een heel andere orde spoken door zijn hoofd en houden hem bezig. Het telkens weer
toch
van de hond van prinses Astrid uit het domein Stuyvenberg is er daar een van. Hoe is dat nu
dat
mogelijk?, vraagt hij zich peinzend met een arendsblik in zijn kantoorzetel af. Waarom doet
beest dat? Krijgt het beest niet genoeg te eten? Is het bang van de aartshertog of van de Belgische handelsmissieleidster? Nog minder begrijpt hij dat de vluchtende hond altijd mooi
rechtsomkeer maakt en terug naar binnen stuift als hij er zelf eens gaat kijken. Zou de
hond willen dat ik bij hem kom wonen? Of is er meer aan de hand? De vragen spoken
hem door het hoofd. Gelukkig heeft hij met zijn eigen labrador Kinga - jawel! - geen
last. Die slaapt altijd. Soms eet hij ook. En eens droog blaffen.
En dan dat gezeur over die aardbeien elk jaar. Kort geleden was naar
jaarlijkse gewoonte een tienkoppige delegatie van het Aardbeicomité naar het koninklijk paleis in Brussel afgezakt. Zeven kilo primeuraardbeien waren meegebracht, waarmee het nieuwe seizoen
wordt ingezet. Wat moest hij daar nu weer mee gaan aanvangen
nadat zijn eega hem had meegedeeld dat zij geen potten had
om ze in te maken? En dat ze eigenlijk liever abrikozen eet?
En zijn maman nog veel liever zuurpruimen? Ze moesten die
maar uitdelen aan de kinderen en de hofhouding. Of terug in
de grond stoppen, waar ze vandaan kwamen.
Alsof dat nog allemaal niet genoeg was, kwam in dezelfde week
een delegatie van de Handelaars en Ambachtslui ook al naar
jaarlijkse traditie een paaslam aan het koningshuis overhandigen.
‘Lamsbout en het kroontje zijn heel lekker,’ had de kweker gezegd,
‘en de minder gewaardeerde stukken smaken heerlijk in een lamsstoofpotje.’ De koning hield zijn hart al vast over wat ze morgen misschien
wel zouden brengen. Vlaamse Reuzen? Vlaamse stoofcarbonaden? Vlaamse
worstenbroden? Een Vlaamse leeuw? Hij mocht er niet aan denken. Gelukkig stond er vanavond ‘coq au vin’ op het menu.
De koning was bezorgd over alles wat hem overkwam.
Gelukkig had hij in diezefde dagen een krachtig signaal gegeven om zijn gezag te handhaven. Hij had
immers de chef-hofhouding van zijn papaaa ontslagen omdat die een brief van zijn belle maman had laten
verzenden, die iedereen kon lezen. En nog het strafste van al: de
brief ging nog over Laurent ook… En dát kon hij wel missen
als kiespijn.
Staatszaken! Daar zat hij op te wachten. Ondertussen bracht zijn kabinetschef hem al zijn derde fristi vandaag. Ja, daar zouden ze wel eens wat
- gratis - bakken van mogen komen afzetten, zei
hij halfluid tegen de kabinetschef, terwijl hij het
gebaar maakte om maar eens te bellen daarvoor.
Even later werd de kabinetschef al snikkend in een
hoekje teruggevonden. De koning troostte hem door
hem ook een flesje te beloven. Alweer een probleem opgelost.
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ZWEEDSE PUZZEL

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

oploSSIng vorIge maand:
KANDELAAR

Stuur uW oploSSIng
voor 22 meI
met vermeldIng van
naam en adreS
naar

vlaamS belang-redactIe
• madoupleIn 8 buS 9 •
1210 bruSSel of
puzzel@vlaamSbelang.org
WINNAARS
VORIGE MAAND:
Staf Dauwen, Berlijn
Rina Anné, Puurs
Marc Van Haver, Wieze
Kurt Van Hoeck, De Panne
Benjamin Van Acker, Duﬀel
1

2

3

4

5

6

7

8

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 02/209.23.19.

VUL IN EN WIN.

9
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Kalender
VRIJDAG 16 MEI
MORTSEL. Verkiezingsbuffet met T.
Van Grieken en R. De Bont in zaal ‘t
Parkske, Edegemsestr. 26 om 18u. Inl.: J.
Thomas, 0495/45.98.44.
ZATERDAG 17 MEI
TIELT-WINGE. Vlaamse eetdag met B.
Pas in zaal ‘t Jongensschool, Blerebergstr.
5, Tielt van 15.30 tot 21u. Inl.: R. Vranken, 0476/90.69.57.
DINSDAG 20 MEI
STEKENE. Seniorennamiddag met
B. Pas in OC Boudelo, Kasteelstr. 23,
Klein-Sinaai van 14 tot 17u. Org.: Seniorenforum Dendermonde-Sint-Niklaas.
Inl.: G. Geers, 0499/21.36.71.
WOENSDAG 21 MEI
BEERSE. Vlaams Belang komt naar
u toe op Kerkplein parking zuid, om
14.30u. Org. en inl.: VB Nationaal,
02/219.60.09.
ZATERDAG 24 MEI
MERKSEM. Familiedag met voetbaltornooi parlementsleden-VBJ, muzikale
animatie, kinderanimatie, springkasteel,
ballenbad, grime op terreinen familie
Neel, Laaglandlaan, Antwerpen van 12

Activiteiten voor het juninummer dienen via uw
regiosecretariaat doorgegeven te worden voor 22 mei
tot 18u. Org.: VB Koepel Antwerpen.
Inl.: Regiosecretariaat, 03/216.92.13.
ZATERDAG 14 JUNI
GOOIK. 2de spaghettifestijn Pajottenland met T. Van Grieken in zaal ‘t Vijfde
Wiel, Kerkstr. 1, Oetingen van 12 tot
22u. Org.: VB Markevallei. Inl.: D. Fonteyne, 0475/59.47.93.
ANDERLECHT. Eetfestijn in feestzaal
Bij Pa, Duivenmelkersstr. 131 van 12
tot 16u. Org.: VB Anderlecht ism Brabants Seniorenforum. Inl.: F. Bracke,
0474/10.46.21.
ZONDAG 15 JUNI
VLETEREN. Ribstuk-namiddag met
T. Van Grieken in Manège Vleterranch,
Kruisstr. 6 om 12u. Org.: VB Vleteren-Poperinge. Inl.: M. Winderickx,
0475/23.34.45.

houte. Inl.: G. Neirynck, 0475/55.67.88.
ZATERDAG 5 JULI
LIER. Braai aan visput Moed en Geduld,
Aarschotsestwg. Org.: VB Lier-Koningshooikt. Inl.: O. Peeters, 0485/16.26.15.
LEOPOLDSBURG. Barbecue in parochiezaal Heppen, Beringsestwg. 15
van 14 tot 20u. Org.: VB LeopoldsburgHeppen. Inl.: L. Coninx, 011/34.65.82.
ZATERDAG 12 JULI
DILBEEK. 11 juli-braai in JC Castelhof, Molenstr. 102, St-Martens-Bodegem van 11.30 tot 20u. Inl.: D. Van
Lierde, 0485/69.31.66.
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
HOBOKEN. Tuinfeest in café Nello’s,
Kioskplaats 32 om 14u. Inl.: M. Fitters,
0471/18.77.59.

ZATERDAG 28 JUNI
DUFFEL. Afdelingsetentje in taverne
De Warande, Kapelstr. Inl.: F. Loos,
0468/25.93.28.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER
LENNIK. Mossel- en stoofvleesfestijn
in sporthal Jo Baetens, Algoetstr. 77
van 11.30 tot 21u. Inl.: F. Rooselaers,
0476/92.81.84.

ZONDAG 29 JUNI
LOVENDEGEM. Eetfestijn in Parochiaal Centrum, Kasteeldreef 75 van 11.30
tot 16u. Org.: VB Lovendegem-Vinder-

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
NIJLEN. Mosselfeest in Gemeenschapshuis ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Kessel. Inl.:
I. Van Wunsel, 0495/61.46.62.

Zomeruniversiteit van 19 tot enmet 27 juli
Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer
BE 16 7512 0169 5574 (BIC AXAB BE22)
met vermelding “Zomeruniversiteit 2014”, naam en adres.
Werkenden: 345 euro; werkzoekenden en studenten: 295 euro.

De jaarlijkse zomeruniversiteit is
dé VBJ-activiteit van het jaar. Maak
kennis met binnen- en buitenlandse
contacten van het Vlaams Belang,
nationale partijkopstukken en andere VBJ’ers.

Op de zomeruniversiteit wordt er
niet enkel gestudeerd, er wordt
ook volop plezier gemaakt tijdens
sportactiviteiten, een cantus, een
kwis, toeristische uitstappen,
enzovoort.

Dit jaar trekt VBJ naar het mooie
Ierland. We verblijven op een
prachtige locatie met een adembenemend uitzicht op enkele keltische
restanten en weidse natuur.

De inschrijvingen zijn reeds
van start gegaan. Zoals
elk jaar is het aantal
plaatsen beperkt, dus
snel inschrijven is
de boodschap.Zorg
dat je er bij bent!

Verschillende nationale mandatarissen en vele anderen komen hun
kennis en ervaring delen met de
jonge kaders van VBJ.

Tot dan!

Tom Van Grieken

Nationaal voorzitter
Vlaams Belang Jongeren
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Zondag 18 mei - 14 u.

SLOTMEETING

Oceandiva Original
Antwerpen - Kattendijkdok
met toespraken door

Marijke Dillen, Tom Van Grieken
Filip Dewinter en Gerolf Annemans
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