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CommunautaIre 
stIlstand
“Het land is gered!”, de nieuwe premier van 
dit land, Charles Michel, is apetrots dat alle 
communautaire dossiers in dit apenland voor 
minstens vijf jaar in de koelkast zijn gestopt. 
Over de transfers? Geen woord in het regeer-
akkoord. Geen enkele sprake van zelfs nog 
maar een aanzet tot de afbouw van die mil-
jardenstroom. Over dotaties of protocollaire 
rol van het koningshuis? Geen letter. Over 
taalwetten, taalrechten en taalverplichtingen? 
Niets! Zelfs geen vrijblijvende aanzet tot een 
volgende staatshervorming. Allemaal netjes 
opgeborgen in de diepvriezer van de senaat. 

Over de zesde staatshervorming staat al-
leen dat die loyaal moet uitgevoerd worden. 
Niets ervan wordt rechtgetrokken. Meer nog: 
N-VA voert braafjes uit wat ze nauwelijks een 
jaar geleden nog met de grond gelijk maakte.

Net zoals in het Vlaams regeerakkoord, staat 
ook in het federale regeerakkoord geen let-
ter Vlaamse ambitie. Zelfs geen symbolische 
geste, zelfs niet de communautaire fopspeen 
van artikel 195 van de Grondwet. Met zelf-
verklaarde Vlaams-nationalisten in de fede-
rale regering krijgen we 10 jaar lang absolute 
communautaire stilstand. 

Mark Grammens verwoordde het treffend: 
“Onder het mom van de Nieuw-Vlaamse Al-
liantie heeft deze partij haar kiezers gebruikt 
om de doelstellingen te realiseren van een 
Nieuw-Belgische Alliantie.” De kracht van 
verandering is volop bezig, maar dan in die 
zin dat de N-VA helaas België niet heeft ver-
anderd, maar dat België de N-VA veranderd 
heeft...

Zoals u verder in dit magazine kan vernemen 
zal deze Zweedse coalitie ook inzake justitie, 
veiligheid, asiel en migratie noch op sociaal-
economisch vlak voor de aangekondigde om-
mekeer zorgen.

Een krachtige oppositie zal dan ook nodig 
zijn. U kan daarvoor op ons rekenen!

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Nieuwe fakkels,  
zelfde vuur

Op het nationaal congres van 19 oktober kreeg ik uw vertrouwen, waar-
voor ik jullie nogmaals wil bedanken. Vertrouwen krijgen is één zaak. 
Nadien wacht de grote opdracht aan te tonen dat ook waard te zijn. 

Ik ben er me ten volle van bewust 
dat mij een uiterst belangrijke op-
dracht wacht. Het Vlaams Belang 
is immers geen partij als de andere. 
Wij hebben een plicht te vervul-
len, een waarheid te verkondigen. 
Wij moeten spreken waar anderen 
zwijgen of hooguit fluisteren. Wij 
moeten dat blijven doen omdat er 
in Vlaanderen tenminste één partij 
moet zijn die zegt waar het op staat 
en welke richting het uit moet. 

Met het tikken van de klok dikt het belang van ons programma verder 
aan. Het volstaat echter niet gelijk te hebben, men moet ook gelijk krij-
gen. En dat kan een politieke partij maar op één manier: door verkiezin-
gen te winnen. Met de dag wordt duidelijker dat onze standpunten niet 
marginaal of extremistisch zijn, maar – mits ze juist en verstandig worden 
geformuleerd – meerderheidsstandpunten zijn in Vlaanderen. 

Dat dit gegeven de laatste jaren niet werd omgezet in verkiezingsoverwin-
ningen was een signaal om ons te herbronnen en te vernieuwen. Dat be-
tekent echter niet dat we onze basisbeginselen zullen verloochenen, want 
zelfs de grootste en sterkste eik heeft zonder wortels geen toekomst. Onze 
fakkels worden vernieuwd, maar het idealistische vuur blijft hetzelfde. 
Samen zullen wij onze boodschap op een eigentijdse en wervende manier 
uitdragen. Schouder aan schouder zullen wij onze tocht verder zetten, 
ook al zal die niet over rozen gaan. Want een winnaar is niet iemand die 
nooit verliest, een winnaar is iemand die nooit opgeeft.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“EEN EIK MAG  
NOG ZO GROOT  
EN STERK ZIJN.  
WIE ZIJN  
BASISBEGINSELEN 
VERLOOCHENT,  
HYPOTHEKEERT 
ZIJN TOEKOMST.”
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DERTIEN JAAR  
LATER

Terwijl de verhoogde terreurdrei-
ging overal ter wereld leidt tot extra 
waakzaamheid, dartelen jihadisten 
op de luchthaven van Zaventem 
vrijelijk rond. Begin vorige maand 
berichtten verschillende media dat 
zeker tien (potentiële) Syriëstrijders 
een job hadden in de bagage-af-
deling van de luchthaven van 
Zaventem. Een volstrekt 
onbegrijpelijke situatie, 
zeker gezien het feit dat 
de terreurdreiging niet 
bepaald van gisteren 
dateert. Reeds in 2001 
wees toenmalig Vlaams 
Belang-fractieleider 
Gerolf Annemans er in 
de Kamer op dat - door 
toedoen van de Parti 
Socialiste – in Zaventem 
heel wat figuren waren te-
werkgesteld die beschikten 
over een uitgebreid strafregister 
en dat de samenstelling van het 
bagagepersoneel was geëvolueerd 
naar een “gevaarlijk publiek van 
islamitische oorsprong”. Veel blijkt 
er ondertussen niet veranderd. Zo 
stelde een veiligheidsverantwoorde-
lijke onlangs dat het “strafregister 
niet automatisch een alarmsignaal 
uitstuurt wanneer iemand voor een 
job op de luchthaven solliciteert. 
De boodschap is duidelijk: voor 
jihadi’s en andere criminelen blijft 
België het land van de onbegrensde 
mogelijkheden. 

HEKSENJACHT

Midden vorige maand ontketen-
den de Franstalige socialisten een 
ware heksenjacht tegen N-VA-
staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie Theo Francken. Aanleiding 
was een gedateerd facebookbericht 

waarin hij zich vragen stelde over 
het economische nut van bepaalde 
immigratiestromen naar Vlaan-
deren. In een reactie veroordeelde 
Vlaams Belang-Kamerlid Barbara 
Pas de hetze tegen Francken: “Wij 
veroordelen deze hetze omdat we 

zelf maar al te goed weten wat het 
is om er het slachtoffer van te zijn. 
We weten dat zelfs héél goed, want 
wat Theo Francken de voorbije da-
gen over zich heen kreeg, is niets in 
vergelijking met de tonnen drek die 
wij de voorbije jaren over ons heen 
hebben gekregen.” Maar in tegen-
stelling tot Francken, zo voegde ze 
er nog aan toe, hebben wij er nooit 
voor door het stof gekropen.

WIE EEN PUT 
GRAAFT VOOR EEN 
ANDER…

We kunnen er evenmin omheen 
dat diezelfde N-VA en diezelfde 

Theo Francken zich de voorbije ja-
ren niet onbetuigd hebben gelaten 
in de hetze die tegen onze partij ge-
voerd werd. En dat diezelfde N-VA 
en diezelfde Theo Francken altijd 
hebben getracht hun eigen zieltje 
wit te wassen op de kap van onze 
partij - en het bij elke mogelijke 
en onmogelijke gelegenheid nodig 
vonden te benadrukken ‘dat zij 

toch geen Vlaams Belangers zijn’. 
In die zin werd afgelopen week 

nog eens de oude Vlaams 
volkswijsheid bevestigd dat 

wie een put graaft voor 
een ander, er vroeg of 
laat zelf in valt. 

GOED 
BEGONNEN, 

IS HALF 
GEWONNEN

In plaats van het hysterisch 
gehuil van de Parti Socialiste van 

antwoord te dienen, koos Francken 
ervoor door het stof te kruipen. 
Hij had zich voor zijn – inderdaad 
onhandige uitdrukking – zelfs 
niet hoeven te verontschuldigen. 
Voor zover nog nodig, had hij ge-
woon met de cijfers en de feiten 
in de hand kunnen aantonen dat 
de massa-immigratie van het afge-
lopen decennium inderdaad geen 
grote bijdrage heeft geleverd aan 
ons maatschappelijk systeem, maar 
er – integendeel – een steeds grotere 
hypotheek op legt. Hij had gewoon 
kunnen zeggen wat het Vlaams 
Belang al vele jaren zegt en wat ie-
dereen ondertussen kan vaststellen: 
de massa-immigratie tast de funda-
menten van onze samenleving aan 
en moet – eindelijk en dringend – 
een halt worden toegeroepen. Door 
nu al door het stof te kruipen, heeft 
Francken daarentegen bewezen dat 
hij er ook de komende jaren alles 

ACTUA KORT
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aan zal doen om zijn postje te vrij-
waren door te bewijzen dat hij ‘geen 
Vlaams Belanger is.’ De kans dat 
er iets wezenlijks zal ‘veranderen’ 
aan het lakse en compleet onver-
antwoorde immigratiebeleid in dit 
land is dan ook bijzonder klein. Of 
om het nog eens met een Vlaamse 
volkswijsheid te zeggen: goed be-
gonnen is half gewonnen. In dit 
geval is het al half verloren nog voor 
het goed en wel begonnen is.

GEEN VERANDE-
RING IN ZICHT

Ook op Europees niveau lijkt er 
niet onmiddellijk beterschap in 
aantocht. Wie had gedacht dat er 
met de komst van de Griek Dimi-
tris Avramopoulos op de commis-
siepost van Migratie en Binnen-
landse Zaken wat zou bewegen, is 
alvast een illusie armer. Tijdens een 
hoorzitting voor het Europees Par-
lement stelde de oud-burgemeester 
van Athene, die vorig jaar nog pleit-
te voor een betere bewaking van de 
grenzen met Turkije, dat Europa 
“geen fort” kan bouwen. Verder 
mochten we nog vernemen dat het 
probleem van de illegale immigratie 

best wordt bestreden door de poor-
ten voor legale immigratie verder 
open te zetten. Samengevat: zet de 
grenzen open en niemand zal nog 
illegaal binnenkomen. Origineel 
gezien, dat wel. Voor het overige 
pleitte de kersverse EU-commis-
saris gebedsmolenachtig voor een 
“uniform beleid inzake asiel en 
migratie” dat de soevereiniteit van 
de lidstaten nog verder aan banden 
zal leggen. Samengevat: als het van 
deze Commissie afhangt, krijgen 
we de komende jaren nog minder 
zelfbeschikking, nog meer immi-
gratie en nog meer misprijzen voor 
de kiezer. 

WOORDEN EN 
DADEN

Met de zesde staatshervorming 
werden enkele onderdelen van het 
rijbewijs, meer bepaald inzake de 
rijopleiding, aan de gewesten over-
gedragen. Het Vlaams Belang heeft 
van bij de aanvang gesteld dat het 
hier om een lege doos ging. De 
gewesten zouden wel zeggenschap 
krijgen over de organisatie van de 
rijscholen en het rijexamen, maar 
over de inhoud zelf van het rijexa-
men ( met name: wat moet men 
kennen en kunnen om een rijbewijs 
te verwerven) hebben zij nog altijd 
niets in de pap te brokken. 

Nu deze overdracht een feit is, is 
ook de N-VA’er Ben Weyts, intus-
sen Vlaams minister van Mobili-
teit, tot die conclusie gekomen. In 
het radioprogramma De Ochtend 
maakte hij zich daar erg druk over 
en pleitte er meteen voor om alle 
bevoegdheden inzake het rijbewijs 
naar de gewesten over te hevelen. 
Het Vlaams Belang toonde zich 
bereid graag een handje te helpen 
en diende in de Kamer een voorstel 
van bijzondere wet in om deze over-

dracht te realiseren. Benieuwd of de 
N-VA aan de wensen van haar eigen 
minister tegemoet wil komen en 
het voorstel van het Vlaams Belang 
in de Kamer zal willen steunen. 

ACTIE GEVRAAGD

Sedert de uitbraak van de ebola-
epidemie zijn naar schatting reeds 
3500 slachtoffers overleden aan de 
gevolgen van de ziekte, en zijn nog 
eens duizenden mensen besmet. De 
kans dat de dodelijke ziekte bin-
nenkort ook in dit land opduikt, 
is reëel. Vooral de luchthaven in 
Zaventem is een risicofactor, aan-
gezien België één van de weinige 
West-Europese landen is met vluch-
ten naar risicolanden. Daaruit volgt 
onvermijdelijk dat ook de Brus-
selse treinstations, Brussel-Zuid op 
kop, een risicofactor betekenen. 
Het Vlaams Belang vroeg dan ook 
strikte veiligheidsmaatregelen om 
een mogelijke ebola-besmetting in 
dit land tegen te gaan. Zo pleitte 
onze partij ervoor om de vluchten 
van en naar risicolanden voorlopig 
volledig op te schorten. Daarnaast 
pleitte het Vlaams Belang voor 
de dringende uitwerking van een 
noodscenario waarbij in Brusselse 
stations en op de luchthaven in Za-
ventem, teams stand-by staan om 
‘verdachte reizigers’ te isoleren en 
naar ziekenhuizen over te brengen. 
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De regering van het Belgisch  
herstel aan de macht
Na veel vallen en opstaan is er 
dan uiteindelijk toch een rege-
ring-De Wever/Michel tot stand 
gekomen. Echt onder de indruk 
van wat deze regering in haar 
regeerprogramma naar voren 
schuift zijn we niet bepaald. Wat 
pretendeert een sociaaleconomi-
sche herstelregering te zijn, lijkt 
veeleer een regering van het Bel-
gisch herstel te zullen worden.

 “Dit is voor mij het gedroomde ak-
koord”, verklaarde Bart De Wever 
nadat het federale regeerakkoord 
beklonken was. Een merkwaardige 
uitspraak voor de voorzitter van 
een partij die de onafhankelijkheid 
van Vlaanderen in haar statuten 
heeft staan. 

NIEUW-BELGISCHE  
ALLIANTIE

Enkele onafhankelijke tenoren uit 
de Vlaamse Beweging die voor 
de verkiezingen al hun hoop nog 
op de N-VA hadden gesteld om 
Vlaanderen verder te ontvoogden 
zijn veel minder onder de indruk 
van dit regeerakkoord. Zij reageren 
in alle geval erg teleurgesteld over 
de intrede van diezelfde N-VA in 
de federale regering. Marc Gram-
mens: “De kiezers hebben gestemd 
voor een Nieuw-Vlaamse Alliantie 
en kregen het beleid van een Nieuw-
Belgische Alliantie!”. Bart Maddens: 
“Welk soort partij is de N-VA eigen-
lijk? Is ze nog een Vlaams-nationale 
partij of wordt ze stilaan een main-
streampartij?” Ook Jean-Pierre 
Rondas was in een bijdrage op 
Doorbraak erg scherp.

Die diepe ontgoocheling heeft in-
derdaad haar redenen. Het regeer-
akkoord bevat immers letterlijk 
NIETS dat Vlaanderen vooruit 
helpt. Het begint integendeel met 

de significante openingszin dat “de 
partners van de federale regerings-
meerderheid van mening zijn dat de 
verschillende bestuursniveaus […] 
zich moeten laten inspireren door 
institutionele stabiliteit.” Charles 
Michel, de nieuwe eerste minister, 
is nog duidelijker: “Ik ben erg trots 
dat ik erin ben geslaagd […] een 
coalitie te vormen die alle commu-
nautaire discussies voor vijf jaar in 
de koelkast stopt. […] Inderdaad ja, 
ik heb het gevoel dat ik het land heb 
gered.” 

Er wordt met deze regering de ko-
mende jaren dus niets gedaan aan 
de gigantische welvaartsoverdracht 
van Vlaanderen naar Wallonië, 
niets aan het inperken van de rol 
van de koning, niets om de toe-
passing van de taalwetten in Brus-
sel af te dwingen. En uiteraard al 
helemaal niets omtrent verdere 
stappen in de staatshervorming, de 
realisatie van ‘het confederalisme’, 
laat staan van Vlaamse onafhan-
kelijkheid. Zelfs het onschuldig 
opnemen in het regeerakkoord 
van de communautair lege doos 
van artikel 195 van de Grondwet 
(waardoor een volgende regering 
een grondige staatshervorming zou 
kunnen doorvoeren) kon er niet af. 
Tien jaar absolute communautaire 
stilstand is haast onvermijdelijk het 
gevolg. En dat allemaal met de ze-
gen van de N-VA. De ‘kracht van 
de verandering’ blijkt met andere 
woorden een ‘krachtige ontgoo-
cheling’ te zijn geworden.

SOCIAALECONOMISCH 
HERSTEL?

Hetzelfde geldt tot op zekere 
hoogte voor de sociaaleconomi-
sche maatregelen die deze regering 
voorstelt. Voor de verkiezingen 
verklaarde de N-VA bij herhaling 

dat de realisatie van het confede-
ralisme een absolute voorwaarde 
is om een sociaaleconomisch her-
stelbeleid te kunnen doorvoeren. 
Dat is ongetwijfeld een scherp in-
zicht dat zijn geldigheid behoudt, 
met dien verstande dat voor ons 
die voorwaarde de Vlaamse onaf-
hankelijkheid is. Maar daar komt 
dus niets van in huis. Het blijft 
vijf jaar aanmodderen in het Bel-
gische moeras met een Waals blok 
aan ons been. De Vlaamse Jan 
Modaal mag er de komende jaren 
onveranderd de prijs voor betalen. 
We mogen fors besparen en geca-
moufleerde belastingverhogingen 
en extra inspanningen slikken die 
in een zelfstandig Vlaanderen niet, 
of alleszins niet in die mate, nodig 
zouden zijn. Er is de indexsprong 
waardoor de bevolking aan koop-
kracht verliest, de verhoging van 
de accijnzen, een verlenging van 
de periode van loonmatiging. Er is 
de aanslag op het pensioensparen. 
Er is de asociale maatregel van de 
verlenging van de pensioenleeftijd 
tot 67 jaar…

GESPIERD IMMIGRATIE-
BELEID?

Eén van de elf hoofdstukken uit 
het regeerakkoord heeft betrek-
king op ‘asiel en migratie’. Dat 
enkele aspecten daarvan worden 
verstrengd, is onmiskenbaar. Orga-
nisatorisch komen er bijsturingen 
en vereenvoudigingen. Misbruiken 
zullen beter worden aangepakt. 
Maar van een echte omslag inzake 
het vreemdelingenbeleid is er geen 
sprake. Nergens in het regeerak-
koord zijn bijkomende maatrege-
len voorzien die moeten leiden tot 
een effectieve immigratiestop. De 
regering neemt zich integendeel 
voor de economische immigratie 
nog verder aan te zwengelen. Zij 
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houdt ook vast aan het dogma van 
het onbeperkt vrij verkeer van per-
sonen binnen de EU. Dit terwijl 
duizenden Vlaamse jobs verloren 
gaan door oneerlijke concurrentie 
van goedkope arbeidskrachten uit 
Oost- en Zuid Europa. De strijd 
tegen de illegaliteit zal zich ogen-
schijnlijk enkel beperken tot crimi-
nele vreemdelingen. De vele tien-
duizenden andere illegalen zullen 
blijkbaar ongemoeid worden gela-
ten. Ook een verstrenging van de 
nationaliteitswetgeving blijft uit. 
Zo zal de kennis van de streektaal 
nog altijd niet worden geëist voor 
het verkrijgen van de nationaliteit. 
Er is zelfs meer: de naturalisatie-
mogelijkheden zullen worden ver-
ruimd op basis van economische 
motieven.

Daarenboven wordt er in het re-
geerakkoord gepleit voor een 
verdere ‘harmonisatie’ van het 
asiel- en immigratiebeleid op EU-
niveau. Het failliet van het huidige 
EU-beleid ter zake toont echter 
aan dat dit land geen nood heeft 

aan nog meer EU-bemoeienissen, 
maar opnieuw zelf moet kunnen 
bepalen wie het onder welke voor-
waarden binnenlaat.

Voorts is dit regeerakkoord door-
drenkt van de multiculturele dog-
ma’s. Zo moet er meer “diversiteit” 
komen bij de politiediensten, de 
administraties en zelfs de over-
heids- en privébedrijven. Als kers 
op de taart komt er een absolute 
nultolerantie voor “discriminatie”, 
in het bijzonder op de arbeids-
markt en voor het personeels- en 
aanwervingsbeleid. 

EN DE VEILIGHEID?

Hoewel de magistratuur en de po-
litie reeds meermaals de alarmbel 
luidden voor een kordater justi-
tieapparaat blijkt het lakse veilig-
heidsbeleid te worden gehand-
haafd. Zo is er van een afschaffing 
van de wet-Lejeune nog steeds 
geen sprake. Ook de zogenaamde 
afkoopwet, waardoor grote frau-

deurs en andere rijke criminelen 
hun straf kunnen afkopen, blijft 
onaangeroerd. Ander opvallend ge-
mis is het ontbreken van efficiënte 
maatregelen – zoals de herinvoe-
ring van de gerichte grenscontroles 
– in de strijd tegen het georgani-
seerd buitenlands banditisme. 

Conclusie: de N-VA heeft met 
haar intrede in deze federale rege-
ring volop ingezet op de partici-
patiestrategie, het idee met andere 
woorden dat men door deelname 
aan de Belgische macht de Vlaamse 
ambities kan waarmaken. Meteen 
heeft ze met dit regeerakkoord ook 
op de meest overtuigende wijze 
het failliet van die strategie aan-
getoond, tenzij het niet meer de 
bedoeling van deze partij zou zijn 
om nog Vlaamse ambities waar te 
maken. Tien jaar communautaire 
stilstand, tien voor Vlaanderen ver-
loren jaren, zijn daar nu het gevolg 
van. 

Peter Lemmens
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Marc Grammens: “De kiezers hebben 
gestemd voor een Nieuw-Vlaamse  

Alliantie en kregen het beleid van een 
Nieuw-Belgische Alliantie!”
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Duurder leven, minder Vlaanderen 
Op 25 september presenteerde 
Geert Bourgeois, minister-pre-
sident van de Vlaamse regering 
zijn zogenaamde septemberver-
klaring die de krachtlijnen bevat 
van het nieuwe beleid. Indien de 
nieuwe CD&V-, N-VA- Open 
VLD-regering over een enthou-
siasmerend toekomstproject zou 
beschikken, dan heeft Bourgeois 
dat die dag toch goed kunnen 
verbergen. 

Bourgeois toonde zich inderdaad 
niet weinig trots op het begro-
tingsevenwicht in 2015 dat hij 
alsnog wist te realiseren. Dat dat 
evenwicht er enkel maar kwam 
omdat er vertraging is in de scho-
lenbouw en daardoor enkele aan-
nemers volgend jaar niet be-
taald dienen te worden, 
kan de pret niet druk-
ken. Een structurele 
oplossing voor een 
Vlaams begro-
tingsevenwicht op 
termijn is er voor-
lopig niet. De pro-
blemen worden immers gewoon 
doorgeschoven naar de toekomst.

BUDGETTAIRE  
PROBLEMEN

Tijdens het debat over de rege-
ringsverklaring merkte Vlaams 
Belang-fractievoorzitter Chris 
Janssens op dat de “Vlaamse meer-
derheidspartijen CD&V, N-VA en 
Open VLD in de campagne allerlei 
mooie beloften lanceerden”. “De 
Vlamingen zouden er op alle vlak-
ken op vooruitgaan. Via verkie-
zingsspotjes werd hen de hemel op 
aarde beloofd, via rekentabelletjes 
die via sociale media door de par-
tijkaders gretig werden verspreid, 
werd hen wijsgemaakt dat ze er 
met een zogenaamd ‘centrum-
rechtse’ regering onder leiding van 
N-VA op alle vlakken op vooruit 
zouden gaan”, zei hij. 

Nauwelijks enkele maanden later 
blijkt er van al die spectaculaire 
beloften inderdaad geen spaander 
heel te blijven: de investeringen in 
de gehandicaptenzorg en scholen-
bouw blijken maar een fractie van 
wat werd beloofd, de kinderop-
vang wordt duurder, allerlei dien-
sten worden duurder,… Wisten de 
regeringspartijen voor de verkie-
zingen dan niet dat ze hun beloften 
niet zouden kunnen waarmaken? 
Toch wel. De budgettaire toestand 
was immers al lang gekend. 

Meer nog, CD&V en N-VA, heb-
ben de slechte budgettaire toestand 

zelf mee 
gecreëerd. De vorige 

Vlaamse regering riep immers tal 
van PPS-constructies in het leven, 
waarbij de overheid en private ac-
toren de handen ineen slaan om 
projecten te realiseren. Deze PPS-
constructies werden echter altijd 
buiten de begroting gehouden. 
Het Rekenhof en andere instanties 
waarschuwden echter al geruime 
tijd voor dergelijke budgettaire 
trucs. Ook was geweten dat de 
zesde staatshervorming Vlaande-
ren veel geld zou kosten. Bij de 
overheveling van de bevoegdhe-
den werden immers niet de vol-
ledige budgetten overgedragen 
naar Vlaanderen. CD&V tekent 
natuurlijk verantwoordelijk, maar 
ook N-VA toonde zich in Vlaande-
ren de voorbije jaren al een gewil-
lige uitvoerder van deze door hen 

in het federaal parlement bestreden 
staatshervorming. 

GEEN DRAAGVLAK? 

Maar de gedaanteverwisseling van 
N-VA nu is ronduit spectaculair te 
noemen. Waar de partij de voor-
bije jaren het confederalisme nog 
als sluitstuk van haar programma 
presenteerde, ontpopte N-VA zich 
na de verkiezingen tot een partij 
die de Belgische staat een “duur-
zame toekomst” wil geven. Bij kri-
tische bemerkingen daarover van 
het Vlaams Belang wordt steevast 
geantwoord dat er voor Vlaamse 
onafhankelijkheid “geen draagvlak 

bestaat”. N-VA schijnt daarbij 
over het hoofd te zien dat een 
draagvlak niet vanuit het niets 
ontstaat. Een draagvlak wordt 
gecreëerd. Het volstaat niet 

het principe van de Vlaamse 
onafhankelijkheid in te 
schrijven in de partijstatu-
ten en het achteraf weg te 

moffelen om die onafhan-
kelijkheid dichterbij te brengen. 

Chris Janssens maakte in het 
Vlaams Parlement de vergelijking 
met Schotland waar de Scottish 
National Party (SNP), nochtans 
een regeringspartij, wel concrete 
inspanningen doet om de Schotse 
onafhankelijkheid dichterbij te 
brengen: “Opiniepeilingen toon-
den aan dat tot augustus 2014 
slechts 35% van de Schotten 
voorstander was van onafhanke-
lijkheid. Bij het referendum – na 
al de inhoudelijke debatten die 
daaraan vooraf gingen – klokte het 
Yes-kamp echter af op 45%. Op 
nauwelijks enkele weken tijd wer-
den nog eens 10% van de Schot-
ten overtuigd van de voordelen 
van onafhankelijkheid. De Schotse 
nationalisten verloren weliswaar 
alsnog het pleit – iets wat wij als 
Vlaams-nationalisten betreuren 
– maar wat zou het resultaat zijn 
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van een gelijkaardig referendum 
over de onafhankelijkheid van 
Vlaanderen? Wat zou het resultaat 
zijn van een dergelijk referendum, 
wanneer een grondig debat zou 
ontstaan over de miljardentransfers 
naar Wallonië? Die transfers naar 
Wallonië werden becijferd op 8 à 
12 miljard euro jaarlijks. Met het 
jaarlijkse bedrag van deze transfers 
zou men met andere woorden twee 
keer Oosterweel kunnen financie-
ren.” 

HET LEVEN WORDT 
DUURDER

Dat met het beleid van deze 
Vlaamse regering het leven voor 
de gemiddelde Vlaming een pak 
duurder zal worden, staat als een 
paal boven water. De Lijn krijgt 
minder overheidsgeld en zal de 
tarieven van de tickets verhogen. 
Kind en Gezin krijgt minder geld, 
wat zal resulteren in duurdere kin-
deropvang. Het onderwijs krijgt 
minder geld wat een verhoging 
van de maximumfactuur en een 
verhoging van het inschrijvings-
geld tot gevolg heeft. De premie 
voor de zorgverzekering verdub-
belt, wat een gezin 50 euro extra 
per jaar kost. De kinderbijslag 
wordt eenmalig niet geïndexeerd, 
wat per studerend kind neerkomt 
op 42 euro minder kindergeld. De 
afschaffing van de gratis stroom 
kost een gemiddeld gezin 200 euro 
per jaar. De verhoging van de sane-
ringsbijdrage kost een gezin met 2 
kinderen 48 euro per jaar. De her-
vorming van de Woonbonus kost 
een koppel dat bouwt 2.600 euro 
per jaar. Allicht zullen bepaalde 
“besparingen” ook leiden tot een 
verhoging van de gemeentelijke of 
provinciale belastingen. 

Chris Janssens wierp de Vlaamse 
regering voor de voeten: “In de 
praktijk komen ook tariefverho-
gingen voor het openbaar vervoer, 

het hoger onderwijs, enz. neer op 
een soort van belastingverhoging. 
En wat is een vermindering van 
een belastingaftrek - die de afslan-
king van de Woonbonus toch is 
- anders dan een belastingverho-
ging? De regeringspartijen verwij-
zen naar het feit dat tal van dien-
sten in het buitenland duurder zijn 
dan bij ons. Daarbij gaan ze echter 
vlot voorbij aan het feit dat de be-
lastingdruk in België pakken hoger 
ligt dan in nagenoeg elk ander Eu-
ropees land. In 2012 ging 45,4% 
van het inkomen van elke Vlaming 
via belastingen naar de overheid. 
Met uitzondering van Denemar-
ken wordt in geen enkel ander EU-
land zoveel van het inkomen uit 
arbeid afgeroomd. Een stijging van 
kostprijs van de dienstverlening 
zou aanvaardbaar zijn mocht die 
gepaard gaan met een belastingver-
laging. Dat gebeurt dus niet.” 

MILJARDENTRANSFERS

Het Vlaams Belang leverde ook 
scherpe kritiek op de totale afwe-
zigheid van de communautaire 
problematiek in de septemberver-
klaring. Over de miljardentrans-
fers naar Wallonië wordt door de 
Vlaamse regering simpelweg niet 
meer gecommuniceerd. Dit werd 
overigens ook opgemerkt door 
de Vlaamse Beweging. In e e n 
persbericht wees de 
VVB er reeds 
op dat “de 
Vlaamse 
b e s p a -
ringsronde 
het logische 
gevolg is van 
het failliet van 
het Belgische 
systeem”. De orga-
nisatie stelde ook 
het grote stilzwij-
gen over de jaar-
lijkse transfers 
van Vlaande-

ren naar Wallonië (om en bij de 
16 miljard euro) aan de kaak. Te-
recht besloot de VVB dat “mocht 
Vlaanderen over dat geld kunnen 
beschikken, er helemaal geen be-
sparingen nodig waren geweest op 
de kap van de Vlaamse gezinnen, 
de Vlaamse middenstand en het 
Vlaamse middenveld”.

Het Vlaams Belang legt zich uiter-
aard niet neer bij deze georgani-
seerde communautaire stilstand, 
waarvan overigens niet enkel het 
Vlaamse, maar ook het federale 
regeerakkoord blijk geeft. Stefaan 
Sintobin legde op 15 oktober in 
het Vlaams Parlement alvast de 
minister-president op de rooster. 
Sintobin riep de Vlaamse regering 
op de Vlaamse belangen te verde-
digen en ervoor te zorgen dat de 
miljardentransfers worden afge-
bouwd en op termijn verdwijnen. 

Opvallend ontkende Bourgeois 
in antwoord op Sintobin dat het 
federale regeerakkoord geen com-
munautaire passage zou bevatten, 
wat Chris Janssens de reactie ont-
lokte: “Ofwel heeft minister-pre-
sident Geert Bourgeois een andere 
versie van het regeerakkoord dan 
de rest van de Vlaamse bevolking. 
Ofwel verkoopt Bourgeois gewoon 
nonsens om zijn eigen hachje te 
redden.” Inmiddels diende het 

Vlaams Belang in het Vlaams 
Parlement een voorstel van 

resolutie in waarin aan 
de Vlaamse regering 
de opdracht wordt ge-
geven de transfers naar 

Wallonië te laten becij-
feren en ook de volgende 

jaren de evolutie hiervan 
te laten onderzoeken. Het 

is wachten op de reactie van 
N-VA en de andere meer-
derheidspartijen. 

Wim Van Osselaer
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“Hier gelden onze wetten en waarden”
Naar aanleiding van een zoveel-
ste rel in een ‘moeilijke’ school 
in Brussel, maakte Vlaams par-
lementslid Barbara Bonte duide-
lijk waar het op staat.

Barbara Bonte kaartte in de com-
missie Onderwijs van het Vlaams 
Parlement de problemen aan waar-
mee het onderwijs in onze “mul-
ticulturele” steden geconfronteerd 
wordt. Aanleiding voor haar vraag 
was het verhaal van een mannelijke 
leerkracht die in een Brusselse ba-
sisschool les mocht geven, maar 
van de schooldirectie de uitdruk-
kelijke opdracht kreeg “op geen 
enkele wijze kenbaar te maken 
dat zijn partner een man is”. De 
school in kwestie is een zogenaamd 
moeilijke school, waar volgens de 
directie “een taboe heerst rond ho-
moseksualiteit”. 

Barbara Bonte wees haar collega’s-
parlementsleden erop dat het geen 
toeval is dat betrokken school zich 
situeert in Brussel-Noord: “Dat 
bepaalde bevolkingsgroepen, in 
het bijzonder moslims, moeilijkhe-
den hebben met de manier waarop 
hier lesgegeven wordt, maar vooral 
moeite hebben met het aanvaarden 
van ons normen- en waardenstel-
sel, is niet nieuw.”

“SUPERDIVERSITEIT”

Barbara Bonte drukte de onder-
wijsminister met haar neus op de 
feiten: “Er zijn scholen waar men 
tijdens de lessen biologie zelfcen-
suur pleegt. Er bereikte me ook 
een bericht van een vrouwelijke 
leerkracht die op een oudercon-
tact geschoffeerd werd door de va-
der van een leerling die haar geen 
hand wilde geven. Het gebeurt 
ook dat het gezag van vrouwelijke 
leerkrachten niet aanvaard wordt 
door moslimleerlingen, met alle 
gevolgen van dien.” Barbara Bonte 

vroeg minister Crevits welke initia-
tieven zij zou nemen om dergelijke 
voorvallen in de toekomst te ver-
mijden.

De commissieleden van de andere 
partijen bleken met de opmerkin-
gen van Bonte niet bepaald opge-
zet. Open VLD-parlementslid Ann 
Brusseel richtte zich tot Barbara 
Bonte: “U mag niet te snel conclu-
sies trekken en de blanke Belg als 
perfect verdraagzaam beschouwen 
en elke allochtoon veroordelen. 
Het is niet netjes dat u dat doet.” 
Ook CD&V’er Johan Verstreken 
reageerde verontwaardigd: “Dit ge-
beurt niet alleen in islamscholen.” 

De Open VLD’ster bestond het 
bovendien te stellen dat “het dui-
delijk is dat Brusselse leerkrachten 
onvoldoende middelen hebben om 
om te gaan met de superdiversiteit 
in Brussel”. N-VA-parlementslid 
Kathleen Krekels trachtte deze 
nonsens nog te overtreffen door 
te verklaren dat “we leerkrachten 
in spe echt oog moeten laten heb-
ben voor diversiteit en dat we hen 
moeten aanleren hoe ze daar op 
een pedagogisch correcte manier 
mee kunnen omgaan”. 

STERKE REPLIEK

Onderwijsminister Crevits ver-
oordeelde weliswaar de betrokken 

schooldirectie, maar ook haar ant-
woord stond bol van wollig taalge-
bruik. Ze sprak over de bestaande 
“team- en leerkrachtgerichte bege-
leidingstrajecten op het vlak van 
gender en seksuele diversiteit” en 
over “het belang dat leerkrachten 
specifiek worden opgeleid om te 
kunnen werken in een grootstede-
lijke context”. Alsof een gebrek aan 
opleiding van de leerkrachten aan 
de basis van het probleem ligt.

Barbara Bonte diende de minis-
ter en de andere parlementsleden 
treffend van antwoord : “Wat in 
die Brusselse school gebeurd is, 
is slechts het topje van de ijsberg. 
Veel mensen die dergelijke dingen 
meemaken, zwijgen uit angst om 
als racist of xenofoob te worden 
bestempeld”. Ze sloot haar repliek 
af: “Het gebeurt maar al te vaak dat 
wij ons aanpassen, bijvoorbeeld 
door op school halalvoedsel te ser-
veren aan kinderen, te aanvaarden 
dat sommige kinderen niet willen 
turnen in gemengde lessen, en zo-
als nu het geval was in de Brusselse 
school, uitdrukkelijk te vragen op 
geen enkele manier uiting te geven 
aan zijn of haar seksuele geaard-
heid. Het zou omgekeerd moeten 
zijn, want we leven in Europa en 
hier gelden onze wetten, onze nor-
men en waarden.” 

Wim Van Osselaer 

Barbara Bonte: “Er zijn scholen  
waar men tijdens de lessen  

biologie zelfcensuur pleegt.”
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Hoeveel jobs moeten nog verloren gaan?
Door oneerlijke concurrentie 
verdwijnen elke dag opnieuw 
Vlaamse arbeidsplaatsen. Enige 
verbetering is niet in zicht.

Begin vorige maand trok de Bouw-
unie nog maar eens aan de alarm-
bel. Ondanks een toegenomen 
activiteit gingen sinds begin dit 
jaar nog eens 2.500 jobs verloren, 
voornamelijk ten gevolge van de 
oneerlijke concurrentie uit Oost-
Europa. Het probleem is gekend 
en beperkt zich ondertussen al 
lang niet meer tot de bouw. Zo 
verdwenen de voorbije vijf jaar in 
de transportsector naar schatting 
5.000 banen ten gevolge van so-
ciale dumping en manifesteert het 
probleem zich ondertussen ook in 
tal van andere sectoren. Elke dag 
gaan kmo’s failliet en Vlaamse ar-
beidsplaatsen verloren.

IVOREN TORENS

De situatie dreigt er niet op te ver-
beteren nu de Europese Commis-
sie oordeelde dat de zogenaamde 
antimisbruikwet – die begin vorig 
jaar in dit land werd ingevoerd om 
de ergste uitwassen van frauduleu-
ze tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachten tegen te gaan – 
‘overdreven’ is en bovendien strij-
dig met de Europese regelgeving 
en het principe van het ‘vrij verkeer 
van personen’. Voor zover dat nog 
nodig was, hebben de beroepsop-

timisten van de Commissie daar-
mee nog eens aangetoond dat men 
vanuit een ivoren toren in Brussel, 
Straatsburg of Luxemburg perfect 
kan wat de werknemers uit de ge-
troffen sectoren al lang niet meer 
kunnen – met name: over de harde 
feiten heen kijken. 

RIJKELIJK LAAT. VEEL TE 
WEINIG.

Het negationisme van de Europese 
Commissie heeft ondertussen zo’n 
proporties aangenomen, dat zelfs 
de SP.a protest liet optekenen en 
er zowaar voor pleitte om soci-
ale fraudeurs het land uit te zet-
ten. Een ideetje dat uit Duitsland 
komt, maar waar de SP.a jammer 
genoeg niet aan dacht gedurende al 
die jaren dat ze beleidsverantwoor-
delijkheid droeg. 

De reactie van de SP.a komt overi-
gens niet alleen rijkelijk laat, maar 
gaat ook voorbij aan de kern van 
de zaak. Feit is immers dat de zoge-
naamde EU-detacheringsrichtlijn 
ook zonder fraude sociale dumping 
in de hand werkt. Zelfs als de bui-
tenlandse arbeidskrachten zouden 
betaald worden volgens de wettelij-
ke bepalingen hebben zij door hun 
lagere sociale zekerheidsbijdragen 
immers nog altijd een niet te on-
derschatten concurrentievoordeel 
waardoor hun Vlaamse collega’s uit 
de markt worden geprijsd. 

KROKODILLENTRANEN

Uiteraard zijn er meer en afdoende 
middelen nodig in de strijd te-
gen frauduleuze praktijken op de 
arbeidsmarkt en moeten sociale 
fraudeurs uit het land worden ge-
zet, maar om het probleem van de 
sociale dumping ten gronde aan te 
pakken, is meer nodig. 

De EU-richtlijn die dateert uit de 
periode dat de Unie nog maar 15 
leden telde, is totaal niet voorzien 
op de huidige situatie met 28 – 
sociaaleconomisch compleet ver-
schillende – lidstaten en moet dan 
ook grondig worden herzien. Wie 
niet aan dit heilige huisje wil raken, 
doet in feite niets anders dan kro-
kodillentranen plengen over een 
probleem dat nu al jaren aansleept 
en elke dag opnieuw Vlaamse jobs 
vernietigt. 

NIET VOOR MORGEN

Marianne Thyssen, de nieuwe 
en door de media bejubelde EU-
commissaris voor Werk en Sociale 
Zaken, stelde weliswaar – uiterst 
vrijblijvend - een herziening van de 
beruchte richtlijn niet uit te sluiten 
‘indien nodig’, maar maakte met-
een ook duidelijk dat dit in ieder 
geval niet voor morgen zal zijn. 
“We moeten ook niet te snel willen 
lopen”, luidde het - alsof de proble-
men vandaag nog niet voldoende 
bekend zijn en er geen sprake is 
van enige hoogdringendheid.

Blijft dan ook de vraag die de 
Bouwunie in haar recente nood-
kreet stelde: “Hoeveel jobs moeten 
nog verloren gaan vooraleer onze 
politici wakker schieten en de soci-
ale dumping aan banden leggen?”

 
 
 

Dirk De Smedt
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Sinds begin dit jaar gingen 2.500 jobs  
verloren, voornamelijk ten gevolge van de 

oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa.
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Vlaams Belang lanceert PAS-plan
Vlaams Belang-Kamerlid Filip 
Dewinter dient een aantal wets-
voorstellen in om de oprukkende 
islamisering een halt toe te roe-
pen. De wetten kaderen in een 
‘Plan Afzwering Sharia’ (kortweg 
‘PAS’). Op 8 oktober werden de 
wetsvoorstellen bekend gemaakt 
op een persconferentie in het bij-
zijn van de familie van Brian De 
Mulder.

Eén van de beklaagden op het ter-
rorismeproces tegen Fouad Bel-
kacem (Sharia4Belgium) en zijn 
kompanen is Brian De Mulder. 
Brian, een katholiek met Brazili-
aanse achtergrond, werd als min-
derjarige tot de islam bekeerd en 
vervolgens vertrok hij naar Syrië 
voor de jihad. Vandaag vertoeft 
hij vermoedelijk nog steeds in het 
Midden-Oosten. Reeds vroeg trok 
de familie van Brian aan de alarm-
bel, maar omdat ze van niemand 
hulp kregen, wendde ze zich begin 
2013 tot het Vlaams Belang. Nu, 
bijna twee jaar later, benadrukt 
Filip Dewinter opnieuw dat men 
onderscheid moet maken tussen 
enerzijds beïnvloedbare niet-isla-
mitische minderjarigen zoals Bri-
an, die op sektarische wijze worden 
gehersenspoeld en tot de islam be-
keerd, en anderzijds de islamitische 
hersenspoelers van dienst zoals in 
dit geval Sharia4Belgium-voorman 
Belkacem.

BRIAN SYMBOOL VOOR 
WAANZINBELEID

Brian De Mulder staat symbool 
voor het gevolg van de decennialan-
ge waanzin van een ontwrichtend 
opengrenzenbeleid, multiculturele 
waanbeelden, naïef islamgepamper 
en straffeloosheid. Die gevaarlijke 
cocktail heeft ervoor gezorgd dat 
de jonge Brian kon worden vergif-
tigd door de islamitische leer. Bij-
gevolg zitten mama en zus De Mul-
der, Ozana en Bruna, in zak en as, 

en voelen ze zich terecht bekocht 
door de overheden in dit land die 
het zo ver hebben laten komen. 
In een emotioneel betoog op onze 
persconferentie stelden Ozana en 
Bruna dat ze “katholieken en harde 
werkers zijn die niets met de islam 
te maken hebben”. Bruna: “Reeds 
vroeg zagen wij het gebeuren dat 
Brian werd geïslamiseerd en jaren-
lang hebben wij geschreeuwd om 
hulp, maar niemand heeft ons seri-
eus geholpen: het CLB, de school, 
het CAW, de politie, de politiek, 
… Het is pervers dat de islam hier 
wordt gesubsidieerd en gepamperd 
terwijl steeds meer Vlamingen 
moeite hebben om de eindjes aan 
mekaar te knopen. Het terrorisme-
proces is een lachertje met veel te 
lage straffen voor de ware jihadis-
ten zoals Belkacem, en zij kunnen 
straks wellicht zelfs nog op straf-
vermindering rekenen.” De familie 
van Brian steunt dan ook het ‘Plan 
Afzwering Sharia’ (‘PAS’), dat de 
islamisering tegengaat.

‘PLAN AFZWERING  
SHARIA’

Het voeren van 
jihad met als doel 
de invoering van 
de sharia of isla-
mitische wetge-
ving, zijn volgens 
de islamitische 
leer een plicht. De 
islamisering van 
onze samenleving 
en cultuur moet 
actief bestreden 
worden. De sha-
ria is immers on-
verenigbaar met 
de fundamentele 
beginselen van de 
democratie. 

Het is in het licht 
hiervan dat het 
Vlaams Belang 

het ‘Plan Afzwering Sharia’ voor-
stelt. Het moet vrijwel alle in ons 
land verblijvende moslims op een 
met de mensenrechten strokende 
manier verplichten de sharia af te 
zweren. Ter uitvoering van dit plan 
zal het Vlaams Belang alvast deze 
wetsvoorstellen indienen:

1) Iedere vreemdeling die de nati-
onaliteit heeft van een lidstaat 
van de Organisatie van de Isla-
mitische Samenwerking (‘Orga-
nisation of Islamic Cooperation’ 
of OIC) en Belg wil worden, en 
iedere Belg die ook de nationali-
teit heeft van een OIC-lidstaat, 
wordt als meerderjarige ver-
plicht om een loyauteitsverkla-
ring af te leggen waarin hij of zij 
de sharia afzweert. Zo niet kan 
men geen Belg worden of blij-
ven.

2) Een Belg of een persoon met 
een hoofdverblijfplaats in België 
die wenst te huwen of wettelijk 
samen te wonen met een per-
soon die de nationaliteit heeft 
van een OIC-lidstaat, dient 
verplicht een voorhuwelijkse 
loyauteitsverklaring af te leggen 

waarin hij of zij de 
sharia afzweert.

3) De Bel-
gische nationali-
teit van iemand 
die zich vrijwil-
lig aansluit bij 
of taken vervult 
voor jihadstrij-
ders, wordt ver-
vallen verklaard. 
L i d m a a t s c h a p 
van groeperingen 
zoals ‘Islamiti-
sche Staat’ moet 
immers worden 
beschouwd als 
een daad van col-
laboratie met de 
vijand.
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4) Wie vlaggen, emblemen of an-
dere symbolen van jihadistische 
groepen in bezit heeft, toont en/
of verspreidt, wordt bestraft met 
gevangenisstraffen tot vijf jaar 
en geldboeten tot vijftigduizend 
euro.

5) Wie te kennen geeft, op welke 
wijze ook, dat voorschriften van 
de sharia in een bepaalde zone 
van toepassing zullen zijn en 
er zullen worden afgedwongen 
(een zogenaamde ‘shariazone’), 
is strafbaar met een gevangenis-
straf tot vijf jaar en een geldboe-
te tot vijftigduizend euro.

6) Iedere Belg die vrijwillig dienst 
neemt in een krijgsmacht of een 
andere gewapende groep van 
een OIC-lidstaat, verliest de 
Belgische nationaliteit. Dat is 
immers een politieke keuze die 
moet worden bestreden, gelet 
ook op het risico om op die ma-
nier in contact te komen met de 
sharia.

Daarnaast werkt het Vlaams Be-
lang aan een voorstel van decreet 
om de sociale voordelen van mos-
lims die zich met sharia en jihad 
inlaten, te beperken of af te schaf-
fen. Ook werken we aan een wets-
voorstel om iedere vreemdeling 
die de nationaliteit heeft van een 
OIC-lidstaat en zich hier wil ves-
tigen, hier wenst te verblijven om 
humanitaire redenen of het statuut 
van vluchteling wil aanvragen, te 
verplichten om een ‘verklaring van 
eerbied’ af te leggen waarin hij of 
zij de sharia afzweert. Bovenal is 
uiteraard een waterdichte immi-
gratiestop onontbeerlijk. Al de 
rest, van radicaliseringsambtenaren 
tot imamopleidingen, zijn pleisters 
op een houten been.

ONHEILSPELLEND  
ONDERZOEK

Uit een recent onderzoek (2013) 
van het Centrum voor Sociaal On-
derzoek uit Berlijn (het ‘WZB’) bij 

Turkse en Marokkaanse moslims 
in 6 Europese landen (waaronder 
België) blijkt dat:

- 66 procent van de Europese 
moslims de sharia belangrijker 
vindt dan de wetten van het 
land waarin ze leven;

- 75 procent van de Europese 
moslims stelt dat er maar één 
interpretatie van de Koran is die 
dwingend zou moeten gelden 
voor alle moslims;

- 60 procent van de Europese 
moslims vindt dat moslims 
moeten terugkeren naar hun ‘is-
lamitische wortels’.

Indien het de politieke klasse me-
nens is met de strijd tegen het toe-
nemende islamfundamentalisme 
kan ze niet anders dan deze voor-
stellen goedkeuren. 

Sam van Rooy

Het voeren van jihad met als doel de invoe-
ring van de sharia of islamitische wetgeving, 

zijn volgens de islamitische leer een plicht.
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Een nieuwe lente  
voor het Vlaams Belang

Met 93 procent van de stemmen 
kreeg Tom Van Grieken op 19 
oktober het vertrouwen van de 
Vlaams Belang-leden. Als vijfde 
voorzitter van het Vlaams Belang 
belichaamt hij de verjongings-
operatie die onze partij heeft 
doorgevoerd.

Onder het motto ‘Geen toekomst 
zonder wortels’ verzamelden meer 
dan 1000 leden in Lint voor het 
langverwachte voorzitterscongres. 
In zijn toespraak als uittredend 
voorzitter bewees Vlaams Belang-
voorzitter Gerolf Annemans nog-
maals zijn redenaarstalent. Met veel 
bevlogenheid stelde hij de Vlaamse 
vaandelvlucht van de zelfverklaarde 
“veranderingspartij” aan de kaak en 
wees hij op het enorme verschil met 
het Vlaams Belang. “De dag dat 
wij Karel Dillen volgden, om het 
Vlaams-nationalisme te ontrukken 
aan de klauwen van de Volksunie 
van Hugo Schiltz, die dag hadden 
wij niet de regeringen van Geert 
Bourgeois en van Charles Michel 
voor ogen die de macht om de 
macht nastreven.” 

DOFFE OERWOUD

Met emotie blikte Annemans terug 
op de beginjaren van onze partij en 
beklemtoonde hij de belangrijke 
rol die het Vlaams Belang de afge-
lopen decennia voor Vlaanderen 
heeft gespeeld. “Toen wij met deze 
schijnbare onmogelijke opdracht 
van onze partij begonnen, was 
machtsdeelname geen doel, maar 
wel bevrijding. Wij zijn in het doffe 
oerwoud van het oude België een 
pad gaan uithakken. Wij hakten 
een pad op weg naar de Ordelijke 

Opdeling van België, op weg naar 
de ommekeer in het immigratiebe-
leid, en op weg naar een einde aan 
de verlaksing van justitie. Dat heb-
ben wij gedaan, dat hebben alleen 
wij gedaan en dat hebben wij alleen 
gedaan,” aldus Annemans.

VLAAMSE  
VAANDELVLUCHT 

In zijn toespraak laakte Vlaams 
fractievoorzitter Chris Janssens de 
slaafse houding van de regering-
Bourgeois. Vooral de afwezigheid 
van enige communautaire eis werd 
op de korrel genomen. “Dit is de 
eerste Vlaamse regering in de ge-
schiedenis die gedomineerd wordt 
door een – in theorie – separatisti-
sche partij. En dit is ook de eerste 
Vlaamse regering die geen enkel 
communautair hoofdstuk, zelfs 
geen enkele communautaire alinea, 
zelfs niet één communautaire zin in 
haar regeerprogramma heeft staan,” 
aldus Janssens.

Ook Kamerfractievoorzitter Bar-
bara Pas kon haar ontgoocheling 
over het federaal regeerakkoord 
niet verbergen: “Geen woord over 
de miljardentransfers. Geen half 
woord over de dotaties of protocol-
laire rol van het koningshuis. Geen 
letter over een strenger immigratie-
beleid. Zelfs niet de communautai-
re fopspeen van artikel 195 van de 
Grondwet.” 

ROSEGARDEN

In zijn maidenspeech bracht Van 
Grieken hulde aan de vorige ge-
neraties Vlaams-nationalisten die, 
soms in moeilijke omstandighe-
den, kozen voor de kracht van de 
overtuiging. De nieuwe aanvoerder 
wees erop dat de toekomst van het 
Vlaams Belang niet over rozen zal 

gaan. “Net zoals Karel Dillen het 
destijds bij de oprichting van onze 
partij zegde: “I never promised you 
a rosegarden,” aldus Van Grieken. 
De kersverse voorzitter wees echter 
op het potentieel en de noodzaak 
van een kordate Vlaams-nationale 
partij als de onze: “Nooit waren 
de thema’s van het Vlaams Belang 
zo actueel. Het is niet voor niets 
dat ze de voorbije jaren stelselma-
tig werden overgenomen in de 
programma’s - en vooral de verkie-
zingsfolders - van andere partijen. 
Zoals we vandaag immers moeten 
vaststellen, bleken onze thema’s 
voor anderen weliswaar goed om 
verkiezingen mee te winnen, maar 
werden de beloftes na 25 mei nog 
sneller vergeten dan ze werden uit-
gesproken.”

Volgens Van Grieken is en blijft het 
Vlaams Belang de enige rechtlijnige 
Vlaams-nationale partij die reso-
luut kiest voor Vlaamse onafhan-
kelijkheid. Op de N-VA hoeft de 
Vlaamse kiezer niet te rekenen. Die 
partij heeft volgens Van Grieken 
zijn Vlaams-nationale principes en 
communautaire eisen verloochend 
in ruil voor machtsdeelname. “Het 
woord van N-VA is nog minder 
waard dan een aandeel van Arco”, 
klonk het. “De N-VA heeft België 
niet veranderd, België heeft de N-VA 
veranderd.” Als deze regering één 
zaak heel duidelijk heeft gemaakt, 
is het wel dat er vandaag “meer dan 
ooit nood is aan een rechtlijnige en 
sociale Vlaamse strijdpartij”, aldus 
nog Van Grieken.

De staande ovatie van de massaal 
opgekomen leden en sympathisan-
ten bewijzen het: het Vlaams Be-
lang staat opnieuw waar het thuis-
hoort: in de voorhoede!

Klaas Slootmans
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“Vlaanderen heeft nood aan 
een partij die klare wijn schenkt”

Na de verjongingskuur in onze parlementen 
oordeelde de partijraad dat ook het voorzitter-

schap thuishoorde in de handen van de nieuwe 
generatie Vlaams Belangers die de afgelopen jaren 
in de steigers werd gezet. Met de verkiezing van 
Tom Van Grieken als nieuwe voorman van onze 
partij, kon een vraaggesprek met Vlaams Belang-
magazine uiteraard niet uit blijven. Met zijn 28 
lentes is hij meteen de jongste partijvoorzitter 
ooit. 

Hoe bent u in de politiek gerold?

Ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk in Ant-
werpen. Op mijn verjaardagsfeestjes waren steevast 
verschillende nationaliteiten aanwezig. Maar ik heb 
ook de keerzijde van de medaille gezien: de rellen aan 
de Turnhoutsebaan met Abou Jahjah. Ik ben toen 
kritisch beginnen nadenken over immigratie. Mede 
hierdoor geraakte ik steeds meer bewust van mijn 
Vlaamse identiteit. Ik geloof rotsvast in het principe 
dat elk volk recht heeft op een eigen staat. De stap 
naar Vlaams Belang was dus een logische stap. 

Werd er bij de Van Griekens vaak over politiek 
gepraat?

Neen, ik kom niet uit een politiek nest, verre van 
zelfs. Mijn vader was politiecommissaris, mijn moe-
der had een eigen bloemenzaak. Zij hebben het niet 
gemakkelijk gehad toen ik mij politiek engageerde. 
Mijn moeder is in haar zaak meermaals uitgeschol-
den. Maar ook mijn vader kreeg als politiecommissa-
ris vaak problemen door mijn politiek engagement. 

En toch bent u de partij trouw gebleven?

Uiteraard. Er bestaat immers een enorm verschil 
tussen wat men over onze partij zegt en schrijft en 
datgene wat het Vlaams Belang is: een warme, so-
ciale volkspartij die de Vlamingen opnieuw wil la-
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schenkt. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar het 
Front National ooit op twee procent stond maar nu 
in ‘pole position’ voor het presidentschap staat. Ook 
in Oostenrijk en Zweden, om nog twee voorbeelden 
te noemen, doen gelijkaardige partijen het erg goed.

Er wordt het Vlaams Belang wel 
eens verweten geen compromis-
sen te kunnen sluiten waardoor 
het zichzelf buitenspel zet. Een 
ongeschreven wet in de politiek 
is toch dat wie wil deelnemen 
aan het beleid water in de wijn 
moet kunnen doen. Niet?

Klopt. Maar men mag nooit 
compromissen sluiten op eigen 
breekpunten. Zo niet geeft men 
zijn eigen bestaansreden op. Wie 
de regeringsvorming bekijkt, kan 
slechts tot één conclusie komen: 
om er toch maar bij te mogen zijn, 
heeft de grote overwinnaar van 
de verkiezingen zoveel water in 
de wijn gedaan dat zelfs Christus 
er niets drinkbaars meer kan van 

maken. Haar confederaal programma heeft de N-VA 
gedumpt om België te redden, waardoor haar her-
vormingseisen op het vlak van immigratie, justitie en 
staatsontvetting met de noorderzon zijn verdwenen. 
Bredero wist al dat het verkeren kon. Sinds 25 mei 
weten wij hoe het veranderen kan. 

De parallellen met de Volksunie zijn treffend?

Absoluut, al legde de Volksunie steeds enkele Vlaam-
se minimumeisen op tafel. Maar zelfs dat deed de 
N-VA niet. Zelfs de fopspeen van artikel 195 werd 
niet op de onderhandelingstafel gelegd. De N-VA 
heeft zelfs geen lepeltje suiker binnengehaald om de 
zure besparingsmaatregelen door te spoelen. België 

“ Wie niet rots-
vast overtuigd 

is van zijn  
idealen, houdt het 
bij een partij zoals 

het Vlaams  
Belang niet uit 

“Vlaanderen heeft nood aan 
een partij die klare wijn schenkt”

ten bepalen voor welke toekomst zij kiezen. Door de 
haattirades tegen onze partij is er naast het politieke 
cordon ook gaandeweg een sociaal cordon ontstaan. 
Wanneer je fluisterend hoort: ‘Die man geef je toch 
geen hand, die is van het Vlaams Belang’, denk je 
wel eens bij jezelf of het 
dit allemaal wel waard is. 
Politieke tegenstanders 
die ons steevast diaboli-
seren, moeten goed besef-
fen waar ze mee bezig zijn 
en welke verantwoorde-
lijkheid zij dragen. Wie 
niet rotsvast overtuigd is 
van zijn idealen, houdt 
het bij een partij zoals het 
Vlaams Belang niet uit. 

Waar wil u over vijf jaar 
met het Vlaams Belang 
staan?

Eerst en vooral wil ik op-
nieuw verkiezingen win-
nen. Niet als doel op zich 
maar om ons programma 
te verwezenlijken. Wanneer ik vandaag naar zowel 
het federale als het Vlaamse regeerakkoord kijk, stel 
ik vast dat heel wat partijen de macht om de macht 
nastreven door al hun verkiezingsbeloften overboord 
te gooien. Aan dat cynische spelletje zal het Vlaams 
Belang nooit mee doen. Een Vlaamse onafhankelijke 
staat blijft het ultieme einddoel. Voor minder doen 
we het niet.

Dan moet het Vlaams Belang wel een manier vin-
den om opnieuw meer kiezers te winnen? 

Dat klopt. En ik zal dat zeker niet alleen kunnen. Alle 
militanten zullen aan hetzelfde zeel moeten trekken. 
Er is ruimte te over voor een partij die wél klare wijn 
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ken heeft verwezen. Is dat dan geen verwezenlij-
king? 

Maar dat is enkel een puur vormelijk gegeven. Op 
de inhoud heeft de N-VA amper gewogen. Nog geen 
jaar voor de verkiezingen zei Jan Jambon (N-VA) let-
terlijk (haalt krantenartikel boven): “Een regering 

zonder de PS volstaat niet. Een sociaal-economische 
noodregering die een centrumrechts beleid voert is 
onvoldoende. We stappen niet in zo’n regering zon-
der engagement dat we evolueren naar een confedera-
tie.” (De Morgen, 2 november 2013) Vandaag doen 
ze exact wat ze toen verworpen. Blijkbaar waren onze 

van binnenuit hervormen via participationisme is 
een oud recept. De staatshervormingen die België 
met alarmbellen en grendelgrondwetten compleet 
hebben vergrendeld, zijn er het trieste resultaat van. 
Als de geschiedenis ons de laatste dertig jaar iets heeft 
bewezen, is het wel dat we vanuit Vlaanderen zelf ac-
tie zullen moeten ondernemen.

Hoe bedoelt u?

Zolang we vanuit het Vlaams Parlement niet eenzij-
dig stappen ondernemen richting onafhankelijkheid, 
zullen onze zuiderburen onze eisen niet ernstig ne-
men. Het was uitgerekend Bart De Wever die in 2009 
van de daken schreeuwde dat hij buiten de Vlaamse 
lijntjes ging kleuren met de fameuze Maddens-doc-
trine. Er zou een Vlaamse kinderbijslag komen, een 
Vlaamse hospitalisatieverzekering. Domeinen waar 
Vlaanderen geen bevoegdheid over had. Daar is 
niets, maar dan ook niets van in huis gekomen. De 
reden was dat de Franstaligen met belangenconflicten 
dreigden en de federale regering onder druk kwam te 
staan. Resultaat: de Vlaamse regering bleef koest in 
zijn mandje zitten. Die fout mogen wij niet maken. 

In de beeldvorming zwaait de N-VA anderzijds wel 
met de trofee dat zij de PS naar de oppositieban-

“ Bredero wist al dat 
het verkeren kon. 

Sinds 25 mei weten 
wij hoe het  

veranderen kan
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thema’s goed genoeg om verkiezingen mee te win-
nen, maar werden ze snel vergeten zodra de postjes 
werden verdeeld. 

U was jarenlang jongerenvoorzitter. Trekt de par-
tij nog veel jongeren aan?

Qua populariteit onder jongeren heeft onze partij 
betere tijden gekend. Toch was ik blij dat het Vlaams 
Belang ook in mindere electorale tijden nog wel een 
aantal nieuwe jonge leden aantrok. Bovendien kijk 
ik anno 2014 liever naar Facebooklikes en volgers op 
Twitter dan naar het aantal lidkaarten. De tijd dat 
iedereen lid was van tien of meer verenigingen of van 
een partij, is wel voorbij. Maar in het algemeen is ons 
ledenaantal sinds de verkiezingen gestegen en dat is 
een hoopgevend signaal. 

U studeerde communicatiewetenschappen. Vindt 
u dat de boodschap van het Vlaams Belang anders 
moet worden geformuleerd?

Ja. Ons programma is zo goed dat we onze tegenstan-
ders geen wapens moeten geven die de boodschap 
ondergraven. Ik geef een voorbeeld. De massa-im-
migratie kost ons jaarlijks zo’n vijf miljard euro. Dat 
is het gevolg van de lage werkzaamheidsgraad, hun 

hoge afhankelijkheid van onze sociale zekerheid, en-
zovoort. Als wij dan zeggen dat de Vlaming voor de 
keuze staat: “Ofwel ontvang je binnen vijf jaar nog 
een pensioen en roepen we een halt toe aan de mas-
sa-immigratie, ofwel laten we de luizen openstaan.” 
Om die boodschap te verkondigen is het beslist niet 
nodig de migrant als persoon aan te vallen, maar wel 
het systeem dat de massale instroom faciliteert.

U zegde te beseffen dat de taak die u wacht im-
mens is, maar dat u tegelijk rotsvast gelooft in de 
toekomst van het Vlaams Belang…

Absoluut! Net zoals de actualiteit elke dag opnieuw 
de waarde en de juistheid van ons programma aan-
toont, bewijst de politiek zoals die in dit land be-
dreven wordt, immers het nut en – meer zelfs – de 
noodzaak van een principiële, rechtse en Vlaams-na-
tionale programmapartij. In ben ervan overtuigd dat 
we daar - met nieuwe gezichten en een verfrissende 
aanpak– ook de Vlamingen kunnen van overtuigen. 
Het zal niet van een leien dakje lopen, dat besef ik 
maar al te goed. Maar op 19 oktober werd het of-
ficiële startschot gegeven. Ik zou dus zeggen: met z’n 
allen aan het werk!

Opgetekend door Klaas Slootmans

“ Wie de regerings-
vorming bekijkt, 

kan slechts tot één 
conclusie komen: om 

er toch maar bij te mo-
gen zijn, heeft de grote 

overwinnaar van de 
verkiezingen zoveel  

water in de wijn gedaan 
dat zelfs Christus er 

niets drinkbaars meer 
kan van maken
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Vlaams Belang in uw provincie
Provinciale coördinatoren vor-
men de brug tussen “Brussel” en 
de afdelingen.

Na de verkiezingen van mei 2014 
werd werk gemaakt van de reor-
ganisatie van het Vlaams Belang. 
Dit had ook zijn gevolgen voor het 
werk op afdelings-, regionaal en 
provinciaal vlak. Zoals u wellicht 
al heeft vernomen, zijn de secre-
tariaten en de personeelsbezetting 
grondig herschikt in elke provin-
cie.

Via de provinciale coördinatoren 
– onder leiding van nationaal se-
cretaris Guy D’haeseleer - wil het 
Vlaams Belang de leden en afdelin-
gen bijstaan in hun dagelijkse en 
politieke werking. Een provinciaal 
coördinator is geen secretaris en 
zal dus niet dezelfde rol vervullen 

als de vroegere regiosecretaris. Het 
zou trouwens onmogelijk zijn om 
het werk - dat vroeger door ver-
schillende mensen werd gedaan – 
nu te laten doen door één persoon.

De provinciale coördinator is de 
brugfiguur tussen het nationaal 
niveau en de provincies, regio’s en 
afdelingen. Zo kan de partij snel en 
duidelijk communiceren naar u en 
omgekeerd kunt u met uw bekom-
mernissen, vragen en suggesties te-
recht bij de coördinatoren.

Naast een aantal administratieve 
taken (permanentie op het pro-
vinciaal secretariaat, ledenbeheer, 
beheer van het promotiemateriaal, 
…) zullen de provinciale coördina-
toren de afdelingen ook politiek-
inhoudelijk bijstaan. In overleg 
met de nationaal secretaris en de 

provinciale en/of regionale voor-
zitter zullen de nodige initiatieven 
worden genomen om een afdeling 
te ondersteunen, zowel op prak-
tisch (bv. organiseren van een ac-
tiviteit) als op politiek-inhoudelijk 
vlak (bv. suggesties geven voor ac-
ties/pamfletten/…).

Op deze manier en met uw me-
dewerking kan het Vlaams Belang 
een goede, vruchtbare en politieke 
werking garanderen in alle Vlaam-
se provincies.

Ortwin Depoortere
Nationaal coördinator

Contactgegevens secretariaten
natIonaal seCretarIs
Guy D’haeseleer
secretaris@vlaamsbelang.org

natIonaal CoördInator
Ortwin Depoortere
ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

West-Vlaanderen
Provinciaal secretariaat
Kachtemsplein 5
8870 Kachtem (Izegem) 
Tel. 051/33.60.30

Andy Desmet
west-vlaanderen@vlaamsbelang.org

oost-Vlaanderen
Provinciaal secretariaat
C. de Kerchovelaan 9
9000 Gent

Kristof Slagmulder
oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org

antWerpen
Regionaal secretariaat
Amerikalei 98
2000 Antwerpen 
Tel. 03/216.92.13

meChelen
Regionaal secretariaat
Grote Markt 18
2800 Mechelen 
Tel. 015/41.18.48

Chris Luyckx
antwerpen@vlaamsbelang.org

lImburg
Provinciaal secretariaat
Congostraat 26b
3500 Hasselt 
Tel. 011/23.33.49

Annick Ponthier
limburg@vlaamsbelang.org

halle-VIlVoorde
Regionaal secretariaat
H. Ghijselenstraat 7
1750 Lennik 
Tel. 02/582.91.75

Eddy Longeval
vlaams-brabant@vlaamsbelang.org

leuVen
Regionaal secretariaat 
(tot januari 2015)
Tervuursevest 13 bus 01
3001 Heverlee (Leuven) 
Tel. 016/20.43.01

Jan Meulepas
secretariaat.leuven@vlaamsbelang.org

brussel
Regionaal secretariaat
Madouplein 8 bus 4
1210 Brussel 
Tel. 02/219.34.67

Bob De Brabandere
brussel@vlaamsbelang.org



21

Reccino neemt VBJ-fakkel over
In opvolging van Tom Van Grie-
ken neemt Reccino Van Lommel 
de fakkel over als waarnemend 
voorzitter van de Vlaams Belang 
Jongeren. Reccino Van Lommel 
is geen onbekende binnen het 
Vlaams Belang. Hij is niet alleen 
in Turnhout, maar ook op regio-
naal én zelfs nationaal niveau een 
begrip geworden.

Reccino (28 jaar) zette 11 jaar ge-
leden zijn eerste politieke stappen 
en werd al snel een actieve jongere 
binnen dé Vlaams-nationalistische 
partij. Na zijn masterstudies Han-
delsingenieur aan de Universiteit 
Hasselt, die hij met glans voltooi-
de, maakte hij op korte tijd furore 
in het bedrijfsleven waar hij op zijn 
25ste lid werd van het senior ma-
nagement in een toonaangevend 
bedrijf; iets wat weinigen hem 
voordeden. Als geen ander komt 
hij dagelijks in aanraking met de 
verlamming van de Vlaamse eco-
nomie en werkgelegenheid door 
het Belgische wanbeleid. In 2006 
werd hij in Turnhout de jongste 
afdelingsvoorzitter van het Vlaams 
Belang en vervoegde in 2008 het 

actief regiobestuur. Sinds 2012 
is hij als gemeenteraadslid een te 
duchten tegenstander van de tra-
ditionele partijen. Samen met het 
aantreden van Tom Van Grieken 
als VBJ-voorzitter in 2012 werd hij 
reeds een belangrijke sterkhouder 
in de werking van de Vlaams Be-
lang Jongeren. Sinds 2013 maakt 

hij deel uit van het nationale par-
tijbestuur.

Met Reccino staat een bedachtza-
me, doortastende jongere aan het 
roer die weet wat hij wil en wiens 
ambitie het is de plaats van onze 
partij op de politieke kaart te be-
houden én te versterken.

Webcast met Chris Janssens
Bourgeois I

Meer belastingen, minder Vlaanderen
Dinsdag 18 november, 19.30u.

 

Rechtstreeks te bekijken op  
www.vlaamsbelang.org

Stel live uw vragen!

Met Reccino staat een bedachtzame, 
doortastende jongere aan het roer.
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Op de bres tegen christenvervolging
Christenen zijn al jaren de meest 
vervolgde religieuze groep ter 
wereld. Het aantal schrikwek-
kende berichten uit het Midden-
Oosten over de islamitische bar-
barij jegens christenen en andere 
minderheden die zich voltrekt, 
is niet meer te tellen. Op 15 no-
vember 2014 organiseert Steden 
Tegen Islamisering daarover een 
colloquium (zie uitnodiging ach-
teraan).

Christenen zijn in toenemende 
mate de meest vervolgde religieuze 
groep ter wereld. Zowel in omvang 
als in gewelddadigheid neemt de 
christenvervolging toe. In 2013 
liepen de getallen zelfs op tot 100 
miljoen christelijke vervolgden. 
Door de opmars van ‘Islamitische 
Staat’ komen daar dit jaar schrik-
barend veel slachtoffers bij. Het 
lijkt erop dat we vandaag getuige 
zijn van de grootste christenvervol-
ging uit de moderne geschiedenis: 
in het Midden-Oosten voltrekt 
zich een religieus-culturele zuive-
ring van het christendom. 

Alleen al in Syrië werden in 2013 
minstens 1.123 christenen gedood 
omwille van hun geloof. Behalve 
Noord-Korea bestaat de top-10 
van landen waar de meeste chris-
tenen worden vervolgd louter uit 

islamitische landen. In de top-50 
zijn zowat alle islamitische landen 
vertegenwoordigd. Dat is geen toe-
val: de islamitische leer, die zich 
verhoudt tot de jihad en de sharia 
zoals het ei tot het kuiken, staat 
wezenlijk vijandig ten opzichte 
van het christendom. Het Nasrani-
symbool (zie symbool onderaan) 
is vergelijkbaar met de Jodenster, 
en geeft christenen de keuze: zich 
bekeren tot de islam, jizya betalen 
(belasting voor niet-moslims die 
een zogenaamd ‘dhimmi-statuut’ 
krijgen), of vluchten of vermoord 
worden. 

‘ISLAMITISCHE STAAT’

Het colloquium Steden Tegen 
Islamisering gaat specifiek over 
christelijke minderheden omdat 
traditionele media en politiek, al-
licht verblind door (latent) anti-
christelijke sentimenten, te veel 
zwijgen over hun verschrikkelijke 
lot; laat staan dat ze een verband 
leggen met de islam(isering). Bo-
vendien maakt het christendom 
een fundamenteel onderdeel uit 
van de Vlaamse en Europese cul-
tuur. De christenvervolging in de 
islamitische wereld beperkt zich 
ook niet tot de slachtpartijen door 
‘Islamitische Staat’, noch is het een 
plaats- en/of tijdsgebonden feno-

meen. Daarover zal arabist Hans 
Jansen, de hoofdspreker, het uitge-
breid hebben. 

Daarnaast vindt er een panelge-
sprek plaats met verschillende 
leden van de christelijke gemeen-
schappen uit o.a. Syrië, Egypte en 
Irak die zich in ons land bevinden. 
Met argusogen volgen zij de ont-
wikkelingen in het Midden-Oos-
ten, maar ook in Europa waar de 
islamisering en jihadisering hand 
over hand toenemen. Deze mensen 
zullen hun visie op de problema-
tiek dan ook graag met ons delen. 
Naast de inleidende woorden van 
Vlaams Belang-senator en voor-
zitster van Vrouwen Tegen Islami-
sering.be Anke Van Dermeersch 
en het slotwoord van Vlaams Be-
lang-volksvertegenwoordiger Filip 
Dewinter, zullen er ook enkele 
toelichtende filmpjes worden ge-
toond. 

Sam van Rooy
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Azië levert slag in Duitsland
Begin vorige maand kreeg de 
oorlog die momenteel woedt in 
Irak en Syrië een verlengstuk… 
in Duitsland. Daarbij sneuvel-
den niet alleen auto’s en winkel-
ruiten, maar ook heel wat illu-
sies.

De globalisering maakt de wereld 
niet kleiner, maar regionale con-
flicten groter. Dat werd andermaal 
duidelijk toen begin vorige maand 
verschillende Noord-Duitse steden 
het decor vormden voor zware rel-
len tussen Koerden en Yezidi ener-
zijds, en salafisten en Tsjetsjeense 
islamisten anderzijds.

TAFERELEN UIT EEN  
BURGEROORLOG

Gedurende drie opeenvolgende 
dagen stonden de vijandige bevol-
kingsgroepen - bewapend met ste-
nen, flessen, baseballbats, messen 
en machetes - elkaar naar het leven. 
Dat er (vooralsnog) geen doden 
vielen, is enkel te danken aan de 
massaal opgetrommelde oproerpo-
litie, die op haar beurt door niets 

ontziende bendes werd bestookt 
met alles wat los lag. De voorzitter 
van de Duitse politievakbond had 
het – zichtbaar geschokt – over 
taferelen uit een burgeroorlog en 
sprak de vrees uit dat wat zich on-
langs in een stad zoals Hamburg 
afspeelde, slechts het begin is van 
wat nog komen gaat.

GEÏMPORTEERD  
CONFLICT

Bij de zware rellen sneuvelde niet 
alleen veel glas, maar vooral ook 
heel wat multiculturele illusies. De 
taferelen die zich recent in enkele 
Noord-Duitse steden afspeelden, 
hebben immers nog eens aange-
toond dat de ongebreidelde immi-
gratie ook heeft geleid tot een im-
port van buitenlandse spanningen 
en conflicten. 

Een teken van geslaagde integratie 
zijn de recente gebeurtenissen al 
evenmin te noemen. Dat sommi-
gen zich geroepen voelen om een 
conflict dat bijna 4.000 kilometer 
verderop woedt naar West-Europa 

te verplaatsen, rechtvaardigt im-
mers de bedenking dat zij Duits-
land misschien wel beschouwen 
als hun verblijfplaats, maar dat het 
echte vaderland nog steeds elders 
blijkt te liggen. 

GEEN BEGRIP

Welke kijk men op de verschil-
lende brandhaarden waar ook ter 
wereld mag hebben, één zaak dient 
buiten kijf te staan: buitenlandse 
oorlogen kunnen en mogen niet 
op Europese bodem worden uit-
gevochten. Wie toch de onweer-
staanbare drang voelt om etnische 
of religieuze conflicten uit te vech-
ten, moet dat maar in het land van 
herkomst gaan doen. Degenen 
die deze boodschap niet (willen) 
verstaan en van onze gastvrijheid 
misbruik maken, kunnen geen 
aanspraak maken op ons begrip, 
maar enkel op een ticket richting 
land van herkomst. Enkele rich-
ting, welteverstaan.

Dirk De Smedt
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“De euro is de dood in  
duizend speldenprikken”
Terwijl het in twijfel trekken van 
de euro in dit land gelijkstaat 
aan heiligschennis, gaan bij onze 
noorderburen steeds meer econo-
mische stemmen op om de hui-
dige euroconstructie op te doe-
ken. “De euro is in een eindeloze 
impasse beland,” windt econoom 
Bruno De Haas er in het Neder-
landse ‘Financieele Dagblad’ geen 
doekjes om. 

Volgens De Haas is de euro een 
voortdenderende trein die ons eco-
nomisch in de afgrond rijdt, en hij 
weet waarover hij spreekt: aan het 
ministerie van Nederlandse Finan-
ciën was hij betrokken bij de tot-
standkoming van het Verdrag van 
Maastricht, dat de invoering van de 
euro stipuleerde. De euro was en is 
een politieke (crisis)munt en eco-
nomische onzin. Volgens De Haas 
zijn de wanhoopspogingen van de 
EU om steeds meer geld te pompen 
in de redding van de euro dan ook 
gedoemd te mislukken. Bovendien 
gaan ze ten koste van zowel de zui-
delijke als de noordelijke landen. De 
Haas: “De Zuid-Europese landen 
is een draconisch, asociaal aanpas-
singsbeleid opgedrongen dat slechts 
een deflatoire spiraal aanzwengelt. 
Het is ze onmogelijk gemaakt de 
opgebouwde schuldenbergen weg 
te werken en er ooit weer bovenop 
te komen. De voortdurende crisis in 
de probleemlanden leidt in de ge-
zonde kernlanden van de eurozone 
voor onzekerheid en onbehagen 
over de toekomst, waardoor ook 
daar de bedrijvigheid zwak blijft.”

“WAAROM DE EURO ONS 
ZAL OPBREKEN”

In zijn boek (Laat de leeuw niet 
in zijn hempie staan. Waarom de 
euro ons zal opbreken, Writers Uni-

ted) zet De Haas de feiten helder 
op een rij en fileert hij de euro tot 
op het bot. Het is een snoeiharde 
aanklacht tegen “het onstuitbare 
maakbaarheidsgeloof van de poli-
tici, het verwrongen wereldbeeld 
van centrale bankiers en de talloze 
verbroken beloftes van nationale 
regeringen”. De Haas zegt het boek 
te hebben geschreven “uit bezorgd-
heid over mijn eigen toekomst en 
de toekomst van mijn kinderen. 
Uit verontwaardiging dat de Neder-
landse regering nooit heeft verteld 
welke ingrijpende gevolgen de euro 
heeft voor onze democratie, onze 
vrijheid en het karakter van onze 
samenleving. Uit verbazing dat de 
meeste Nederlandse economen de 
ontwrichtende effecten van één Eu-
ropese munt over het hoofd zagen 
doordat zij zich lieten leiden door 
een verkeerde kijk op de werking 
van een markteconomie. Zij besef-
ten niet dat de rente de belangrijkste 
prijs is in een markteconomie. Als 
je één rente oplegt aan een groep 
landen die sociaal, economisch, ju-
ridisch en cultureel wezenlijk van el-
kaar verschillen heb je een panklaar 
recept voor financiële crises en de-
pressies.” Dat gaat evenzeer op voor 
België (en Vlaanderen).

“OPENBREKEN 
EUROZONE”

De Haas luidt de noodklok: “In de 
euro blijven betekent dat we uitein-
delijk door toedoen van duizend 
speldenprikken overlijden.” Hij 
pleit voor het opnieuw “openbreken 
van de eurozone langs nationale lij-
nen”, omdat doorgaan met de euro 
Nederland ten minste 70% van het 
nationaal inkomen zal kosten, ofte-
wel vele honderden miljarden. Voor 
België en voor Vlaanderen geldt een 
gelijkaardige inschatting. Op het 

moment dat IMF-topvrouw Chris-
tine Lagarde alweer een recessie in 
de eurozone aankondigt, zouden 
ook België en Vlaanderen zich dan 
ook fundamenteel moeten beraden 
over de peperdure, welvaartsvernie-
tigende euro. Landen als Denemar-
ken, Zweden, het Verenigd Konink-
rijk en IJsland weten wel waarom 
ze de piepjonge EU-eenheidsmunt 
links (hebben) laten liggen.

ANALYSE VLAAMS BELANG 
BEVESTIGD

Wederom wordt de analyse van het 
Vlaams Belang bevestigd. Net als 
De Haas zijn wij allesbehalve een 
voorstander van chaos, maar wel 
van een ordelijke ontmanteling van 

de huidige euroconstructie. Van-
zelfsprekend is het Vlaams Belang 
tegenstander van een terugkeer naar 
een Belgische frank. De hoogdrin-
gende opdeling van de euro in een 
zuidelijke en een noordelijke munt, 
moet resulteren in een onafhan-
kelijk Vlaanderen dat aansluiting 
vindt bij de noordelijke variant, met 
landen zoals Duitsland en Neder-
land. De ongemakkelijke conclusie 
is dat zolang we in de bestaande 
eurozone blijven, het economisch 
beleid van de federale en Vlaamse 
regering steeds irrelevanter wordt.

Sam van Rooy
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EU beloont Turkije  
voor slecht rapport
Het gaat in Turkije van kwaad 
naar erger. De Europese Commis-
sie staat erbij, kijkt ernaar, en doet 
gewoon verder. 

Elk jaar presenteert de Europese 
Commissie een ‘Vooruitgangsrap-
port’ over de landen die onderhan-
delen over hun toetreding tot de 
EU. Daartoe behoort sinds negen 
jaar ook Turkije - al geniet het - 
wat dit land betreft - ondertussen 
de voorkeur om te spreken van een 
jaarlijks achteruitgangsrapport. 

ELK JAAR VERDER 
ACHTERUIT

Het lijstje van jaarlijks weerkerende 
klachten is ondertussen bekend: 
ernstige schendingen van de princi-
pes van de rechtsstaat, de mensen-
rechten, de persvrijheid, de rechten 
van niet-moslims, en ga zo maar 
door. Wat dat betreft, is er alvast 
weinig nieuws onder de zon: elk 
jaar opnieuw stelt de EU dezelfde 
tekortkomingen en gebreken vast. 
En in plaats van bestaande mis-
toestanden af te bouwen, zorgt de 
Turkse regering ervoor dat het lijstje 
elk jaar langer wordt. Zo maakt de 
Commissie zich in haar nieuwste 
rapport “grote zorgen” over de on-
afhankelijkheid van het gerecht, de 
scheiding der machten en de be-
strijding van de corruptie. Ter zake 
wordt onder meer verwezen naar 
het ontslag van honderden politie-
mensen en rechters die betrokken 
waren bij het onderzoek naar een 
grootschalig corruptieschandaal 
waarin vooraanstaande personalitei-
ten uit de entourage van premier Er-
dogan zijn verwikkeld. En dan zijn 
er natuurlijk ook nog het excessieve 
politiegeweld tegen demonstranten, 
de intimidatie en vervolging van 
journalisten en de aanvallen (an-

nex verbod) op sociale media zoals 
Youtube en Twitter. Nieuwe wetten 
zouden de persvrijheid en de vrij-
heid van meningsuiting bovendien 
nog verder aan banden leggen. Sa-
mengevat: de enige ‘hervormingen’ 
waarvan sprake, zijn er niet zozeer 
op gericht ‘het democratische ka-
rakter van de Turkse staat’ te ver-
groten, maar hebben alleen tot doel 
de reeds bestaande politiestaat en de 
greep van de AKP op de Turkse sa-
menleving nog verder te versterken. 

PERMANENTE STAAT VAN 
BEZORGDHEID

Bij elk vooruitgangsrapport spreekt 
de Commissie haar ‘bezorgdheid’ 
uit over de ontwikkelingen in Tur-
kije – sinds de toetredingsonder-
handelingen begonnen verkeert 
de Commissie eigenlijk in een 
permanente staat van bezorgdheid 
– waarna ze zich in alle mogelijke 
bochten wringt om toch maar niet 
de nodige consequenties uit haar 
eigen bevindingen te moeten trek-
ken. Dat gebeurt ook vandaag niet. 
Integendeel: als het van de Europese 
Commissie afhangt, worden zelfs 
twee nieuwe hoofstukken in de toe-
tredingsonderhandelingen geopend 
omdat – u leest het goed – Turkije 
“nood heeft aan meer Europees en-
gagement om het land te helpen een 
moderne, Europese staat te wor-
den.” Daarmee zet de Commissie 

uiteraard de wereld op zijn kop.

GELOOFWAARDIGHEID

Door nu nieuwe hoofdstukken 
in de onderhandelingen te willen 
openen, negeert ze niet alleen het 
feit dat Turkije manifest de toetre-
dingsvoorwaarden schendt, maar 
honoreert ze de facto ook het onde-
mocratische optreden van de Turkse 
regering. De handelswijze van de 
Commissie staat bovendien haaks 
op de belofte die in 2005 aan de 
Europese publieke opinie werd ge-
daan. Die luidde dat de onderhan-
delingen op elk moment konden 
worden afgebroken als bleek dat de 
kandidaat-lidstaat de voorwaarden 
manifest met de voeten trad. 

De feiten zijn ondertussen wat ze 
zijn. Ook negen jaar na de start van 
de toetredingsonderhandelingen 
blijft Turkije mijlenver verwijderd 
van de Europese minimumstan-
daarden. Als het Aziatische land 
de voorbije jaren al een weg heeft 
afgelegd, is het er één achteruit en 
verder wég van Europa. Als de EU 
haar geloofwaardigheid niet hele-
maal wil verliezen, moet ze méér 
doen dan voor een zoveelste keer 
haar ‘bezorgdheid’ uitspreken – en 
de toetredingsgesprekken met Tur-
kije eindelijk stopzetten. 

Dirk De Smedt

Foto: World Economic Forum - Flickr
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Negen jaar na de start van de 
toetredingsonderhandelingen blijft Turkije mijlenver 
verwijderd van de Europese minimumstandaarden.
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Vlaams-nationalisten  
in een Belgische regering
Vlaams-nationalisten in een Bel-
gische regering? Volgens de ge-
vleugelde woorden van de stich-
ter van onze partij, Karel Dillen, 
kunnen Vlaams-nationalisten 
alleen in de allerlaatste Belgi-
sche regering zitten. Met als 
enig regeerprogramma de boel 
volledig op te splitsen. Toch is 
één Vlaams-nationale partij, de 
Volksunie (VU), in het verleden 
tot tweemaal toe tot een Belgi-
sche regering toegetreden. Slecht 
is het haar evenwel bekomen. 
Een overzicht.

We schrijven voorjaar 1977. De 
eerste regering-Tindemans (chris-
tendemocraten, liberalen en Ras-
semblement Wallon) is uittredend 
en verkiezingen kondigen zich 
aan. De regering Tindemans-I is 
de eerste regering in de Belgische 
geschiedenis waarin een commu-
nautaire partij deelneemt aan de 
macht. Onder deze regering grij-
pen daardoor de eerste gesprekken 
van gemeenschap tot gemeenschap 
plaats over de gewestvorming. 

GEDAAN MET GEVEN EN 
TOEGEVEN

De verkiezingscampagne is geani-
meerd. De VU, onder leiding van 
Hugo Schiltz, voert campagne on-
der de slogan ‘Gedaan met geven 
en toegeven’. Daarmee wil ze te 
kennen geven dat Vlaanderen het 
been stijf moet houden bij com-
munautaire onderhandelingen. 
De stembusuitslag is evenwel niet 
zo gunstig voor de Vlaams-natio-
nalisten. Zij gaan lichtjes achteruit 
en behalen in Vlaanderen 16,3% 
van de stemmen. De traditionele 
partijen daarentegen gaan allen 
lichtjes vooruit. Een regering lou-
ter bestaande uit traditionele par-
tijen ligt dus voor de hand. Maar 

die zijn van oordeel dat de tijd 
rijp is voor een staatshervorming 
en dat ze daar de communautaire 
partijen moeten bij betrekken. 

EGMONTPACT

Aldus geschiedt. CVP, socialisten, 
VU en het francofiele FDF starten 
regeringsonderhandelingen op. Na 
een tijdje bevallen zij van een pro-
gramma voor een tweede staats-
hervorming, beter bekend als het 
Egmontpact. In dat programma 
zit communautair wel wat lek-
kers voor Vlaams-nationalisten. 
De gemeenschaps- en gewestra-
den worden opgericht met elk een 
eigen parlement dat rechtstreeks 
verkozen wordt en een mooi pak-
ket bevoegdheden krijgt. En de 
Senaat wordt omgevormd tot een 
senaat van de gemeenschappen. 
Maar er zitten ook punten in die 
voor Vlaanderen totaal onverteer-
baar zijn. Er is de gewestvorming 
met drie, waardoor Brussel uit 
Vlaanderen wordt gelicht. In de 
zes Vlaamse randgemeenten krijgt 
de Franse gemeenschap zeggen-
schap en bovendien worden ze 
tweetalig bestuurd. Daarbovenop 
zijn er nog eens 7 andere Vlaams-
Brabantse gemeenten waar facili-
teiten (‘inschrijvingsrecht’) voor 
Franstaligen worden ingericht. Al-
lemaal erg pijnlijk voor een partij 
die met de slogan ‘Gedaan met ge-
ven en toegeven’ de verkiezingen is 
ingegaan.

PEK EN VEREN

Algauw wordt de VU dan ook 
geconfronteerd met sterk verzet 
vanuit de Vlaamse Beweging. Dat 
wordt gecoördineerd door het Eg-
montcomité, dat de VU insmeert 
met pek en veren. In de VU zelf 
ontstaan twee dissidenties, de 

Vlaamse Volkspartij van Lode 
Claes, en de Vlaams-Nationale 
Partij van Karel Dillen, de voorlo-
per van het Vlaams Blok/Belang. 
Maar ook in de regering rommelt 
het. Van september 1977 tot janu-
ari 1978 moet er opnieuw worden 
onderhandeld over de interpretatie 
van bepaalde passages, wat leidt 
tot het Stuyvenbergpact. Maar 
ook dat moet nog eens heronder-
handeld worden. Onderhandelen 
dus over de interpretatie van de 
interpretaties! 

Uiteindelijk mag het allemaal niet 
baten. Na nog heel wat discus-
sies en moeilijkheden in het par-
lement, vooral vanwege de CVP, 
dient eerste minister Tindemans 
op 11 oktober 1978 het ontslag 
van zijn regering in. Exit staats-
hervorming. De VU staat volledig 
met lege handen en met een totaal 
besmeurd imago van ‘geven en 
toegeven’. Zij komt dan ook erg 
gehavend uit dit Belgische avon-
tuur en verliest bij de stembusgang 
van 1978 bijna één derde van haar 
kiezers.

LES NIET GELEERD

Tien jaar gaan voorbij. De VU 
heeft zich min of meer hersteld 
na de flinke electorale klap van 
1978. Maar ze heeft duidelijk haar 
les niet geleerd. Eind 1987 zijn er 
opnieuw verkiezingen. De VU is 
goed voor zowat 14% van de stem-
men in Vlaanderen. Daarop volgt 
– toen al! – de langste regeringscri-
sis tot dan toe uit de Belgische po-
litieke geschiedenis. Uiteindelijk 
leidt deze crisis op 9 mei 1988 tot 
de vorming van de regering-Mar-
tens VIII, bestaande uit christen-
democraten, socialisten en voor de 
tweede maal in haar geschiedenis 
de VU. 
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Ook nu bevat het regeerprogram-
ma als één van de belangrijkste 
punten een staatshervorming – dit-
maal de derde – waarin opnieuw 
een aantal aantrekkelijke brokken 
voor Vlaams-nationalisten vervat 
zijn. Op het menu staan: de quasi 
volledige overdracht van onderwijs 
naar de gemeenschappen en een 
uitbreiding van de gewestbevoegd-
heden. Deze laatste zullen ook 
internationale verdragen mogen 
afsluiten. Het dubbelmandaat – de 
verkozenen in het federaal parle-
ment en het deelstaatparlement 
zijn dezelfde – wordt afgeschaft, 
zodat de rechtstreekse verkiezing 
van de deelstaatparlementen in het 
verschiet ligt. En de restbevoegd-
heden (de bevoegdheden die niet 
uitdrukkelijk aan een bepaald ni-
veau zijn toegewezen) worden aan 
de deelgebieden toegekend. 

“LEVE BELGIË”

Maar zoals dat met elke Belgische 
staatshervorming gaat, zit er ook 
veel vergif in. Voor de Voerstreek, 
toen een erg heet politiek hangijzer, 
wordt met de zogenaamde “pacifi-
catiewet” een draak van een oplos-
sing uitgewerkt. Onder meer het 
“onweerlegbaar vermoeden” dat de 
burgemeester de taal van het taal-
gebied kent (Happart!) vindt hier 
zijn oorsprong. Het Brussels Ge-
west krijgt een volwaardig statuut. 
En de financieringswet zorgt voor 
een nadelige regeling voor Vlaan-
deren, waardoor heel wat geld van 
noord naar zuid zal vloeien. Dat 
alles zorgt voor heel wat gemor in 
Vlaamsgezinde kringen.

Absoluut niet prettig is ook dat 
Vlaams-nationalisten in een Bel-
gische regering af en toe door het 
Belgische stof moeten kruipen. 
Het overkomt Hugo Schiltz. Die 

had in een 11 juli-toespraak ver-
klaard dat Wallonië en België geen 
Vlaams probleem meer waren. 
Schiltz wordt door zijn regerings-
partners verplicht zijn woorden in 
te slikken. Om zich in hun ogen te 
rehabiliteren eindigt hij enige tijd 
later ongevraagd een toespraak in 
de Nederlandse stad Groningen 
met de uitroep “Leve België!”.

LIJDENSWEG

De doorvoering van deze derde 
staatshervorming wordt bovendien 
een echte lijdensweg voor de VU. 
Zij wordt in drie fasen opgedeeld. 
Het grootste pakket lekkers voor 
de Vlamingen zit in de derde fase. 
En daarvan blijft de uitvoering 
maar aanslepen. Van uitstel komt 
tenslotte afstel. Moegetergd verlaat 
de VU uiteindelijk in 1991 met 
hangende pootjes de regering na 
een communautair dispuut over 
de wapenexport (de “institutionele 
atoombom” van de PS’er Philippe 
Moureaux).

Ditmaal is de VU dus flink in de 
luren gelegd door haar Belgische 
regeringspartners. Daardoor staat 
zij opnieuw te kijk bij haar kiezers. 
De partij komt deze slag nooit 
meer te boven. De daaropvolgende 
jaren kalft zij electoraal steeds ver-
der af om ten slotte te versplinteren 
en op te gaan in andere partijen.

QUID N-VA?

De regeringsdeelname van Vlaams-
nationalisten aan een Belgische 
regering is dus tweemaal faliekant 
afgelopen. Weliswaar trad de VU 
telkens in zo’n regering met een 
mooi communautair programma 
in het verschiet waarmee de ver-
zelfstandiging van Vlaanderen 
voor een stuk kon worden verwe-
zenlijkt. Maar tegelijkertijd moest 
daarvoor een zware prijs worden 
betaald. Bovendien moest men 
door het Belgisch stof kruipen. En 
tot overmaat van ramp kwam men 
telkens van een kale reis terug.

Vandaag is de N-VA, met 32,6% 
van de stemmen veruit de groot-
ste partij van het land. Zij pakt 
het anders aan dan haar voorgan-
ger. Zij kruipt onmiddellijk door 
het Belgisch stof door geen enkele 
communautaire verwezenlijking te 
eisen. Men haalt dus niets binnen, 
maar betaalt wel een prijs door het 
voor Vlaanderen schadelijke Bel-
gisch status quo te bestendigen. 
Hoe de kiezer daar over 5 jaar zal 
over oordelen, blijft afwachten. 
Maar de commentaar van profes-
sor Maddens dienaangaande is 
alvast pertinent: “Gek eigenlijk: de 
piepkleine Volksunie kon toen meer 
gedaan krijgen op communautair 
vlak dan de N-VA-reus van van-
daag.”

Peter Lemmens

Maar zoals dat met elke 
Belgische staatshervorming gaat, 

zit er ook veel vergif in.
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A L G E M E N E 
DAKWERKEN

UW HUIS, MIJN ZORG

opstijgend vocht
kelderdichting

ventilatie

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

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

Michel.Denolf@pandora.be

hans.couttenye@telenet.be

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

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. 

U kan zich gratis abonneren 
door een bericht te sturen 
naar pers@vlaamsbelang.org
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KonInKlIjKe Kommer en KWel
Door Nerdom

De nieuwe koning zat met een zware snotverkoudheid tegen de sterren op te niezen. Zijn kabinetschef reikte 
hem het ene papieren zakdoekje na het andere aan en kon het haast niet bijhouden met ‘Gezondheid, Sire!’ 
te zeggen.

Ja, die jachtpartijen hadden hem geen deugd gedaan. Niet alleen kreeg hij het hele heir van dierenbeschermers 
en dierenwelzijnswerkers over zich heen omdat hij nieuwe wapens was gaan kopen om een flink aantal hinden, 
reeën, everzwijnen en herten vakkundig om te leggen in zijn eigen bossen, de gure najaarswinden hadden het 
zich bovendien gepermitteerd om in zijn neus te waaien teneinde hem deze verkoudheid te bezorgen. En dat 
was nog het ergste van alles, vond hij. Volgend jaar zou hij een neusknijper opzetten, zoveel is zeker. Misschien 
moest hij dat ook nu meteen maar doen, dacht hij, om papieren zakdoekjes uit te sparen… En zodoende…

Neen, de nieuwe koning beleefde gewoon een slechte dag en was niet in zijn goede doen. Hij wist met zichzelf 
geen blijf. Toen echter het moment aanbrak dat zijn kabinetschef meldde dat de nieuwe premier zijn op-

wachting maakte om hem te komen inlichten over het feit dat de oude 
koning, zijn vader, zich geen barst aantrok van het lopende proces 
van zijn vermeende biologische dochter Delfientje en vrolijk op reis 

bleef, fleurde hij wat op. Eindelijk iets waarmee zijn vader zich 
niet bemoeit, zei hij erg nasaal. Hij gaat het nog leren, dacht de 
jonge koning. En hij grijnslachte, in het ijle voor zich uit starend. 
Toen de premier evenwel zei dat bij een uitspraak ten gunste van 

Delfientje er toch wel wat deining zou kunnen ontstaan 
in het land, zeker als de oude koning er zijn neus 
voor zou blijven ophalen, vroeg hij zich af of dat 

dan zou kunnen betekenen dat hij er een zus zou bij-
krijgen. Niet alleen dat, zei de premier, maar ook de 

familieverhoudingen zouden erg kunnen verstoord wor-
den. Het was hem niet meteen duidelijk wat met die 
‘verhoudingen’ precies bedoeld werd, want die waren 
er toch niet?! Hoe konden ze dan verstoord worden?, 

mompelde hij.

De kabinetschef deed onopvallend een teken 
naar de premier dat hij het het best hierbij 
zou laten en over iets anders zou beginnen. 

Daarop vroeg deze nogal argeloos wat hij 
vond van de voorbije jaarlijkse jacht op 
het domein van Ciergnon. Waarop de 

nieuwe koning het kostuum van de pre-
mier oorverdovend onderniesde en de neus-
knijper rakelings naast diens oor vloog. De 
kabinetschef leidde de wat geschrokken ex-
cellentie haastig naar de uitgang met een 
verontschuldigend schouderklopje en een 

knipoog.

Ja, het was hoog tijd voor een 
fristi en wat rust na al die na-

jaarsellende.
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

laten weten dat u geen verder contact wenst. D
it kan per brief naar V

laam
s Belang, M

adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng VorIge maand: 
CHILISAUS

stuur uW oplossIng 
Voor 17 noVember  

met VermeldIng Van 
naam en adres naar 

Vlaams belang-redaCtIe 
• madoupleIn 8 bus 9 • 

1210 brussel of  
puzzel@Vlaamsbelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND:

Huguette Portaels, Lot
Danny Dessein, Heule
Walter Van Houtte, Minderhout
Henny Hoppenbrouwers, Antwerpen
Jaak Verhofstadt, Borsbeke (Herzele)
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Activiteiten voor het decembernummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 17 novemberKalender

VRIJDAG 7 NOVEMBER 
ROESELARE. Benefiet: Stop het ge-
weld tegen nationalistisch café ‘De Ge-
zelle’ in Café De Gezelle, Stationsplein 
48 om 20u. Org.: Steunfonds Gezelle. 
Inl.: Peter Logghe, peter.logghe@vlaams-
belang.org, 0485 36 61 52. 
BEVEREN. Gespreksavond met Tom 
Van Grieken in Katholieke Kring, Pas-
toor Steenssensstr. 39 om 20u. Inl.: Bru-
no De Ridder, 0486 37 66 22. 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 
WILSELE. Eetfestijn in Zaal Pacem, 
Hagelandstr. 4, Leuven om 17.30u. Inl.: 
Jean Holemans, 0499 32 50 76. 
ESSEN. Ontmoetingsfeest met Tom 
Van Grieken in ‘t Gildenhuys, Stations-
str. 57 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Essen, Wuustwezel en Kalmthout. Inl.: 
Koen Van Hees. 

DINSDAG 11 NOVEMBER 
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarkt-
stand in Centrum Rink, om 8u. Inl.: 
Eddy Longeval, 0494 17 39 19. 

DONDERDAG 13 NOVEMBER 
KORTRIJK. Bezoek ‘Texture’ (Nieuw 
stadsmuseum) in Museum ‘Texture’, 
Noordstr. 28 om 14.15u. Org.: Vlaams 
Belang Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486 22 90 43 - Mark Van-
denberghe, 0477 26 61 85. 

ZATERDAG 15 NOVEMBER 
SINT-PIETERS-LEEUW. 8ste Leeuws 
Eetfestijn - Pensenkermis in Taverne ’t 
Pauwke, J. Depauwstr. 112 om 11.30u. 
Inl.: Eddy Longeval, 0494 17 39 19. 
EKEREN. Tom Van Grieken komt naar 
Ekeren in Wilgehoeve, Wilgehoevestr. 
79, Ekeren om 15.30u. Org.: Vlaams 
Belang Ekeren. Inl.: Chris Luyckx, 0477 
70 51 23. 
DOORNZELE. Breughelmaal met 
Barbara Pas in Ontmoetingscentrum 
Ter Gul den Celle, Doornzeledries 57, 
Evergem om 19u. Inl.: Alain Speeckaert, 
0497 28 12 43. 

ZONDAG 16 NOVEMBER 
AARSCHOT. Ontbijtgesprek met na-
tionale voorzitter Tom Van Grieken in 
Lodge Hotel ’s Hertogenmolens, Demer-
str. 1 om 10u. Org.: Vlaams Belang Aar-
schot-Tielt-Winge. Inl.: Robert Vranken, 
0476 90 39 57. 

SINT-PIETERS-LEEUW. 8ste Leeuws 
Eetfestijn - Pensenkermis in Taverne ’t 
Pauwke, J. Depauwstr. 112 om 11.30u. 
Inl.: Eddy Longeval, 0494 17 39 19. 

VRIJDAG 21 NOVEMBER 
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Tom 
Van Grieken in Zaal ‘Nieuw Gemeen-
tehuis’, Kachtemsplein 13 om 20u. Inl.: 
Stefaan Sintobin, 0495 36 00 75. 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 
LENNIK. Jaarmarktstand aan het par-
tijsecr., H. Ghijselenstr. 7 om 00u. Inl.: 
Filip Rooselaers, 0476 92 81 84. 
BOOM. Kip-Frietavond in Parochie-
zaal, Hoogstr. 19 om 18u. Inl.: Hans 
Verreyt, 0496 53 31 38. 

VRIJDAG 28 NOVEMBER 
ANTWERPEN. Jan Penris kookt ever-
zwijn in Van Maerlantstr. 14 om 12u. 
Org.: OCJVM. Inl.: Chris Luyckx, 03 
216 92 13. 
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 16u. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43. 

ZATERDAG 29 NOVEMBER 
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 10u. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43. 
NEDEROKKERZEEL. Wildfestijn in 
Parochiezaal, Bogaertstr., Kampenhout 
om 11.30u. Inl.: Marleen Fannes, 0496 
55 73 36. 
HOBOKEN. Mosselsouper in RVC 
Hoboken, Lumbeeckstr. 161, Antwerpen 
om 18u. Org.: Vlaams Belang Hoboken. 
Inl.: Machteld Fitters, 0471 18 77 59. 

ZONDAG 30 NOVEMBER 
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 10u. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43. 

WOENSDAG 3 DECEMBER 
BRUGGE. Sociale zittingsdag met Ar-
nold Bruynooghe in De Foyer, ‘t Zand 30 
om 20u. Inl.: Jan Cornelis, 051 33 60 30. 

ZATERDAG 6 DECEMBER 
SINT-NIKLAAS. GoeD Gezind in ‘t 
Bau-huis, Slachthuistr. 66 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Jongeren. Inl.: Angie Bos-
mans, 0486 87 58 83. 

KAPELLEN. Eetfestijn: Reuzenpan in 
Den Biz, om 17u. Inl.: Chris Marynis-
sen, 0479 51 30 55. 

ZONDAG 7 DECEMBER 
TIENEN. Bezoek Kerstmarkt. Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Benny Can-
derbeek, benny@canderbeek.net. 
KORTRIJK. Ontmoeting met Tom Van 
Grieken in Sint-Annazaal, Begijnhof om 
10.30u. Org.: Vlaams Belang Kortrijk. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43. 
DENDERLEEUW. Sinterklaasfeest in 
café Standaard, Guido Gezellestr. 3 om 
14u. Inl.: Kristof Slagmulder, 0476 22 
64 97. 

10, 11, 12, 13 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt in Van 
Maerlantstr. 14 om 10u. Org.: OCJVM. 
Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13. 

ZATERDAG 13 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt in Van 
Maerlantstr. 14 om 10u. Org.: OCJ-
VM. Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13. 
EKEREN. Stand Kerstmarkt Ekeren 
met Kerstmarkt in Dreef naar Districts-
huis, Veltwijcklaan, Antwerpen om 
14u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: 
Vlaams Belang Ekeren, 0477 70 51 23. 

ZONDAG 14 DECEMBER 
LOVENDEGEM. Hutsepot met var-
kenspootjes in Café Family, Kasteeldreef 
14 om 12.30u. Org.: Vlaams Belang 
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: Geert 
Neirynck, 0475 55 67 88. 

ZATERDAG 20 DECEMBER 
GENTBRUGGE. Uitstap Kerstmarkt 
Monschau. Vertrek: Parking onder via-
duct E17, Land Van Rodelaan, Gent om 
8u. Org.: Vlaams Belang Merelbeke. Inl.: 
Carine Coppejans, 0498 39 36 41. 

ZATERDAG 10 JANUARI 
DENDERLEEUW. Nieuwjaarsrecep-
tie met Tom Van Grieken in ’t Kasteel-
tje, Stationsplein 7 om 20u. Inl.: Kristof 
Slagmulder, 0476 22 64 97. 

ZONDAG 25 JANUARI 
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie 
met aansluitend nieuwjaarsbuffet in Zaal 
Familia, Truweelstr. 138 om 11u. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 



Steden Tegen Islamisering nodigt u uit om deel te nemen aan het colloquium

“Islamrepressie tegen christendom”

Zaterdag 15 november 2014  
van 10.00u tot 12.30u

 Zaal ‘De Schelp’, Vlaams Parlement
Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

Inschrijven verplicht via inschrijven@stedentegenislamisering.be - Tel.: 02 549 87 86 (Nancy Verrijke)

Inleiding door VB-senator en voorzitster Vrouwentegenislamisering.be Anke Van dermeersch
Lezing door arabist en Europarlementslid Hans Jansen (Partij Voor de Vrijheid)
Videoboodschap van Youhanna Jihad Battah (Patriarch Syrisch-katholieke kerk)

Panelgesprek o.l.v. Sam van Rooy, met o.a.: Dr. Bitar Nabil (Syrië, Melkitisch Grieks-katholiek), Souheil A. Sneij (Syrië, 
Melkitisch Grieks-katholiek), Yusra Nazar (Irak, Aramese christen), Pater Paulus Sati (Irak, Chaldeeuws-katholiek)

Slotwoord door Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Filip Dewinter

VLAAMS BELANG JONGEREN

Programma:
Uitgebreide kinderanimatie

Bezoek van de Sint
proeverij van streekbieren
Met korte toespraak van 

Vlaams Volksvertegenwoordiger  
Barbara Bonte 

’t Bauhuis
Slachthuisstraat 60, Sint-Niklaas 

(vlakbij het station)

Sinterklaas mag in de ‘Stad van de Sint’ uiteraard 
niet ontbreken. De heilige man bezorgt alle kleine 
VBJ’ers een gratis geschenk!
 
Gelieve uw kindje(s) daartoe in te schrijven via  
info@vbj.org of op het nummer 02/219 27 28, en 
dat t.e.m. 30 november 2014.

Zondag 
6 / 12
14-18 uur


