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En wat krijgt
u van de
Sint?

Inhoud

Ontmenselijking
Naar aanleiding van de 175ste geboortedag
van Daens ondernam het Priester Daensfonds
heel wat initiatieven zoals de samenstelling
van een gelegenheidsboek “Aan Daens”. In
het gedenkboek staan teksten van mensen uit
zowat alle politieke partijen, inclusief Gerolf
Annemans en ondergetekende.

En wat krijgt
u van de
Sint?

Wij kiezen uw kant!

Wie de verkiezingsfolders van N-VA, CD&V en
Open VLD las, moet gedacht hebben dat de Sint er
vroeg bij was dit jaar. Een half jaar later blijkt dat in
plaats van de beloofde zoetigheden een gepeperde
rekening in het schoentje ligt.

U betaalt de crisis

Voor de verkiezingen regende het beloftes, vandaag
hagelt het belastingen. Het Vlaams Belang kiest uw
kant. De kant van de gewone Vlaming die geen
schuld heeft aan de crisis en geen geld parkeert in
belastingparadijzen, maar vandaag wel de factuur
krijgt.

U verdient beter

Terwijl u steeds meer wordt belast, blijven twee thema’s taboe: de kostprijs van de massa-immigratie
– 7 miljard euro per jaar – en de transfers naar
Wallonië die elke Vlaming jaarlijks 2.700 euro kosten.

Vlaams Geld in vlaamse handen

Van zodra de auteurslijst bekend raakte,
schreeuwde extreem-links moord en brand.
ABVV-kopman Rudy De Leeuw liet de organisatoren weten dat hij niet aanwezig zou
zijn op de persvoorstelling van het boek.
“Wij worden nu geconfronteerd met een auteurslijst waarop ook mensen van Vlaams Belang en andere extreemrechtse figuren staan.
Dat is voor ons allesbehalve aangenaam en
wij betreuren dit dan ook heel erg. Indien we
vooraf op de hoogte waren geweest, dan hadden
we geweigerd”, aldus De Leeuw. Ook PVDAvoorzitter Peter Mertens en Groen-Kamerlid
Stefaan Van Hecke “voelen zich bekocht” en
kwamen evenmin naar de persvoorstelling.
Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

facebook.com/vlbelang

@vlbelang

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om onze
welvaart te garanderen en een stevige sociale
zekerheid te financieren. Niet om de bodemloze
putten van socialistisch Wallonië te vullen en al evenmin om het OCMW van heel de wereld te spelen.

gratis infopakket?

SMS sint, uw naam en
adres naar 3111*

* 50 cent per SMS

Uiteraard gaat het niet om de inhoud van de
bijdragen die Gerolf en uw dienaar schreven.
In één boek staan met de baarlijke duivels
van het Vlaams Belang, dat is blijkbaar het
ergste dat een mens kan overkomen.
Daens en de daensisten stonden voor rechtvaardigheid, democratie, solidariteit, identiteitsbeleving in eigen taal en cultuur, de
verstrengeling van sociale eisen en Vlaamse
ontplooiing. Die begrippen vormden de hefbomen voor een prioritair gestelde armoedebestrijding. Ook vandaag is sociale rechtvaardigheid uitgangspunt nummer één voor een
leefbaar Vlaanderen. Uit het leven van Daens
blijkt dat als men iets ten gronde wil veranderen aan de samenleving, men altijd op muren van onbegrip, onwil en tegenstand botst.
En ook: dat men nooit mag opgeven. Denk
daaraan als we op de barricaden staan.
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Realiteit
bewijst onze
noodzaak
“In 2014 verloren niet minder dan 8 op 10 aannemers een opdracht aan
een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. Door de verdere verschuiving van
arbeid in de richting van buitenlandse werknemers zullen 40.000 banen verdwenen zijn tegen het einde van de regeerperiode.” Dat stond afgelopen
maand te lezen in een persbericht van de Confederatie Bouw. Het is niet
de eerste keer dat men aan de alarmbel trekt omwille van het massaal verlies van banen aan lageloonarbeiders uit Oost- en Zuid-Europa. Ook de
transportsector slaakte reeds verschillende noodkreten.
In een reactie beloofde staatssecretaris Tommelein om de strijd tegen
sociale dumping prioritair te behandelen door het aantal controles op
sociale fraude op te voeren. En akkoord, de strijd tegen fraude op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Maar poneren dat met het uitsturen
van wat extra ‘belastingcontroleurs’ het probleem van sociale dumping zal
worden aangepakt, is de mensen een rad voor de ogen draaien.

“EEN CHRONISCH
ZIEKE PATIËNT
HEEFT IMMERS
NOOD AAN EEN
PAARDENMIDDEL, NIET AAN EEN
KRUIDENTHEETJE”

De kern van het probleem ligt immers op het niveau van de EU. Door het
vrij verkeer van personen kunnen arbeiders uit lageloonlanden in België
komen werken, zonder dezelfde sociale bijdragen af te staan als de Vlaamse werknemers. Die wordt immers geheven in het thuisland. Momenteel
komt al 27 procent van het personeel in de bouw uit het buitenland, een
verdubbeling in nauwelijks vijf jaar tijd. Hierdoor gaan elke dag kmo’s
failliet en Vlaamse jobs verloren.

NOOD AAN PAARDENMIDDEL
Elk land moet opnieuw het recht en de mogelijkheid hebben zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen, en opnieuw zélf kunnen
bepalen wie het onder welke voorwaarden toelaat.
Het Vlaams Belang is de enige partij die het taboe van het vrij verkeer van
personen in de EU aan de kaak stelt. Terwijl onze regeringsleiders verkondigden dat het ‘vrijheid en voorspoed’ zou brengen, bracht het vooral
uitkeringstoerisme en sociale dumping met zich mee. Andermaal bewijst
het fenomeen van de sociale dumping de nood aan een partij die de problemen bij de wortel aanpakt. Een chronisch zieke patiënt heeft immers
nood aan een paardenmiddel, niet aan een kruidentheetje.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
KLEIN BESCHRIJF.
GROOT VERSCHIL

HOE HET
VERANDEREN KAN

VRIJE
MENINGSUITING

Het ‘klein beschrijf ’ bij de aankoop van een bescheiden woning
wordt afgeschaft. Dat kondigde de
Vlaamse regering aan. Nu al is duidelijk dat deze maatregel voor heel
wat mensen een wereld van verschil zal maken. Het zogenaamde
klein beschrijf, waarop vijf in plaats
van tien procent registratierechten
diende te worden betaald, was immers de enige manier om lagere inkomenscategorieën en jongvolwassenen de kans te bieden een eigen
woning te verwerven. Onderzoek
wees eerder reeds uit dat de
huizen in dit land zo
duur zijn geworden
dat bijna de helft
van de jongvolwassenen geen woning meer kan kopen zonder steun
van de ouders. Het
spreekt voor zich dat
dit cijfer door deze
maatregel nog verder zal
stijgen, aldus Vlaams Belangfractieleider Chris Janssens, die het
had over “een zoveelste feitelijke
belastingverhoging die in de schoenen wordt geschoven van de lagere
inkomenscategorieën.” Het Vlaams
Belang kondigde aan harde garanties te zullen eisen om deze inkomensgroep te beschermen.

Enkele weken geleden kondigde
Vlaams minister Liesbeth Homans
(N-VA)
aan dat de Vlaamse

Begin november vond in Brussel
een moslimbeurs plaats waarop
verschillende islamitische haatpredikers hun opwachting maakten.
Met een protestactie wilde het
Vlaams Belang duidelijk maken
dat salafistische extremisten niet
welkom zijn in dit land. De actie
werd – naar traditie – verboden
door Brussels PS-burgemeester
Mayeur, terwijl de moslimbeurs
ongemoeid gelaten werd. Daarmee
werd nog eens bevestigd wat we al
langer wisten: voor de PS geldt het
recht op vrije meningsuiting voor
moslimfundamentalisten,
maar
niet voor Vlaams-nationalisten.

WAT HIER
NIET
KAN…

overheid
tegen
2020
minstens tien procent
allochtonen in dienst moet hebben.
In een reactie stelde Tom Van Grieken dat aanwervingen dienen te gebeuren op basis van competenties
en niet op basis van achtergrond of
huidskleur. Hij wees erop dat het
opleggen van quota ertoe kan leiden dat allochtone ambtenaren, die
werden aangeworven op grond van
hun kwaliteiten, nooit voor vol zullen aanzien worden en herinnerde
eraan dat Homans daarom quota
ooit beledigend noemde. Of hoe
de N-VA in de regering een beleid
voert dat ze gisteren bestreed.
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Het Vlaams Belang waarschuwt
reeds geruime tijd
voor het feit dat
jihadstrijders bij terugkeer naar ons land
tikkende tijdbommen zijn.
Iets wat overigens bevestigd wordt
door álle veiligheidsdiensten. Buiten het uitgeven van een foldertje
en de inzet van wat sociale werkers
heeft de overheid verzuimd om in
te grijpen en de nodige maatregelen te nemen. Het Vlaams Belang stelde eerder al voor om de
nationaliteit af te nemen van alle
‘Belgische’ jihadstrijders en hen
de toegang tot ons land te ontzeggen. In Groot-Brittannië zijn de
voorstellen van het Vlaams Belang
ondertussen beleid. Midden vorige
maand kondigde premier Cameron
immers aan dat jihadstrijders hun
Brits paspoort zullen verliezen en

de toegang tot het land zal worden
ontzegd. Luchtvaartmaatschappijen
die de door de Britse autoriteiten
opgelegde lijst met vliegverboden
niet respecteren, zullen bovendien
hun landingsrechten in Groot-Brittannië verliezen.

SOCIAAL TOERISME
IS GEEN RECHT
Midden vorige maand deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in
de zaak van de Roemeense Elisabeta
Dano tegen de Duitse overheid.
Dano had zich in Duitsland gevestigd om van een werkloosheidsvergoeding en andere sociale voordelen
te kunnen genieten, maar de overheid weigerde die te betalen. Terecht, zo oordeelde het Hof. Deze
uitspraak is in ieder geval een ferme
kaakslag voor de Europese Commissie die nog niet zo lang geleden
had laten verstaan dat Duitsland de
toegang tot zijn sociale zekerheid
voor EU-immigranten best wat
mocht versoepelen.
De uitspraak van het Europees Hof
van Justitie is bovendien belangrijk
omdat voor het eerst wordt gesteld

dat EU-burgers die enkel naar een
ander land gaan om sociale bijstand
te krijgen, kunnen uitgesloten worden van een uitkering. Het Vlaams
Belang wil dan ook dat de federale
regering dringend werk maakt van
maatregelen die alle vormen van sociaal toerisme bestrijden, niet alleen
vanuit EU-landen, maar ook daarbuiten. Hiertoe diende Kamerlid
Barbara Pas ondertussen een interpellatieverzoek in bij minister van
Werk, Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo
Francken.

ZEURPIETEN
Met enige vertraging is de zwarte
pietendiscussie – die boven de
Moerdijk al langer woedt
– nu ook bij ons aangekomen. Dat de brave
man zijn zwarte aangezicht
dankt aan zijn
beroep en niet
aan zijn huidskleur, én dat
hij stamt uit
een eeuwenoude - zelfs
voorchristelijke
- traditie, speelt
geen rol. Het feit dat enkele
beroepsslachtoffers en professionele
antiracisten, die duidelijk geen kaas
hebben gegeten van onze tradities,
zélf een verband leggen dat er niet
is (racisme, kolonialisme, slavernij,
en zo) is genoeg om nu ook het kinderfeest bij uitstek te vergallen.
Het was trouwens niet de eerste
keer dat het Sinterklaasfeest werd
belaagd door de politiekcorrecte
beeldenstormers. Eerder al belandde immers ook de Sint zelf in het
oog van de storm omwille van het
kruis op zijn mijter. Aangezien dat
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wel eens ‘aanstootgevend’/ ‘kwetsend’/’beledigend’,… (u kan het
rijtje ondertussen zelf al wel aanvullen) zou kunnen zijn voor bepaalde
medelanders, wordt het christelijke
symbool al op heel wat plaatsen
gewoon weggelaten ofwel vervangen door een omgekeerde T of een
streep. De politiekcorrecte kwezelarij begint steeds engere vormen
aan te nemen. Gisteren was het
Sinterklaas. Vandaag is het ‘Zwarte
Piet’. Wie is morgen aan de beurt?
Sneeuwwitje?

En wat krijgt u van de Sint?
Met een foldercampagne in alle
bussen van Vlaanderen vestigt
het Vlaams Belang de aandacht
op de onrechtvaardigheid van de
talloze belastingverhogingen die
de regeringen Michel en Bourgeois hebben doorgevoerd.
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CENTEN IN
PLAATS VAN
PROCENTEN
Maar ook de indexsprong is een verkapte
belastingverhoging en
zet het mes nóg dieper in de koopkracht
van de Vlaming. Voor
een werknemer met
een brutoloon van
2.200 euro betekent

gratis infopakket
?

+30%

SMS sint, uw naa
m en
adr
Gas en
elektriciteit:
es naar 3111*

Om de indexering van de lonen
betaalbaar te houden, pleit het
Vlaams Belang voor een hervorming van de index gericht op
een indexering op het netto-loon.
Centen in plaats van procenten
dus. Op die manier

Water:

2

+€ 200

Zorgverzekering:

Woning kopen:

+€ 1.300

Als u volgend jaar een woning koopt, hoeft u niet meer te
rekenen op de huidige hypothecaire aftrek. De regering
bouwt de woonbonus af. Voor een koppel loopt de jaarlijkse
extra kost op tot 1.300 euro.

+€ 25

In de toekomst zal u dubbe
l zoveel moeten ophoesten
voor
uw zorgverzekering. De
regering besliste de zorgpr
emie te
verdubbelen van 25 naar
50 euro per jaar.

TWEE JAAR LANGER
WERKEN
Een ander schoolvoorbeeld van het
asociale karakter van deze regeringen is de verhoging van de pensioenleeftijd waardoor de hardwerkende Vlaming de rekening mag
blijven betalen tot hij letterlijk
krom gewerkt is. Hoewel voor de
verkiezingen geen enkele partij het
optrekken van de pensioenleeftijd
bepleitte, wordt de pensioenleeftijd nu opgetrokken tot 67 jaar.
Het stokpaardje van
deze regering, de
zogenaamde werkbonus, is dan weer
lachwekkend. Deze
verhoogde
forfaitaire aftrek van de
beroepskosten weegt
geenszins op tegen
de verhoging van de
accijnzen, de indexsprong, de verhoging
van de pensioenleeftijd
en de verlenging van

nt!
Wij kiezen uw kaCD&V
en

Energie zal u volgend jaar zo’n 30 procent meer
* 50 cent per SMS
kosten. Bovenop de kosten van de groene stroomsubsidies en de afschaffing van de 100 kWh gratis
jaar la
stroom per gezinslid, verhoogde de regering ook de
nger wer
Vóór de ver
ken
BTW van 6 naar 21 procent. Volgens het Planbureau
kiezingen
was geen
van het op
zal de energiefactuur de komende vijf jaar zelfs met
enkele partij
trekken van
voorstande
de pensioenl
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75 procent stijgen. Betaalt u dit jaar 1.200 euro, dan
r
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op dat u lett
eeftijd tot
wordt dat over vijf jaar 2.100 euro.
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eten werke
n tot u erb
ij neervalt.

Door deze regering
heeft u geen recht
meer op
15m³ gratis wate
r per jaar. Bovendien
wordt de
saneringsbijdrage
fors verhoogd. Een
gezin met
twee kinderen zal
de jaarlijkse wate
rfactuur zien
stijgen met gemiddeld
200 euro.

wordt de binnenlandse loonkost
in lijn gebracht met deze in de ons
omringende landen én vrijwaren
we de koopkracht van de mensen.

En wat krijgt
u van de
Sint?

Vu: Tom Van Grieken, Madoup
lein 8/9, 1210 Brussel

uw kant!

Wie de verkiezingsfolders van
N-VA, CD&V en Open VLD las,
moet gedacht hebben dat de Sint
er vroeg bij was dit jaar. Een half
jaar later blijkt echter dat in plaats
van de beloofde zoetigheden een
gepeperde rekening in het schoentje ligt. Zo worden onder het mom
van besparingen de tarieven van
basisbehoeften zoals gas, elektriciteit en water opgeschroefd en verdubbelde men de zorgpremie.

de indexsprong op een volledige
loopbaan een verlies van meer dan
27.000 euro. Bovendien wijst de
aangekondigde hervorming van de
index erop dat de loonindexering
op termijn verder in het gedrang
komt, en dit bedrag dus nóg verder
zal oplopen. Aangezien in Vlaanderen meer mensen aan de slag zijn
dan in de rest van het land, is het
nu reeds duidelijk wie de factuur
van deze asociale maatregel betaalt.

Verder studer
en:

+€ 270

Als u uw kind wil
laten verder stude
ren, zal u een pak
meer moeten betal
en. De regering verho
ogde het
inschrijvingsgeld
van 619 naar 890
euro. Een stijging
van maar liefst 44
procent.

Indexsprong:

€ 290 minder loon
indexsprong door te
De regering besliste om in 2015 een
per maand verdient,
voeren. Indien u 2.200 euro bruto
Op een volledige
verliest u zo’n 290 euro netto per jaar.
tot 27.561 euro.
loopbaan kan het loonverlies oplopen

Gezinnen me
t kinderen:

+€ 930

Door de forse
verhoging van
het minimumta
kinderopvang
rief voor
en de niet-inde
xering van de
bijslag zal u nóg
kinderdieper in de buid
voor uw kroost.
el moeten taste
n
Voor een gem
iddeld gezin met
kinderen zal de
twee
factuur jaarlijks
stijgen met 930
euro.
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Koningshuis
Tom Van Grieken
De Saksen-Coburgs kunnen de komende
Voorzitter Vlaams Belang
jaren op hun beide oren slapen. Hun
dotatie blijft gehandhaafd op 40 miljoen
euro. Koning Filip krijgt jaarlijks 11,5
miljoen
@vlbelang
ng
/vlbela
ok.com
euro terwijl Koning Albert
facebonog
steeds 77.000
euro ‘zakgeld’ per maand ontvangt.
De
koninklijke familie bezit nochtans een
‘spaarpotje’ van 1 miljard euro. Daarmee
staat Laken in de top vijf van ’s
werelds rijkste
royals.

gratis infopakket?

m en
SMS sint, uw naa
*
adres naar 3111

* 50 cent per SMS

de periode van loonmatiging.

TABOES BLIJVEN
OVEREIND
Terwijl de Vlaming steeds verder
wordt uitgemolken, blijven twee
thema’s taboe: de kostprijs van de
immigratie – 7 miljard euro per
jaar – en de transfers naar Wallonië
die elke Vlaming jaarlijks 2.700
euro kosten. Indien men deze heilige huisjes sloopt, zou nochtans
een sterk sociaaleconomisch herstelbeleid kunnen worden gevoerd
dat onze welvaart garandeert én
ons sociaal model overeind houdt.
Samengevat: de regeringen Bourgeois en Michel zijn de regeringen
van de grote woordbreuk. Terwijl
het voor de verkiezingen beloftes
regende, hagelt het vandaag belastingen. Indien deze coalitie heeft
willen aantonen dat verandering
niet altijd verbetering betekent, is
ze met grote onderscheiding geslaagd.

DE REKENING
We kunnen dan ook niet om de
vaststelling heen dat de thema’s die
de grootste partij in deze coalities
tijdens de campagne bespeelde enkel goed waren om de Vlaamse kiezer te lokken. Vandaag blijken ze
amper de waarde te hebben van het
papier waarop ze werden gedrukt.

En wat krijgt
u van de
Sint?

Indien u het antwoord op de vraag
wat u van de Sint krijgt niet meteen had geraden, weet u het nu beslist: u krijgt de rekening.

Vu: Tom Van Grieken, Madouple

in 8/9, 1210 Brussel

Klaas Slootmans
Hoewel voor de verkiezingen geen enkele
partij het optrekken van de pensioenleeftijd bepleitte, wordt de pensioenleeftijd
nu opgetrokken tot 67 jaar.
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Eurogeneratie verwerpt EU
Een meerderheid van de jongeren in dit land staat bijzonder
kritisch tegenover de Europese
Unie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit
Brussel bij 2000 jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar.
Zes op tien jongeren plaatst vraagtekens bij het vrij verkeer van personen binnen de EU en vinden dat
‘Belgen’ voorrang moeten krijgen
op bijvoorbeeld Portugezen of
Grieken voor werk, sociale woningen en uitkeringen. Eén op de twee
wil opnieuw meer macht geven aan
de nationale staten en één op vijf
wil komaf maken met de eengemaakte munt.

Het is hoopgevend dat het onderzoek aantoont dat zelfs de meest
heilige EU-huisjes klaar zijn voor
de sloop. Zo is het vrij verkeer van
personen een trofee waar de Europese machtspolitici maar al te graag
mee zwaaien. Het zou ons immers
‘vrijheid en voorspoed’ brengen.
Dat onze jongeren echter begrepen
hebben dat het vooral uitkeringstoerisme en sociale dumping met
zich meebrengt, bewijst dat onze
EU-kritische boodschap is doorgesijpeld. “You can fool all the people some of the time, but you cannot
fool all the people all the time,” wist
Abraham Lincoln al.

WIE DE JEUGD HEEFT…
Dat er, ondanks de Europese verkiezingen van 25 mei, in Vlaanderen amper een EU-debat plaatsvond, is volgens de onderzoekers
dan ook beslist geen toeval. Volgens professor Elchardus mijden
de beleidspartijen doelbewust de
kern van het EU-debat om hun
kiezers niet voor het hoofd te sto-

Foto: Cédric Puisney - Flickr

Dat blijkt uit een onderzoek van de
bekende socioloog Mark Elchardus
(VUB) bij 2000 Belgen tussen de
25 en 35 jaar. De cijfers zijn opvallend aangezien België zichzelf
graag als Europese vaandeldrager
ziet. Maar de wijdverspreide gedachte dat de permanent gepropageerde EU-liefde klakkeloos wordt
overgenomen door onze jongeren, blijkt dus niet meer dan een

sprookje.

8

ten. Het is dan ook de opdracht
van het Vlaams Belang deze ongemakkelijke waarheid maximaal te
verspreiden.
Het onderzoek wijst er alvast op
dat de EU-kritische boodschap van
het Vlaams Belang ruim wordt gedragen door de aantredende generatie. En wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.
Klaas Slootmans

Groene stroom: burger draait op
voor schuldenput 1,7 miljard
oplossingen vindt om de impact op
de stroomfactuur alsnog af te wenden. Stefaan Sintobin noemde het
onaanvaardbaar en ontluisterend
dat de gewone Vlaming via een
stijging van de elektriciteitsfactuur
moet opdraaien voor een schuld
van 1,7 miljard euro. Opmerkelijk is dat de Vlaamse socialisten
en groenen vóór de verkiezingen
voorstelden dat de overheid een
deel van de kost van de groene
stroom zou ophoesten. Vandaag
zwijgen ze hierover.

TOT 2,7 MILJARD EURO

“Ik kan de put van 1,7 miljard
euro die is ontstaan door de oversubsidiëring van groene stroom
niet wegtoveren zonder dat iemand het voelt. De impact op
de elektriciteitsfactuur zal groot
zijn”. Dat gaf Vlaams minister
van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) als laconiek
antwoord op een interpellatie
van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin over de dreigende stijging van de elektriciteitstarieven.

OVERSUBSIDIËRING
De oorzaken zijn gekend: Vlaanderen heeft de voorbije jaren massaal
groenestroomcertificaten
toegekend aan eigenaars van zonnepanelen, bedrijven én particulieren.
De kosten moesten in principe
doorgerekend worden aan de energieverbruikers. Maar dat gebeurde
de voorbije jaren niet, omdat de
federale regering de distributienettarieven blokkeerde voor 2013 en
2014, om zo de elektriciteitsprijzen
onder controle te houden. Dit alles
heeft als gevolg dat de stroomprijs

gevoelig zal stijgen, met gemiddeld
met 30%, eens deze blokkering afloopt.
Minister Turtelboom bevestigde
aan Sintobin dat de oversubsidiëring via de groenestroomcertificaten heeft gezorgd voor een niet
doorgerekende factuur van maar
liefst 1,7 miljard euro. De minister moest toegeven dat het in 2002
ingevoerde certificatensysteem volledig is ontspoord.
Sinds het invoeren van dat systeem
in 2002 werd de Vlaamse regering
geleid door christendemocratische
en liberale minister-presidenten
en zaten er twee christendemocraten en één socialist op de post
van minister van Energie. Sinds
2004 maakt de N-VA bijna onafgebroken deel uit van de Vlaamse
regering. Al deze partijen zijn dus
collectief verantwoordelijk voor
het debacle.

ONAANVAARDBAAR
Uit het antwoord van de minister
bleek dat de Vlaamse regering geen
9

Het Vlaams Belang heeft als enige
steeds gewaarschuwd voor de gevolgen van de groenestroomsubsidies voor de stroomfactuur van
de Vlaming. Men kan zich overigens de vraag stellen of de massale
promotie die vandaag wordt opgevoerd voor de sector van de zgn.
“blue energy” (de hernieuwbare
energieproductie op zee) wel gepast
is zolang dit een nieuwe kostendrijver dreigt te worden waardoor de
elektriciteitsfactuur nog meer kan
gaan stijgen in de toekomst.
Bovendien dreigen de certificatenkosten de komende jaren nog drastisch te stijgen door engagementen
uit het verleden. De Open VLDminister verwees onder meer naar
de steun die de vorige Vlaamse regering beloofde voor twee biomassacentrales (BEE Power in Gent en
E.ON in Langerlo). Alleen al die
twee installaties zijn goed voor 4
miljoen extra certificaten per jaar
indien ze in 2016 operationeel
zijn. De totale factuur voor groene
stroom zou daarmee zelfs kunnen
oplopen tot 2,7 miljard euro in
2019.
Kurt Ravyts

Kracht van interculturele
verandering?
“Op 25 mei stemde de Vlaming
massaal voor verandering”, luidt
het bij de N-VA.
Dat zal misschien wel waar zijn,
maar of de kiezer waar krijgt voor
zijn stem, is een heel andere zaak.
Dat de burger via een ganse reeks
verkapte
belastingverhogingen
zwaar zal moeten inleveren is al
genoegzaam bekend. Ondertussen
wordt de mist ook opgeklaard rond
het beleid dat de Vlaamse regering
wil voeren. Eind oktober dienden
de ministers van de Vlaamse regering hun beleidsnota’s in. In deze
nota’s moet elke minister – elk voor
de eigen bevoegdheden – duidelijk
maken welk beleid hij of zij de komende 5 jaar wil voeren.
Uit de inhoud van deze nota’s
blijkt duidelijk dat het beleid dat
de regering wil voeren mijlenver
verwijderd is van de verandering
die aan de Vlaamse kiezer werd
beloofd. Dit geldt zeker voor de
beleidsnota “Integratie en Inburgering”, opgesteld door de bevoegde
N-VA-minister Liesbeth Homans.

“ETNISCHE KLOOF
TERUGDRINGEN”
Het “terugdringen van de etnische
kloof wordt de centrale doelstelling van het integratie- en inburgeringsbeleid van de komende jaren”,
zo vat Homans haar intenties samen in deze nota. Daarbij verwijst
ze onder meer naar de achterstand
van allochtonen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Homans wil heel wat energie steken
in het wegwerken van deze kloof:
“De etnische kloof en de invloed van
beleid hierop moeten kunnen gemonitord worden in databanken van
de verschillende beleidsdomeinen.
Vervolgens moeten databanken ge-

koppeld worden om nog beter zicht
te krijgen op de positie van personen
van vreemde herkomst binnen de
verschillende domeinen in de samenleving.”
Eén van de oorzaken van de etnische kloof zou volgens Homans “de
onvoldoende toegankelijkheid van de
diensten” zijn. Er zijn volgens haar
immers “drempels die de toegankelijkheid van diensten beperken voor
personen van vreemde afkomst”.
Homans verwacht nu van de “bevoegde beleidsdomeinen dat ze deze
drempels opsporen en concrete maatregelen nemen om ze aan te pakken”.
U voelt het al aankomen: meer dan
ooit tevoren wordt de verantwoordelijkheid voor de zogenaamd
“achtergestelde situatie” van de allochtonen bij de Vlaming gelegd,
die meer inspanningen moet doen
om de niet-geïntegreerde allochtoon tegemoet te komen.
En inderdaad, enkele pagina’s verder lezen we: “Voor personen met
geen of een beperkte kennis van het
Nederlands kan taal de toegankelijkheid van voorzieningen onder
druk zetten. Het beleid zet in op alle
beleidsdomeinen die inspanningen
moeten leveren om hun diensten toegankelijker te maken.” U leest het
goed: diensten moeten zich maar
aanpassen aan de beperkte kennis
van het Nederlands van hun allochtone klanten.

POSITIEVE
DISCRIMINATIE
Homans heeft ook ambitieuze
plannen met het Vlaamse ambtenarenkorps. Tegen 2020 streeft
ze naar 10% personeelsleden van
vreemde afkomst, tegenover 3,1%
nu. Het streefcijfer van de vorige
regering lag op 4%.
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Een “diversiteitsscan” moet duidelijk maken of alle diensten van de
Vlaamse overheid wel voldoende
inspanningen leveren om divers te
worden. Geert Bourgeois besliste
onder de vorige Vlaamse regering
al dat wanneer een allochtoon en
een autochtone Vlaming gelijk
scoorden bij een toelatingsexamen
de allochtoon werd aangeworven.
Alhoewel niet uitdrukkelijk vermeld, moet er niet aan getwijfeld
worden dat deze politiek wordt
verdergezet.
Homans heeft – zo vindt ze zelf
toch – goede redenen om zoveel allochtonen aan te werven: “De aanwezigheid van personen van vreemde
herkomst bij de administratie zal
bijdragen tot het toegankelijker maken van de dienstverlening en de
inclusieve benadering van personen
met een migratieachtergrond”. U
leest het goed: de diensten van de
Vlaamse overheid zijn volgens de
minister onvoldoende toegankelijk
voor niet-Vlamingen omdat er te
weinig allochtonen werken. “Niet
alleen bij de instroomprocessen,
maar bij alle kern HR-processen wil
ik diversiteit verankeren”, geeft Homans nog mee. Let op: we citeren
nog steeds letterlijk uit de tekst van
de beleidsnota van N-VA-minister
Homans en niet uit het programma van Groen of de PVDA.

ZWAK
INBURGERINGSBELEID
Ondertussen tracht Homans in de
pers de indruk te wekken dat er in
de toekomst een kordaat inburgeringsbeleid gevoerd zal worden. De
realiteit is helaas heel anders. Ook
met deze nieuwe regering zal het
Vlaamse inburgeringsbeleid hopeloos achterop blijven hinken tegenover de andere Europese landen.

Terwijl immigranten in bijvoorbeeld Nederland verplicht moeten
slagen voor een inburgeringsexamen om in aanmerking te komen
voor een verblijfsvergunning,
wordt in Vlaanderen enkel een
vrijwillig af te leggen proef voorzien. De invoering daarvan werd
overigens al beslist in 2013.
Een immigrant die de
proef niet wil afleggen
of niet slaagt voor die
proef, wordt op geen
enkele wijze gesanctioneerd.
Overigens
moeten immigranten
in Nederland zowel betalen voor de inburgeringscursus als voor het
examen. In Vlaanderen
blijven beiden volledig
gratis. En dat in tijden
dat de Vlaamse regering
de kostprijs van veel andere diensten aanzienlijk
duurder maakt.
Andere voornemens van
Homans lijken zo weggeplukt uit het partijprogramma van Groen of
PVDA. Zo ligt volgens
Homans een belangrijke
uitdaging in het “verder
interculturaliseren van het
socio-culturele
middenveld.”
“Etnisch-culturele
verenigingen hebben hierin
een belangrijke rol”, schrijft
Homans in haar beleidsnota, “Ook zij zijn emancipatorische bruggenbouwers die mee kunnen timmeren aan de transitie van
de samenleving in het algemeen.”
Wie verwachtte dat de N-VA het
Vlaamse karakter van onze samenleving in tijden van massa-immigratie zou beschermen komt wel
erg bedrogen uit.

ECONOMISCHE
IMMIGRATIE
Terwijl Homans wil starten met
een nieuw rondje ‘positieve discriminatie’ en het niet nodig vindt
een kordaat inburgeringsbeleid te
voeren, wil haar N-VA-collega-

Het Vlaams Belang kant zich zoals bekend tegen deze nieuwe door
Muyters bepleitte economische
immigratie. Nederlandse en Franse
studies tonen overigens aan dat
dergelijke arbeidsimmigratie – als
de eindfactuur wordt gemaakt – de
samenleving meer kost
dan ze opbrengt. Over
de levensloop bezien
zijn de kosten voor
onder meer zorg, onderwijs, pensioenen,
inburgering en sociale zekerheid immers
groter dan de extra
belasting- en premieinkomsten. Overigens leert de ervaring
dat elk nieuw legaal
immigratiekanaal
dat wordt geopend
aanleiding geeft tot
nieuw misbruik.

DWAASHEDEN

minister
Muyters nog eens een nieuwe reeks
immigranten naar Vlaanderen lokken. “Vlaanderen wil voor specifieke
knelpuntvacatures hoog- en middengeschoolde arbeidskrachten aantrekken, en tegelijkertijd sociale dumping uitsluiten”, luidt het in zijn
beleidsnota.

Valt er dan niets positiefs te zeggen over
de plannen van de
Vlaamse regering
met betrekking tot
het inburgeringsbeleid? Toch wel.
Met de ambitie
van de regering
om in te zetten op
de promotie van
het Nederlands is
niets mis. Maar wie is het daar niet
mee eens? Deze bescheiden positieve intentie verdwijnt echter in
het niets bij de vele multi- en interculturele dwaasheden waarmee
de Vlaamse regering onze samenleving wil opzadelen.

Wim Van Osselaer
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Onverdraagzaam
Vlaanderen?
“Vlamingen hebben meer sympathie voor dieren dan voor migranten.” In een interview in Knack
wakkerde Wouter Van Bellingen,
directeur van het Minderhedenforum, de slachtoffercultuur van
vreemdelingen verder aan.
Wie als buitenstaander het interview met Van Bellingen las, dacht
ongetwijfeld dat Vlamingen zowat
het meest analfabetisch, onverdraagzaam en navelstarend volkje zijn op
deze planeet. In een ongezien forum
stuurde de man de meest groteske
clichés de wereld in en slaagde hij er
in – uiteraard zonder enige vorm van
tegenspraak – de wereld compleet op
zijn kop te zetten.
Zo is volgens Van Bellingen het lage
slaagpercentage van allochtonen te
wijten aan racistische leerkrachten
en is de lage werkzaamheidsgraad
van allochtonen het gevolg van – jawel – discriminerende werkgevers.
En dat laatste is natuurlijk de fout
van het Vlaams Belang. “Dertig jaar
lang heeft het Vlaams Belang erop gehamerd dat sommige groepen te lui
zijn om te werken. En die boodschap is
in Vlaanderen als een stinkende walm
blijven hangen,” aldus Van Bellingen.
Enige staving voor zijn uitspraken
bleken geheel overbodig. Laat staan
dat er ook maar even op de eigen
verantwoordelijkheid werd gewezen.

ZWARTE PIET
In een vlaag van zinsverbijstering
gooide Van Bellingen ook zwarte
piet op de schop. De helper van de
goedheilige man zou immers een negatieve stereotiep geven van zwarte
mensen en daarom moeten verdwijnen. Nadat op heel wat publieke
plaatsen de kerstboom is verbannen,
wegens beledigend voor moslims,
lijkt dus ook zwarte piet te worden

geslachtofferd op het altaar van
de multiculturele samenleving.
Dat de politiek-correcte media weg
zou smelten bij dit soort praatjes was
voorspelbaar. Zo vergeleek Liesbeth
Van Impe, hoofdredacteur van Het
Nieuwsblad, allochtonen met mishandelde dieren. “Je kan je weinig
lotgevallen van allochtone medeburgers indenken die eenzelfde golf van
verontwaardiging zouden uitlokken
als mishandelde honden,” stelde Van
Impe.

SLACHTOFFERCULTUUR
Over welke discriminaties Van Bellingen en co het hebben, mag Joost
weten? Kwalitatief onderwijs, werkloosheidsuitkeringen, sociale huisvesting, pensioen, kindergeld, leefloon, enz… Stuk voor stuk zijn het
faciliteiten die nieuwkomers hier de
afgelopen decennia hebben verkregen. En stuk voor stuk bleken ze
niet opgewassen tegen hun eeuwige
klaagzang.
Wordt het niet hoog tijd dat de eigen
verantwoordelijkheid wordt opgenomen en de talloze kansen die men
hier krijgt worden gegrepen. Door
het zelfbeklag van Van Bellingen valt
daar echter voor te vrezen. Heel wat
allochtonen zullen zich door dergelijke verklaringen gesterkt voelen in
hun favoriete slachtofferrol, zonder
eigen verantwoordelijkheid. Knap
werk, meneer Van Bellingen.
Klaas Slootmans
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Illegalen blijven troetelkinderen
Brusselse regime
leveranciers zoiets als het statuut
van ‘beschermde klant’. Dat houdt
in dat deze mensen niet zomaar
zonder gas en elektriciteit kunnen
worden gezet; maar dat zij gas en/
of elektriciteit geleverd kunnen
krijgen aan een zogenaamd ‘sociaal
tarief ’.

De Brusselse Minister van Huisvesting Fremault (cdH) heeft beslist dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zowat 25.000 euro
gaat vrijmaken voor de opvang
van drie Romafamilies die vroeger in het Gesùklooster woonden. Er wordt ook geld voorzien
voor een halftijdse vertaalster.
Dit komt bovenop de bijna
400.000 euro die de Brusselse regering in juni reeds uittrok voor de
illegalen in het Gesùklooster. Illegalen die met de regelmaat van de
klok in het nieuws kwamen omdat
ze het voormalige klooster gebruikten als uitvalbasis voor allerhande
misdadige activiteiten waaronder
drugshandel en prostitutie. Het
Brusselse parket heeft zelfs een onderzoek geopend naar mogelijke
gevallen van kinderprostitutie door
de illegalen in het gebouw.
In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement trok Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens
alvast fel van leer tegen het feit dat
voor drie gezinnen die hier volle-

dig illegaal verblijven 25.000 euro
kan worden vrijgemaakt, terwijl
in Brussel duizenden Brusselaars
die hier wél legaal zijn al jarenlang
op een wachtlijst voor een sociale
woning staan; en terwijl heel wat
Brusselaars de komende wintermaanden weer de nacht onder de
sterrenhemel zullen moeten doorbrengen omdat er onvoldoende
winteropvang voor daklozen is.

GRATIS GAS EN
ELEKTRICTEIT
Blijkbaar heeft het Hoofdstedelijk
Gewest tegenwoordig geld op overschot, dat het in staat is om 25.000
euro uit te trekken voor amper drie
gezinnen die hier illegaal verblijven, en die dus feitelijk in afwachting van hun uitzetting uit het land
in een gesloten opvangcentrum
zouden moeten verblijven.
Maar het kan nog gekker in Brussel. Voor mensen die in Brussel
leven onder schuldbemiddeling of
die het financieel wat minder breed
hebben, bestaat er bij de energie13

Als het van Brussels CD&V-parlementslid Paul Delva afhangt,
moeten ook illegalen binnenkort
het statuut van ‘beschermde klant’
krijgen. Want, zo orakelde de brave
tsjeef, het kan wel zijn dat die mensen hier totaal onwettig verblijven;
toch moeten ze het ’s winters lekker warm kunnen hebben. In een
mondelinge vraag aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering schrijft
Delva hierover: “Desalniettemin
hebben zij (de illegalen dus) ook
nood aan energie om zich te verwarmen, te koken en te leven.” En
dan liefst nog op onze kosten, terwijl voor u en mij en iedere andere
belastingbetaler de energiekosten
de jongste jaren de pan uit swingen.

MELK EN HONING
Het ontgaat de heer Delva misschien…maar de term “illegalen”
slaat op mensen die hier onwettig
verblijven. Zo moeilijk is dat toch
niet? Wie hier illegaal verblijft,
overtreedt de wet. En wetsovertreders moeten niet worden beloond
met zo-goed-als-gratis energie;
maar dienen te worden opgepakt
en in dit geval het land te worden
uitgezet. Opnieuw een logica die
de brave CD&V’er blijkbaar ontgaat. Tenzij hij van dit land nog
meer dan nu al het geval is het land
van melk en honing wil maken.
Kwestie van de illegalen nog wat
meer aan te moedigen om zich hier
te komen vestigen.

Openbaar vervoer wordt duurder
Allerlei tariefverhogingen waartoe de regering besliste, zullen
het leven van de Vlaming de volgende jaren duurder maken.
Op 12 november was het de beurt
aan de openbare vervoersmaatschappij De Lijn om de tarieven
fors op te trekken. De Raad van
Bestuur van De Lijn (bevolkt
door CD&V’ers, N-VA’ers, Open
VLD’ers en SP.a’ers uit kabinetten
en administratie) keurde die dag
met steun van de Vlaamse regering
een tarievennota goed met nieuwe,
hogere ticket- en abonnementsprijzen.
Uit die nota blijkt dat de prijs van
een ticket van 2 naar 3 euro stijgt,
een sms-ticket van 1,40 euro naar
1,80 euro en een rit met een lijnkaart van 1 euro naar 1,40 euro.
65-plussers kunnen niet meer gratis met tram of bus reizen en moeten voortaan 50 euro betalen voor
een jaarabonnement of tickets kopen. Ook gezinnen met kinderen
zullen voortaan dieper in de buidel moeten tasten. Kinderen vanaf
6 jaar zullen in de toekomst niet
meer gratis mee mogen reizen met
een volwassen abonnee.

OUDEREN VERSUS
ASIELZOEKERS
In het Vlaams Parlement werd de-

zelfde namiddag nog stevig gedebatteerd over de tariefverhogingen,
waarbij Anke Van dermeersch het
standpunt van het Vlaams Belang
vertolkte. Ze wees erop dat De
Lijn momenteel amper voor 15%
instaat voor haar eigen kosten, wat
zeer weinig is. De rest wordt afgewenteld op de belastingbetaler.
Toch had ze kritiek over de verdeling van de lasten. Ze stelde onder
meer dat het onbegrijpelijk is dat
een asielzoeker in de toekomst
minder zou betalen dan een 65+’er.
Een oudere zou voortaan 50 euro
moeten betalen voor een jaarabonnement, een asielzoeker – op wie
het tarief ‘vervoersgarantie’ van
toepassing is slechts 40 euro, 10
euro minder dus. Anke Van dermeersch: “Ik vind het niet kunnen
dat mensen die heel hun leven hard
hebben gewerkt en belastingen hebben betaald en nu desondanks vaak
van een schamel pensioentje moeten
rondkomen, meer moeten betalen
dan een asielzoeker.”

KWALITEITSGARANTIE?
Anke Van dermeersch vroeg zich
ook af wat er tegenover de tariefstijging zou staan: “We moeten er
wel een goed aanbod in ruil voor
krijgen. Hoe zit het met de veiligheid op het openbaar vervoer?
Hoe zit het met de stiptheid, met
de dekkingsgraad, het comfort van
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de reis per trein en bus?” Momenteel worden de tarieven verhoogd,
maar over een verbetering van de
kwaliteit van het aanbod moet het
eerste woord nog worden gezegd.
Meer nog, de regering zegt zelfs
af te stappen van het principe van
de “basismobiliteit” dat stelde dat
iedere Vlaming op maximaal 750
meter van zijn woonplaats toegang
heeft tot het openbaar vervoer. Dat
wil zeggen dat de Vlaming in de
toekomst dus verder zal moeten
stappen tot de meest nabije halte.

PARLEMENTSLEDEN
In het debat kwam ook het recht
op gratis vervoer van parlementsleden aan bod. Het Vlaams Belang
is al langer van mening dat dit gratis vervoer voor parlementsleden
eigenlijk onaanvaardbaar is. Als
iedereen moet betalen voor een ticket of abonnement, waarom parlementsleden dan niet? Om de daad
bij het woord te voegen knipte
Anke Van dermeersch symbolisch
haar gratis parlementair lijnabonnement in twee: “Deze kaart geeft
recht op gratis vervoer bij De Lijn en
de NMBS. Ik wil gerust een ticketje
kopen. Ik heb dit soort van gratis
abonnement niet nodig.”
Wim Van Osselaer

8 op 10 minderjarige criminelen is
vreemdeling
Negen op de tien veroordeelde
jongeren die zware feiten hebben gepleegd, hervallen na hun
gevangenisstraf. 84 procent is
vreemdeling. Dat blijkt uit een
onderzoek van de VUB.
De faculteit Criminologie van de
VUB onderzocht alle dossiers van
zogenaamde
‘uithandengeving’
van 1999 tot 2001 in vijf arrondissementen. De procedure van
uithandengeving wordt alleen gebruikt wanneer een minderjarige
zware feiten heeft gepleegd, zodoende hem als een volwassene te
kunnen berechten. En wat blijkt?

Niet minder dan 84 procent van
de jongeren die uit handen worden
gegeven, beschikken niet over onze
nationaliteit en het merendeel is
van niet EU-origine. Wetende dat
onder de ‘Belgen’ ook genaturaliseerde buitenlanders zitten, geeft
aan dat het reële aandeel zelfs nóg
hoger ligt. Marokkaanse jongeren
komen volgens het onderzoek proportioneel het vaakst voor.

LAKS RECHTSSYSTEEM
Voor het Vlaams Belang maakt dit
onderzoek andermaal duidelijk dat
het met de integratie van honderd-

duizenden niet-Europese vreemdelingen compleet fout is gelopen.
De massale import van mensen
wiens waarden- en normenpatroon
haaks staat op de onze, is naast een
aanslag op onze sociale zekerheid,
ook een aanslag op onze veiligheid.
Bovendien heeft ons laks rechtssysteem niet het afschrikkend effect
dat het zou moeten hebben. De
procedure van vervroegde vrijlating en het lakse ‘enkelbandbeleid’
maakt van België immers een paradijs voor criminelen.
Klaas Slootmans

Europese Commissie ondergraaft
wet op havenarbeid
De wet op de havenarbeid, beter
bekend als de wet-Major, is een
monument voor de Vlaamse havenwetgeving. Deze wet dreigt
nu onderuit te worden gehaald
door de Europese Commissie.
De wet-Major werd in 1972 uitgevaardigd. Zij regelt sindsdien
de instroom van havenarbeiders
in onze Vlaamse havens. Zij komt
er voornamelijk op neer dat alleen erkende havenarbeiders in
de havengebieden mogen werken.
Deze regeling zorgt al 40 jaar voor
sociale vrede en levert tot ieders
voldoening hoogwaardige kwalita-

tieve havenarbeid af. Zij wordt dan
ook door niemand in vraag gesteld.
Behalve dan door de Europese
Commissie. Die is na meer dan 40
jaar tot de vaststelling gekomen dat
deze wet in strijd zou zijn met een
of andere Europese regelgeving.
Daarom eist zij dat de wet wordt
aanpast.
Volksvertegenwoordiger Jan Penris, die de Vlaamse havenbelangen
al sinds jaar en dag behartigt, keek
eens na wat het regeerakkoord
daarover zegt. Daarbij kwam hij tot
de vaststelling dat de nieuwe regering van zin is om de havenarbeid

15

te “moderniseren”. Een goed verstaander heeft maar een half woord
nodig. Penris ondervroeg daarom
minister van Werk Kris Peeters wat
de regering daar nu precies mee bedoelt. Die blijkt niet echt van zin
te zijn het hard te spelen tegen de
EU. Zij is immers zinnens, weliswaar in overleg met de sociale partners, deze regelgeving aan te passen
overeenkomstig de wensen van de
Europese Commissie. En dat voorspelt dus niet veel goeds.

Peter Lemmens

“De men
Met haar frisse verschijning en stevig debater is de 31-jarige Barbara
Bonte één van de aanstormende talenten in
het Vlaams Belang. Na haar studies Handelswetenschappen trad ze in dienst voor de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement, waar ze de
Vlaamse begroting en het onderwijsdossier op de
voet volgde. Op 25 mei raakte Barbara verkozen
in het Vlaams Parlement. Vlaams Belang-magazine strikte haar voor een gesprek.
Hoewel u al langer dan vandaag meedraait in
onze partij, bent u één van de nieuwe gezichten
in het Vlaams Parlement. Er staat u dus een zware
taak te wachten.
In het Vlaams Parlement zijn we met 6 verkozenen
in de Vlaams Belang-fractie, tegen 21 in de vorige
legislatuur. Ik hoef dus niet uit te leggen dat de taakverdeling per parlementslid een stuk zwaarder is geworden. Ik ben er mij dan ook zeer goed van bewust
dat er veel van mij verwacht wordt, maar ik zie het
als een uitdaging om onze partij terug op de rails
te zetten. En trouwens, zware inspanningen zijn de
meest uitdagende en daar heb je achteraf het meeste
voldoening van. Liever een expeditie naar de Zuidpool dan een luilekkervakantie op Tahiti.
U bent niet alleen een jong parlementslid, maar
ook een jonge moeder. Is het niet moeilijk om
uw moederschap met een job als parlementslid te
combineren?
Zoals elke moeder weet, is de zorg voor een baby
soms zwaar. Er komt in mei trouwens nog een tweede kindje, dan zal het pas echt druk worden. Ik heb
gelukkig veel steun aan mijn man, mijn moeder en
mijn schoonouders. Maar ik klaag zeker en vast niet,
dat zou trouwens ongepast zijn want er zijn zoveel
andere mensen die het pas echt moeilijk hebben om
hun werk en gezin te combineren en op elkaar af
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nsen worden gepluimd”
te stemmen. Ik denk bijvoorbeeld maar aan alleenstaande moeders of vaders, waarbij én het werk én het
gezin steeds op hetzelfde paar schouders terechtkomt,
of aan grote gezinnen waarin beide ouders gaan werken. Ik heb daar immens veel respect voor.

taalbadklassen, maar de tonnen geld die in het kader
van het ‘gelijkekansenbeleid’ zijn doorgesluisd naar
scholen met een allochtone leerlingenpopulatie hebben enkel in een daling van onze onderwijskwaliteit
geresulteerd en waren dus pure geldverspilling. Ook
de hervorming van het secundair onderwijs heb ik de
vorige jaren –toen nog als medewerkster- van nabij
gevolgd. Wij verzetten ons met klem tegen de eenheidsworst die de Vlaamse regering van ons onderwijs wil maken.

Wat zijn uw stokpaardjes?
Ik kan mij enorm ergeren aan de fiscale graaistaat.
Akkoord, fiscaliteit is geen sexy materie, maar de
Vlaming wordt vandaag
werkelijk gepluimd door
allerhande belastingverhogingen. Denken we
maar aan de stijgende
kosten voor dienstverlening, bijdragen, retributies en andere eufemismen. De belastingdruk
in dit land behoort tot de
hoogste van de wereld en
elk jaar komen er nieuwe
lasten bij. De portemonnee van de Vlaming geraakt op het einde van
de rit leger en leger en er
staat steeds minder tegenover.

“

Liever een expeditie naar de
Zuidpool dan
een luilekkervakantie op Tahiti

Eind september keurde de Gentse gemeenteraad het onderwijsbeleidsplan goed dat bepaalt dat
leerlingen van het Gentse stadsonderwijs voortaan hun thuistaal mogen spreken op school.
Toen u Liesbeth Homans (N-VA)
daar over aansprak, weigerde zij
u een inhoudelijk antwoord te
geven. Hoe komt dat?

U bent heel actief in de commissie onderwijs. Welke klemtonen wenst u daar te leggen?

Minister Homans mag dan misschien wel ‘superminister’ worden
genoemd omdat ze veel bevoegdheden heeft, maar de manier
waarop zij aan parlementsleden bepaalde antwoorden geeft, of beter gezegd niet geeft, is een minister
onwaardig. Op die manier kan ik zelfs mijn katten
‘superminister’ maken.

Onderwijs is een materie waar het Vlaams Belang zich
al lange tijd op profileert, maar helaas is de weerklank
in de media minimaal. Het hele gelijkekansenbeleid
in het onderwijs bijvoorbeeld vind ik bijzonder onrechtvaardig want het discrimineert onze kinderen
ten opzichte van kinderen van allochtonen. Voor mij
is elk kind gelijkwaardig en verdienen zij dezelfde
kansen. Het kan zijn dat kinderen van allochtonen
extra lessen Nederlands nodig hebben en dan mag
er gerust geld uitgetrokken worden voor bijvoorbeeld

Specifiek in die zaak over het Gentse stadsonderwijs
zit de N-VA natuurlijk gewrongen door de houding
van hun coalitiepartner Open VLD in dat dossier.
Open VLD zit in de Gentse meerderheid en ging dus
akkoord met dat onderwijsbeleidsplan. N-VA volgde
in Gent wel het Vlaams Belang in zijn kritiek op de
maatregel, maar op Vlaams niveau durven zij natuurlijk niet veel meer zeggen, gezien zij anders hun
coalitiepartner zouden terugfluiten. De logica van
de machtspolitiek is vaak cynisch. Volgens mij is dat
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dan ook de reden waarom minister Homans niet wou
antwoorden op mijn vraag.

Er was heel wat te doen rond de groenestroomcertificaten. Onder het ministerschap van Freya Van
den Bossche zou er een put van 1,7 miljard euro
gegraven zijn, waardoor de energiefactuur volgend
jaar voor vele gezinnen tot 30 procent hoger zal
uitvallen.

U kaart ook steevast de problemen aan waarmee
het onderwijs in ‘multiculturele’ steden zoals
Brussel en Antwerpen te kampen heeft. Over welke problemen gaat dat dan?

Dat is inderdaad het gevolg van het desastreuze energiebeleid van de afgelopen jaren. Groene stroom is
jarenlang overgesubsidieerd en nu zitten we met de
gebakken peren. De vorige Vlaamse regeringen hebben hier gefaald: de socialisten mogen dan misschien
de hoofdverantwoordelijken zijn voor het mislukte
groenestroombeleid, maar ook N-VA, CD&V en
Open VLD gaan niet vrijuit want zij zaten allen in
de regeringen die dit hebben goedgekeurd. Zij zijn
dus allen mede-verantwoordelijk voor de forse prijsstijging.

Onlangs vroeg ik aan onderwijsminister Crevits
waarom een homoseksuele leerkracht expliciet gevraagd werd door de school om zijn geaardheid niet
kenbaar te maken. Niet toevallig betrof het een Brusselse school. Uiteindelijk bleek dat heel wat moslimouders problemen zagen in een dergelijke leerkracht,
al mocht dat niet expliciet gezegd worden. Het is
trouwens een publiek geheim dat in Brussel met de
regelmaat van de klok homo’s gemolesteerd worden
door moslims omwille van hun geaardheid. Maar dat
wordt allemaal bedekt met de multiculturele mantel
der liefde.

De ‘kracht van verandering’ van de N-VA blijkt
duidelijk uitgedraaid te zijn op een kracht van
ontgoocheling’. Ook de beleidsnota ‘Integratie en
Inburgering’ van Liesbeth Homans doet ons op
zijn zachtst gezegd de wenkbrauwen fronsen…

Recent was er nog het bericht dat Vlaamse kinderen geen plaats meer vinden in het Nederlandstalig
onderwijs in de hoofdstad. Hoe wil het Vlaams Belang dat aanpakken?

Het is typisch de N-VA: voor de verkiezingen en in
debatten altijd straffe en stoere taal spreken, maar na
de verkiezingen en in realiteit het omgekeerde zeggen
en doen. Dat spelletje is al jaren aan de gang en de
N-VA komt er nog telkens mee weg ook. Om een
voorbeeld te geven: onlangs heeft Homans in één van

Het capaciteitstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een nijpend probleem dat reeds lang
door ons is voorspeld. Meer dan 1000 Nederlandstalige kinderen hebben drie maand na het begin van
een schooljaar nog steeds geen school gevonden. Dat
is bijzonder schrijnend. Nochtans wist men al veel
langer dat de demografische tijdbom op ontploffen
stond, maar men liet begaan. Struisvogelpolitiek van
de ergste soort. Bovendien heeft men in Brussel een
discriminerend inschrijvingsbeleid ingevoerd waarbij zogenaamde ‘gelijke onderwijskansenleerlingen’
voorrang krijgen. Eigen volk laatst dus.

“

De portemonnee
van de Vlaming geraakt op het einde
van de rit leger en leger en er staat steeds
minder tegenover

De verhoging van de inschrijvingsgelden in het
hoger onderwijs beroerde de gemoederen in
Vlaanderen enorm. Hoe staat u daar tegenover?
De studiegelden in het hoger onderwijs worden opgetrokken met 270 euro tot 890 euro, een stijging van
maar liefst 44 procent. Ook dat is een verkapte belastingverhoging, samen met andere maatregelen van
de Vlaamse regering zoals de inperking van de woonbonus, de verhoging van de waterfactuur, de stijging
van de prijzen voor kinderopvang, enz. Ik vrees dat
de verhoging van het inschrijvingsgeld vooral mensen
zal treffen die net buiten de sociale correcties, zoals
de studietoelage, vallen. Voor die gezinnen stijgen de
uitgaven fors. Het wordt voor hen de komende jaren
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Nochtans betalen die mensen zich nu reeds blauw aan belastingen. Je zou dan toch verwachten dat ze daarvoor
iets in de plaats krijgen.

haar beleidsnota’s aangekondigd dat zij streefcijfers
wil opleggen voor de aanwerving van allochtonen.
Niet talent maar afkomst zal in de toekomst dus de
doorslag geven bij de aanwervingen van het Vlaams
overheidspersoneel.
Met Tom Van Grieken staat er een nieuwe kracht
aan het roer van het Vlaams Belang. Hij genoot
bij zijn verkiezing het vertrouwen van een ruime
meerderheid van de leden. Is hij de geknipte per18

soon om onze partij weer naar overwinningen te
leiden?

“

Het is een publiek
geheim dat in Brussel met de regelmaat
van de klok homo’s gemolesteerd worden door
moslims omwille van
hun geaardheid. Maar
dat wordt allemaal bedekt met de multiculturele mantel der liefde

Ik ken Tom al ongeveer 10 jaar, nog van toen hij
praeses was van de scholierenvereniging NJSV. En ik
wist dat Tom ooit in de politiek zou stappen en het
ver ging schoppen. Intussen heeft hij bewezen dat hij
een politiek talent is. Dat zeggen zelfs onze politieke
tegenstanders. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat
Tom als voorzitter de juiste man op de juiste plaats
is.
Wat de toekomst van onze partij betreft, ben ik inderdaad optimistisch. Inhoudelijk hebben wij nog
steeds het sterkste programma. Zo geven de feiten
ons elke dag gelijk. Ik denk maar aan de desastreuze
gevolgen van de massa-immigratie op ons sociaal
stelsel, aan de islamisering van Europa, de toenemende graaicultuur van de overheid, de lakse aanpak van criminelen, enzovoort. Met ons kordaat
programma, een nieuwe stijl, de juiste aanpak, onze
nieuwe én vertrouwde gezichten die er samen voluit
voor gaan, denk ik dat wij de ideale formule bezitten
om opnieuw verkiezingen te winnen.
Opgetekend door Bob De Brabandere
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Catalonië gaat verder
Vorige maand zetten de Catalanen een nieuwe stap in de richting van hun onafhankelijkheid.
Wanneer volgt Vlaanderen?
Om hun onafhankelijkheidsstreven kracht bij te zetten, organiseerden de Catalaanse nationalisten de
jongste jaren verschillende massademonstraties die tot de grootste in
de Europese geschiedenis behoren.
Vorig jaar bijvoorbeeld vormden
meer dan een miljoen Catalanen
ter gelegenheid van hun nationale
feestdag (Diada) een vierhonderd
kilometer lange menselijke ketting
die doorheen vijfentachtig dorpen
langs de Catalaanse kust liep. De
organisatoren lieten zich daarbij
inspireren door de ‘Baltische weg’
die in augustus 1989 door twee
miljoen Esten, Letten en Litouwers werd gevormd om hun onafhankelijkheidsstreven kracht bij te
zetten.

V

STUNT
Op 9 november stonden de Catalanen immers in dichte drommen
aan te schuiven om hun stem uit
te brengen. De opkomst overtrof
de stoutste verwachtingen van de
initiatiefnemers die de lat op 1,5
miljoen deelnemers gelegd hadden. Uiteindelijk kwamen niet
minder dan 2,3 miljoen kiezers
opdagen – ongeveer evenveel als
bij de Europese verkiezingen eerder dit jaar – waarvan zo’n 80 procent voor onafhankelijkheid koos.
De Spaanse premier Rajoy deed
zijn uiterste best om zich niet onder de indruk te tonen en noemde
de stembusgang niet meer dan een
politieke propagandastunt. Dat
laatste is best mogelijk, maar het is
dan in ieder geval wel een geslaagde. Als aanklacht tegen Madrid en
als demonstratie van het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven was
de officieuze volksraadpleging van
9 november hoe dan ook een sig-

Foto: Ferran Legaz - Flickr

Ook dit jaar mondde de ‘Diada’
uit in een indrukwekkende demonstratie van het Catalaanse
vrijheidsstreven. Op 11 september,
dag op dag driehonderd jaar nadat
Catalonië zijn onafhankelijkheid
verloor, vormden meer dan anderhalf miljoen Catalanen een reusachtige menselijke ‘V’ die symbool
stond voor ‘Victoria’ (overwinning), ‘Voluntat’ (vrijheid) en ‘Votar’ (stemmen). Met die laatste ‘V’
verwezen de demonstranten naar
het lang verwachte onafhankelijk-

heidsreferendum dat voorzien was
op 9 november en de voorbije twee
jaar zorgde voor heel wat politiek
en juridisch getouwtrek tussen
Barcelona en Madrid. De Spaanse
regering liet het referendum tot
twee keer toe illegaal verklaren,
wat er uiteindelijk toe leidde dat
de geplande bindende volksraadpleging werd vervangen door een
‘participatief proces’. Dat heeft dan
wel geen officiële waarde, wat niet
betekent dat het zonder politiek
belang bleef.
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naal waar niet naast kan gekeken
worden.
Als de Spaanse regering denkt dat
met het onwettig verklaren van het
referendum de Catalaanse kwestie van de baan is, vergist ze zich
in ieder geval. Zoals al meermaals
is gebleken, zullen nieuwe tegenkantingen en dreigementen vanuit Madrid de Catalaanse drang
naar onafhankelijkheid bovendien
alleen maar versterken. Dezer dagen speelt de Catalaanse regering
overigens met het idee vervroegde
verkiezingen uit te schrijven, waarbij alle partijen die zich uitspreken
voor onafhankelijkheid samen
naar de kiezer zouden trekken.
Op die manier zou deze stembusslag wel eens kunnen omgetoverd
worden tot een politiek wapen dat
nog krachtiger is dan het door de
Spaanse autoriteiten verboden referendum.

VOORBEELD
De Catalanen zijn nog niet op hun
eindbestemming
aangekomen,
maar hebben wél een hele weg in
die richting afgelegd. Het parcours
dat het kleine, maar dappere volk
de voorbije jaren heeft bewandeld,
dwingt zonder meer respect af. We
kunnen alleen maar hopen dat de
Vlamingen zich ooit door het Catalaanse voorbeeld laten inspireren
en op een dag een even grote dosis
moed aan de dag zullen leggen.
Dirk De Smedt

Moslimextremisme:
half werk is geen werk
Jaarlijks grijpt in Brussel een zogenaamde moslimbeurs plaats.
Wat zich op het eerste zicht aandient als iets vrij onschuldigs,
blijkt bij nader toezien in de
praktijk erg ranzige – en gevaarlijke! – kantjes te vertonen.
Van 7 tot 10 november 2014 werd
in Brussel in de gebouwen van
Turn en Taxis de jaarlijks moslimbeurs gehouden. Deze beurs
is een verzamelpunt van wat we
met een understatement misschien
best erg overtuigde moslims kunnen noemen. Daar gebeuren ongetwijfeld zeer onschuldige zaken,
zoals folkloristische dans en zang,
de verkoop van kleding en andere
veeleer onschadelijke activiteiten.
Maar er zijn ook activiteiten die
dat veel minder zijn. Denken we
bijvoorbeeld maar aan de verkoop
van opruiende en haat predikende
geschriften en het verkondigen van
oorlogszuchtige taal. Deze beurs,
waar gedurende vier dagen duizenden “Belgische” moslims samenkomen, heeft in het verleden dan ook
reeds meermaals haar kwalijke reputatie op dat vlak gevestigd. Dat
uitte zich onder meer in de aanwezigheid van moslimextremisten
en haat- en geweldpredikers tegen
andersgelovigen.

de eerste de beste. Als dusdanig is
hij een beruchte Jihadprediker die
sinds 2007 bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten bekend staat als
pleitbezorger en sponsor van het Jihadterrorisme over de hele wereld.
In het licht van het huidige klimaat
van radicalisering van moslims en
toenemende terreuraanslagen –
denken we maar aan de aanslag
op het Joods museum in Brussel –
vroeg Dewinter dienaangaande een
kordaat antwoord van de minister.
Het ontzeggen van de toegang tot
dit land van deze man was wel het
minste dat verwacht kon worden.

ties te ondersteunen. Deze sprekers werden door Jambon evenwel
ongemoeid gelaten. Het is in alle
geval tekenend voor de geestesgesteldheid en de bedoelingen van
de organisatoren van deze moslimbeurs dat uitgerekend zulk een
soort sujetten wordt uitgenodigd
om hier te komen spreken. Verwonderlijk is dat evenwel niet. De
organisatie achter de moslimbeurs
leunt immers zeer nauw aan bij de
Moslimbroederschap.

OPNIEUW PRIJS

HALVE MAATREGEL

Het was een waakzame Filip Dewinter die op 28 oktober de kat de
bel aanbond dat het ook dit jaar
opnieuw prijs was. In een open
brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, de N-VA’er Jambon,
liet hij hem weten dat een zekere
Tareq Al Suwaidan dit jaar een
van de gastsprekers op de moslimbeurs zou zijn. Dit heerschap is als
leider van de extremistische Moslimbroederschap van Koeweit niet

Jambon had blijkbaar wel oren
naar de waarschuwingen van Dewinter. Want enkele dagen later
werd de man inderdaad verboden
dit land te betreden. Helaas was
dit maar half werk, en half werk
is geen werk. Op de moslimbeurs
van 2014 waren immers nog andere sprekers uitgenodigd die ervoor
bekend staan fundamentalistische
praat uit te slaan, op te roepen tot
geweld en terroristische organisa-

De vrijheid van meningsuiting is
ons zeer dierbaar en moet zoveel
mogelijk gekoesterd worden. Maar
het is bijzonder naïef en gevaarlijk
de vrijheid van meningsuiting als
schaamlampje te misbruiken om
personen en organisaties die geweld en haat tegen het Westen prediken hier vrij hun gang te laten
gaan. Laten we daarom onze vrijheden niet te grabbel gooien voor
diegenen die ze zo snel mogelijk
afgeschaft willen zien.

Het was een waakzame Filip Dewinter die op 28 oktober de
kat de bel aanbond en in een open brief minister van Binnenlandse Zaken Jambon waarschuwde voor Tareq Al Suwaidan
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VRIJHEID VAN
MENINGSUITING?

Op de bres tegen islamrepressie
in de islamisering van het MiddenOosten en de ondergang van het
christendom. Souheil A. Sneij wees
op de naïeve houding van onze regeringen en waarschuwde voor een
te makke houding ten aanzien van
de islamisering: “Indien het Westen zijn tanden niet laat zien, zullen ook jullie verpulverd worden,”
klonk het. Jack Petros en Yusra
Nazar, een christelijke koppel uit
Irak, vertelde het trieste verhaal
over hun kinderen die ook op onze
scholen worden geconfronteerd
met de toenemende islamisering in
het onderwijs.

EERSTE SLACHTOFFERS
In het Vlaams Parlement hield
de denktank ‘Steden Tegen Islamisering’ afgelopen maand een
colloquium over het tragische lot
van christenen onder de islamrepressie in het Midden-Oosten.
Nadat de VN Islamitische Staat
midden november nog formeel beschuldigde van misdaden tegen de
menselijkheid, kon een studiedag
over de terreur die IS zaait niet toepasselijker zijn. Op de sprekerslijst
van het colloquium ‘Islamrepressie
tegen Christendom’ stonden naast
Hans Jansen een aantal opmerkelijke namen van mensen uit de
Christelijke gemeenschap uit het

Midden-Oosten.

PANELGESPREK
In een panelgesprek onder leiding
van islamexpert Sam van Rooy gaven ervaringsdeskundigen als Dr.
Bitar Nabil (Libanon), Souheil
A. Sneij (Syrië) en Reem Hanona
(Irak) hun mening met betrekking tot hun gemeenschappen die
zich onder het juk van de islam
bevinden. Dr. Bitar Nabil gaf een
uitgebreid historisch overzicht van
de relatie tussen de islam en het
christendom in zijn geboorteland
Libanon, en noemde “de veranderende demografie” een hoofdfactor
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Anke Van dermeersch wees in haar
redevoering op het feit dat vrouwen
de eerste slachtoffers zijn van de islamisering. “Naast de oorlogsdaden
die ons dagelijks bereiken over IS,
Al-Nusra, Boko Haram en Al Qaida
zijn het vooral vrouwen die de tragische gevolgen van de islam ondergaan. Steniging, slavernij, foltering,
verkrachting, genitale verminking en
levenslange discriminatie zijn slechts
enkele voorbeelden die aantonen hoe
de islam zich verhoudt tot vrouwen,”
aldus Van dermeersch.

HANDBOEK VAN DE ISLAM
Hoofdspreker was de bekende Nederlandse arabist en PVV-Europar-

lementslid Hans Jansen. In zijn lezing getiteld ‘Het probleem tussen
de islam en het Westen’ noemde
hij man en paard over de islam en
citeerde hij onder meer een aantal
beklemmende Koranverzen die
vandaag door ‘Islamitische Staat’
en aanverwante jihadistische groeperingen in de praktijk worden
gebracht. Ook beklemtoonde hij
het essentiële belang van de sharia
binnen de islamitische doctrine.
Dit handboek van de islam is de
gebruiksaanwijzing van de islam
en toont gedetailleerd aan hoe
minderheden dienen te worden
behandeld en uitgeschakeld en
hoe de islam het best een samenleving kan domineren. “De Koran
is de leer van God, de sharia is de
wil van God”, aldus Jansen. Verder
benadrukte de arabist de talloze
fundamentele verschillen tussen

de islam en het christendom, die
de gevaarlijk grote kloof tussen de
islamitische wereld enerzijds en
het Westen anderzijds verklaart.
Hoe we als samenleving moeten
omgaan met de islam is volgens
Jansen de meest pertinente vraag
van de 21ste eeuw. “De islam is niet
tandenloos en vegetarisch. Dialoog
is daarom weinig zinvol. We zullen
krachtig moeten weigeren om ons tot
slaaf te laten maken. Partijen of regeringen die een angstige struisvogelpolitiek volgen, dienen daarvoor bij
verkiezingen te worden afgestraft,”
aldus Jansen.

GENOCIDE
In zijn slotwoord bracht Filip
Dewinter onder meer verslag uit
van zijn bezoeken aan Syrië en
zijn ontmoetingen met christe-

lijke minderheidsgroepen in het
Midden-Oosten. “Christenen en
andersgelovigen werden de afgelopen eeuwen door de islam vermoord,
gemarteld en verjaagd. In Syrië zijn
1 miljoen van de 1,5 miljoen christenen op de vlucht. In het MiddenOosten, Noord-Afrika, Nigeria en
zelfs in Turkije is sprake van een culturele en religieuze genocide”, aldus
Dewinter.
Met een kwinkslag pareerde Dewinter tussendoor ook nog de
critici: “Wij, racistisch? Met zo veel
‘allochtonen’ in de zaal kloppen we
alle quota!”
De islamrepressie waar we dagelijks
getuige van zijn, is volgens Dewinter allesbehalve een oprisping van
een kleine minderheid. “Ze is inherent en structureel verbonden aan de
islam.” Ook hij waarschuwde voor
een te lakse houding van onze regeringen: “Opgeven en de strijd tegen
de islam staken, betekent de capitulatie van het Westen. Dat laten wij
niet gebeuren,” besloot Dewinter.
Na een beklijvende videoclip over
de islamterreur van Islamitische
Staat en het verband met verzen
uit de Koran, werd tot slot door de
300 aanwezigen een minuut stilte
gehouden voor de slachtoffers van
de islamisering.
Klaas Slootmans
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Vlaamse eisen weggegomd
Het federale regeerakkoord bevat
enkele blinde vlekken. Zo is het
vergeefs zoeken naar sommige
thema’s waarvan men als Vlaamsnationalist zou verwachten dat ze
de aandacht van de nieuwe ploeg
zouden gekregen moeten hebben,
zeker in een regering waarvan niet
weinig Vlaams-nationalisten deel
uitmaken. Quod non!
Een eerste is – in algemene orde uiteraard het ontbreken van een
communautair luik in het regeerakkoord. De MR bazuint in Wallonië
triomfalistisch uit dat zij er in geslaagd is dit thema te doen afvoeren
en als noodzakelijke voorwaarde
heeft voorgelegd aan de N-VA om
te onderhandelen over een Belgische regering. Inderdaad, waar is
de intentie om op zijn minst een
herziening van de Grondwet in het
vooruitzicht te stellen door het artikel 195 voor herziening vatbaar

te verklaren? En hoe zit het – bijgevolg en in tweede orde - met de
confederale invulling van artikel 35?
Er wordt geantwoord dat men dat
allemaal gaat bekijken op het einde
van de rit. Zo wordt er tijd gekocht,
met het risico dat het wel eens 10
jaar lang absolute communautaire
stilstand wordt. Nochtans hoorden
we N-VA, die nu de door haar zo fel
gecontesteerde 6de staatshervorming
loyaal mee gaat uitvoeren, toen zeggen dat het communautaire verhaal
niet af was en dat er nog heel veel
werk te doen stond in die zin. Niet
dus.

BLANCO CHEQUE
Ook inzake de afbouw van de transfers is geen spoor te bespeuren in
het regeerakkoord. Bij N-VA hoorden en lazen we vaak: “De transfers
dienen de solidariteit niet, maar
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werken verlammend op de groei
van zowel de Waalse als de Vlaamse economie.” En nog: “De N-VA
is solidair met de andere regio’s.
Maar dat mag geen blanco cheque
zijn. Want die geven geen uitzicht
op verbetering. Als de Franstaligen
zélf het bedrag invullen dat ze willen ontvangen, worden ze niet verantwoordelijk gesteld voor het eigen
beleid. En zo belonen we slecht beleid.” Waar zijn de grote principes
gebleven? Werden ze verkocht voor
een bord Belgische linzensoep?
Vorige legislatuur overtrof huidig
staatssecretaris Francken het Vlaams
Belang bijwijlen in zijn kritiek op
de monarchie in het algemeen en de
dotaties aan de koninklijke familie
in het bijzonder. In de standpunten
van zijn partij lezen we zwart op wit:
“Voor de N-VA is het essentieel dat
aan het hoofd van een democratie
een verkozen staatshoofd staat, en

niet een eerstgeborene. De burgers
moeten zelf kunnen bepalen wie
aan het roer staat. Voorrechten op
basis van geboorte zijn niet meer
van deze tijd. De monarchie is achterhaald. Tijdens een overgangsfase
moet er onmiddellijk een protocollair koningschap komen. De koning
mag zich niet langer inlaten met
de regeringsvorming, toekenning
van adellijke titels, gratieverzoeken,
ondertekenen van de wetten, enzovoort.” Had de aanwezigheid van
een evolutionaire Vlaams-nationale
partij in een Belgische regering niet
voor zo’n overgangsfase kunnen zorgen? Of verwacht men dat de anderen dat ooit zullen doen?!

WIE LAATST LACHT
Ook de huidige dotatieregeling
blijft wat ze is, zo blijkt, want
het regeerakkoord spreekt er
nergens over. Ook hier dezelfde
opmerking: was hier echt niet
meer mogelijk om droom in
daad om te zetten? Wij kunnen
ons voorstellen dat een bezoek
aan de koning door mijnheer
Francken behoorlijk frustrerend
moet zijn omdat hij maar al te
goed weet dat die koning de
laatste is die lacht.

het hardnekkige Belgische ijzer niet
kunnen breken. Alles blijft bij het
oude. Een zoveelste Vlaams-nationale eis werd overboord gegooid.

en taalhoffelijkheid zijn voor de
Vlaamse Beweging altijd uitgangspunten en doel geweest van hun
strijd om erkenning in dit land. Tot
op de dag van vandaag is die strijd
niet gestreden en blijven onrechtVERLEGENHEID
vaardigheden, kromme wetgeving
en kwaadwillige interpretaties van
En wat met de manke taalwetge- de taalwetten de voedingsbodem
ving, waaraan de Franstaligen al voor vele Vlamingen om op te kozo vaak hun laarzen lapten, en die men voor hun legitieme rechten
nu onder de bevoegdheid van de en een correcte behandeling. Het
Vlaams-nationalist en minister van Vlaams Belang zal daarom opnieuw
Binnenlandse Zaken Jambon valt? zijn wetsvoorstel indienen om de
Even op een rijtje: het taalgebruik in Vaste Commissie voor Taaltoezicht
tal van overheidsbedrijven waar Ne- de bevoegdheid te verlenen om
derlandstaligen vaak het slachtoffer zich effectief in de plaats te kunnen
zijn van onwil of zelfs kwade wil, stellen van de in gebreke blijvende
het taalgebruik en de omzendbrie- overheden. Eens benieuwd of de
ven in de faciliteitengemeenten, het minister van Binnenlandse Zaken
taalgebruik in de Brusselse zieken- nog oor zal hebben naar deze vraag.
Maar als wij zien hoe al het
TOT OP DE DAG VAN VAN- voorgaande al bij het grof huiswordt gezet, dan hebben
DAAG IS DIE STRIJD NIET vuil
wij daar weinig vertrouwen in.

GESTREDEN EN BLIJVEN
ONRECHTVAARDIGHEDEN
DE VOEDI NGSBODEM
VOOR VELE VLAMINGEN
OM OP TE KOMEN VOOR
HUN RECHTEN

Nog een thema dat stil werd afgevoerd, is de taalvoorwaarde, de
taalvereiste als voorwaarde tot uitkering en maatschappelijke integratie. N-VA diende er wetsvoorstellen
over in, maar kan – eenmaal aan
de macht – ook hier niets uit de
brand slepen. Er komen dus verder
mensen bij ons wonen die onze taal
niet kennen en in veel gevallen zelfs
nooit zullen kennen.
Ontwikkelingssamenwerking was
een van de bevoegdheden die na
Lambermont in 2001 zouden gedefederaliseerd worden. Het is er
nooit van gekomen, ook met het
vlinderakkoord van 2011 niet; alles
bleef federaal en dus Belgisch. Ook
hiertegen heeft N-VA jarenlang geprotesteerd. Nu zij mee de Belgische macht uitoefenen, hebben zij

huizen, het ziekenvervoer, de brandweer, de politie, de OCMW’s, de
zgn. verplichte tweetaligheid van de
managers in de Federale Overheidsdiensten waar het overal de regel
werd dat niet langer de ambtenaren,
maar wel de diensten tweetalig werden (wat zorgde voor problemen bij
afwezigheden of urgente gevallen),
de machteloosheid van de louter
adviserende Vaste Commissie voor
Taaltoezicht,… Het waren allemaal
thema’s waar tijdens de vorige legislatuur vele N-VA-parlementsleden
samen met het Vlaams Belang voor
op de bres stonden, in het belang
van de Vlamingen. Het pad wordt
vandaag niet verder bewandeld…
Begrijpe wie kan. Of zou Jan Jambon er mee in verlegenheid kunnen
gebracht worden?
Taal en taalwetgeving, taalrechten
en taalverplichtingen, taalvrede
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Tot slot is er nog de Buitenlandse Handel, een bevoegdheid die in principe al naar de
deelstaten werd overgeheveld,
maar waarbij FINEXPO (exportfinanciering) en de Nationale Delcrederedienst (exportkredietverzekering) federaal bleven
en waarin de federale minister een
vetorecht behoudt. En dan installeert de nieuwe regering plots ook
nog een staatssecretaris van Buitenlandse Handel… De vorige Vlaamse regering was voorstander van een
volledige overheveling. Vandaag
zwijgt Bourgeois in alle talen. En de
minister die de nieuwe staatssecretaris onder zijn hoede heeft, is niemand minder dan… Kris Peeters,
de vorige minister-president… Belgischer kan het haast niet.
Het Vlaams Belang zal natuurlijk
niet nalaten deze thema’s, onze thema’s, de thema’s van het zelfbewuste
Vlaanderen blijvend onder de aandacht te brengen. Het is niet alleen
onze taak, maar ook onze plicht.

Paul Meeus

Theo van Gogh, 10 jaar later
Op 2 november was het precies
10 jaar geleden dat de Nederlandse columnist, filmmaker,
programmamaker, presentator,
islamcriticus en bovenal vrijdenker Theo van Gogh werd vermoord door jihadist Mohammed
Bouyeri.

“IN NAAM VAN ALLAH”
Op de ochtend van 2 november
2004 fietste Theo van Gogh naar
zijn werk. In de Linnaeusstraat
te Amsterdam werd hij door de
orthodoxe moslim Mohammed
Bouyeri doodgeschoten. Wanneer
van Gogh op de grond lag, sneed
Bouyeri met een groot mes van
Goghs keel over. Vervolgens stak
Bouyeri het mes diep in van Goghs
borst, tot aan zijn ruggengraat. Tot
slot stak de jihadist met een klein
fileermes een “Open brief aan Hirshi Ali” op het lichaam van van
Gogh, met een doodsbedreiging
gericht aan de Nederlandse politica
en islamcritica Ayaan Hirsi Ali. De
lange haatbrief werd geschreven
“In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle”, en bevat
verzen uit de Koran. Ook verwees

Beeld uit zijn islam-kritische
film ‘Submission’
Bouyeri veelvuldig naar een vermeende “joodse invloed” op de
politiek, wat de typisch islamitisch-antisemitische obsessie met
de Joden blootlegt. De open brief
toont de ongemakkelijke waarheid
aan dat Bouyeri heeft gehandeld
als een goede, vrome moslim, naar
het voorbeeld van profeet Mohammed, die volgens de islamitische
leer de perfecte mens is. Toen

Bouyeri werd gearresteerd droeg
hij bij zich een afscheidsgedicht
met de titel ‘In bloed gedoopt’,
waaruit bleek dat het zijn bedoeling was geweest om als martelaar
te sterven.

TYPEREND VOOR DE
ISLAMISERING
Mohammed Bouyeri, 26 jaar oud
op het moment dat hij de jihadmoord pleegde, is van Marokkaanse afkomst en heeft de dubbele
nationaliteit. Hij kreeg alle kansen
en ging studeren, maar na vijf jaar
verliet hij de hogeschool zonder diploma. Zijn levensloop is typerend
voor de islamisering van onze samenleving. In het najaar van 2003,
toen zijn vader hertrouwde (zijn
moeder overleed in 2001) en de
oorlog in Irak bezig was, radicaliseerde hij: Bouyeri liet zijn baard
groeien en begon een djellaba te
dragen. Hij bezocht de orthodoxe
Tawheedmoskee en kwam in contact met andere orthodoxe moslims, onder wie Samir A. en leden
van de zogenaamde Hofstadgroep,
een groep orthodoxe islamitische
jongeren die verdacht werd van
terroristische activiteiten. De leden van Hofstadgroep kwamen
geregeld bij elkaar in het huis van
Bouyeri en werden gevolg door de
AIVD (de Nederlandse Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).

‘VERPLICHTING VAN HET
DODEN VAN DEGENE
DIE DE PROFEET UITSCHELDT’
Tijdens het proces eind juli 2005
was Bouyeri zeer openhartig over
zijn door en door islamitische beweegredenen. Hij vertelde dat hij
van Gogh niet uit haat had vermoord maar omdat zijn geloof het
hem beval: “Ik heb me laten leiden
door de wet die mij opdraagt om
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iedereen die Allah en de profeet
beledigt zijn kop eraf te hakken.”
Verder vertelde Bouyeri dat hij het
opnieuw zou doen en dat hij op de
politieagenten had geschoten met
de bedoeling hen te doden. Tegen
de moeder van van Gogh zei hij:
“Ik voel uw pijn niet. Dat kan ik
niet.” De rechtbank verklaarde
dan ook dat Bouyeri de islam met
geweld wilde verdedigen en belediging van de islam wilde wreken. Een islamdeskundige verwees
naar het document ‘Verplichting
van het doden van degene die de
profeet (sallallahu alaihie wa sallam) uitscheldt’ dat Bouyeri op 2
juli 2004 had vertaald uit het boek
‘As Sarim alMasloel 3la Satmie Arrasoel’, geschreven door de 14eeeuwse auteur Ibn Taymiyyah. De
islamkritische film ‘Submission’
(‘Onderwerping’) die van Gogh
samen met de uit Somalië afkomstige Ayaan Hirsi Ali had gemaakt,
was allicht de druppel die Bouyeri’s
emmer deed overlopen.

“BEVEILIGING THEO VAN
GOGH FAALDE”
Tien jaar na de feiten zijn er nog
steeds vele vragen die in de Nederlandse media af en toe de kop
op steken. In zijn blog in het magazine Elsevier stelt de uit Iran
afkomstige Nederlandse rechtsgeleerde en islamcriticus Afshin
Ellian dat twee jaar eerder (op 6
mei 2002) ook Pim Fortuyn kon
worden vermoord omdat “het stelsel van bewaken en beveiligen aan
alle kanten rammelde”. Ellian:
“We moeten onszelf niet langer
voor de gek houden en moeten
de waarheid onder durven ogen
te zien: van Gogh kon worden
vermoord omdat hij niet werd beveiligd. Beschikte hij over bewakers en vooral inlichtingenmatige
ondersteuning bij de beveiliging,
dan zou eventueel op 2 november
de dood van Mohammed Bouyeri

kunnen worden herdacht.” Ellian,
die vanwege zijn islamkritiek zelf
ook persoonsbeveiliging nodig
heeft, waarschuwt: “Helaas is tien
jaar na de moord op van Gogh het
systeem van bewaken en beveiligen
verwaterd.”

“AANSLAG OP ONZE
VRIJHEID”
Over de moord op van Gogh concludeert Afshin Ellian: “Op 2 november werd een aanslag gepleegd
op meer dan een persoon. De politieke islam pleegde op 2 november
2004 een aanslag op onze rechtsstaat, op onze vrijheid. (…) Voor
de fouten rond de moord op van
Gogh waren de betrokken politici
zelfs niet bereid om een eenvoudig
‘sorry’ uit te spreken.”

“ELKE DAG NIEUWE
BOUYERI’S”
“Tien jaar later zijn er geen nieuwe
van Goghs in ons land, terwijl er
elke dag nieuwe Bouyeri’s opstaan.”
Dat concludeert journalist Bart
Schut in een vlammend opiniestuk. Hij stelt dat het wel lijkt alsof
de Nederlandse media collectief
hebben besloten het motief voor
de moord op van Gogh te negeren.
Dat Bouyeri’s motief eenvoudigweg de inhumane, gewelddadige

islamitische leer
was en niets
anders, is een
ongemakkelijke
waarheid
die
men nog steeds
niet onder ogen
wil zien. Schut:
“Progressief Nederland, knetterstoned door
een overdosis
Ma r o k k a a n s e
muntthee, besloot dat de
moord op Theo
van Gogh niet het begin, maar het
einde van de radicale islam in ons
land was. (…) Wetenschappers als
Ruud Koopmans, die met schokkende cijfers over islamitisch fundamentalisme kwamen, werden
simpelweg genegeerd of de definities werden aangepast. (…) Dus
stond er geen nieuwe Theo van
Gogh op - uit angst, uit politieke
correctheid of uit gebrek aan intellectueel vernuft.” Een tijd geleden
al stelde de bekende Nederlandse
cabaretier Hans Teeuwen openhartig dat hijzelf en vele andere kunstenaars aan zelfcensuur doen uit
angst voor islamitisch geweld.

“NEDERJIHADISME”
Journalist Bart Schut stelt vast dat
tien jaar na de moord op van Gogh
het zogenaamde ‘Nederjihadisme’
veel groter, gemotiveerder en beter
georganiseerd is. Schut: “Waar in
de progressieve Nederlandse media en politiek hard werd en wordt
gewerkt om de correctheid van
pre-9/11 weer in ere te herstellen,
kozen de fundamentalisten juist
de aanval. Zij bouwden hun salafistische moskeeën, richtten hun
islamistische partijen op en perfectioneerden hun internetsites en semiclandestiene netwerken, met als
gevolg dat nu duizenden Europese
jihadi’s naar het Midden-Oosten
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afreizen en miljoenen meer met
hen sympathiseren.”

“MOHAMMED
VERMOORDT THEO NOG
ELKE DAG”
De conclusie van de Nederlandse
journalist, die de islamisering op
de voet volgt, is even pertinent
als angstaanjagend en geldt ook
voor ons land en de rest van Europa: “Terwijl Nederland tien jaar
lang heeft genegeerd, gepapt en
nat gehouden, hebben de islamisten enorme sprongen voorwaarts
gemaakt. Nog nooit zijn er zoveel
moslimextremisten zo geweldsbereid geweest als vandaag. De erfenis van Bouyeri heeft met ruime
cijfers gewonnen van die van van
Gogh en elke dag dat wij blijven
wegkijken, ontkennen en bagatelliseren, vermoordt Mohammed
Theo opnieuw. Als de afgelopen
tien jaar ons iets hebben geleerd,
is het dat het islamitisch fundamentalisme niet uitwoekert, niet
vanzelf verdwijnt en nog lang zijn
zenit niet heeft bereikt. En laten
we eerlijk zijn, zolang wij bang en
stil blijven, zolang er geen nieuwe
Theo’s opstaan om de oude en
nieuwe Mohammeds het hoofd
te bieden, verdienen wij ook niet
beter.”

GEERT WILDERS EN CO
Twee dagen na de moord op van
Gogh, op 4 november, was het precies 10 jaar geleden dat PVV-leider
en islamcriticus Geert Wilders een
van de zwaarst beveiligde mensen
ter wereld werd. Sindsdien moeten
steeds meer islamcritici - schrijvers,
politici, cartoonisten, filmmakers
enzovoort, al dan niet van westerse
afkomst - worden beveiligd tegen
de intolerante islam.
Sam van Rooy
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Koninklijke kommer en kwel
Door Nerdom

De nieuwe koning had zopas een slopend bezoek van de oude koning achter de rug. Deze laatste was in een
royale colère vertrokken, zoals hij dat al wel vaker had gedaan. Want als hij kwam, dan was het om te zagen
en te klagen, mede namens zijn madame die hem duidelijk weer van alles had ingefluisterd.
Deze keer ging het nog maar eens over zijn centen en het feit dat hij door de dotatievermindering nog maar
amper de eindjes aan elkaar zou kunnen knopen. Hij moet zijn riant leventje wat bijsturen, want hij kan
niet meer profiteren van de voordelen van het echte koningschap. Erger nog: hij gaat nu zijn spaarpot moeten
aanspreken. Dat is het begin van het einde van het familiefortuin! En daarom kwam hij zijn zoon, de nieuwe
koning, vragen of die iets kon doen of een goed woordeke placeren bij de eerste minister of zo. Deze had zijn
oude vader moeten teleurstellen. “Gij moet de ‘terink’ naar de ‘nerink’ zetten, papaa,” had hij hem klaar en
duidelijk gezegd, “en misschien wat minder op reis gaan of wat immobiliën in het binnen- of buitenland
verkopen. Of uw jacht.” Hierop was de oude koning ziedend geworden, mede in naam van ‘la madre fursiosa’. Tempeestend had hij staan zwaaien met zijn wandelstok en rood aanlopend was hij van alles beginnen
uitschreeuwen over ‘ondankbaarheid’ en ‘stank voor dank’ en zelfs ‘verraad’. Het speeksel spatte hem uit de bek
en zijn bril viel voorwaar af, waarna hij er nog op trapte ook. Alweer kosten!
De nieuwe koning was angstvallig achter zijn bureau weggedoken, terwijl de kabinetschef probeerde om de
gemoederen te bedaren. Maar die brave borst kwam evenwel onzacht
in aanraking met de wandelstok toen hij zich naar de barkast
spoedde om hét middel bij uitstek dat hem kon kalmeren – een
rode porto – aan te bieden. In één slok was die verdwenen en de
rust keerde voorspelbaar weer.
Ondertussen kwam de nieuwe koning weer boven water en zei
nogmaals dat hij niks kon doen, want dat de regering streng
was geworden, zeker met al die Vlaamse partijen er in. Hij
beloofde wel het nog eens tegen landvoogd Karel Michiel te zeggen tijdens de wekelijkse babbel, maar meer
ook niet.
De oude koning vloekte en tierde bij wijze van naschokken nog wat in het Frans. Bij het buitengaan beukte hij
ook nog met zijn oog tegen een openstaande deur, waarna
de nieuwe koning hem nog achterna kwam met zijn
stukgetrapte bril. Maar dat mocht niet meer baten.
De jonge vorst ging even voor de spiegel staan,
zuchtte eens diep en knipoogde weltevreden
naar zichzelf. Om de sollen moest hij alvast
zich geen zorgen maken. Met een fristi in de
hand stapte hij weer welgemutst zijn kantoor
rond. De storm was weer over geraasd. Maar
bij het idee alleen al dat een volgende keer
mamaa hier wel eens zou kunnen staan, slikte hij toch even met een angstige blik. Maar…
nare dromen zijn voor ’s nachts, meende hij. De
kabinetschef knikte beleefdheidshalve en met een
weifelend, gemaakt glimlachje.
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Simonne Van der Westerlaken, Schoten
Hilda Gabriël, Drongen

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

groot
feest

Kalender
ZATERDAG 6 DECEMBER
SINT-NIKLAAS. GoeD Gezind in
‘t Bau-huis, Slachthuisstr. 66 om 11u.
Org.: Vlaams Belang Jongeren. Inl.: Angie Bosmans, 0486 87 58 83.
KAPELLEN. Eetfestijn: Reuzenpan in
Den Biz, om 17u. Inl.: Chris Marynissen, 0479 51 30 55.
ZONDAG 7 DECEMBER
TIENEN. Bezoek Kerstmarkt Aachen.
Org.: Vlaams Belang Tienen. Inl.: Benny
Canderbeek, 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.
VRIJDAG 12 DECEMBER
SINT-NIKLAAS.
Boekvoorstelling
‘Anti-Vlaams racisme. Het Laatste taboe’
met Filip Dewinter in Hotel De Spiegel,
Stationsstr. 3 om 20u. Org.: Vlaams Belang regio Dendermonde-Sint-Niklaas.
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
ZATERDAG 13 DECEMBER
EKEREN. Stand Kerstmarkt Ekeren
met Kerstmarkt in Dreef naar Districtshuis, Veltwijcklaan, Antwerpen om
14u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.:
Vlaams Belang Ekeren, 0477 70 51 23.
ZONDAG 14 DECEMBER
ANTWERPEN. Kerstmarkt met Filip
Dewinter en Jan Penris in Van Maerlantstr. 14 om 12u. Org.: OCJVM. Inl.: Albrecht Cleymans, 03 231 08 45.
LOVENDEGEM. Hutsepot met varkenspootjes in Café Family, Kasteeldreef
14 om 12.30u. Org.: Vlaams Belang
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: Geert
Neirynck, 0475 55 67 88.
DONDERDAG 18 DECEMBER
ROESELARE. Kerstfeest in Den Hazelt, Past. Slossestr. 1 om 14.30u. Org.:
Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo, 0493 55 19 12.

Activiteiten voor het decembernummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 15 december

ZATERDAG 20 DECEMBER
GENTBRUGGE. Uitstap Kerstmarkt
Monschau. Vertrek: Parking onder viaduct E17, Land Van Rodelaan, Gent om
8u. Org.: Vlaams Belang Merelbeke. Inl.:
Carine Coppejans, 0498 39 36 41.
DUFFEL. Nacht van de Duisternis in
Vlaams Huis De Klokke, Klokkestr. 85
om 20u. Org.: Vlaamse Culturele Kring
De Klokke. Inl.: Francis Loos, 0468 25
93 28.
VRIJDAG 9 JANUARI
HALLE. Nieuwjaarsreceptie regio Halle
met Barbara Bonte in Den Herberg, O.
de Kerchove d’Exaerdestr. 16, BuizingenHalle om 19.30u. Org.: Vlaams Belang
regio Halle. Inl.: provinciaal secretariaat,
02 582 91 75.
ZATERDAG 10 JANUARI
SCHOTEN. Gluhwijnstand VBJ zaterdagmarkt in TH.V. Oud Politiekantoor,
Gelmelenstraat, Schoten om 9u. Org.:
Vlaams Belang Jongeren Schoten. Inl.:
Gianni Peeters, 0497 35 66 96.
DENDERLEEUW. Nieuwjaarsreceptie met Tom Van Grieken in ’t Kasteeltje, Stationsplein 7 om 20u. Inl.: Kristof
Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZONDAG 11 JANUARI
HEPPEN. Nieuwjaarsreceptie met Tom
Van Grieken en Annick Ponthier in Parochiezaal Heppen, Beringsestwg. 15, Leopoldsburg om 14u. Org.: Vlaams Belang
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Dhr. Luc
Coninx, 011 34 65 82 – 0478 95 78 80.
VRIJDAG 16 JANUARI
GIERLE. Nieuwjaarsreceptie regio
Kempen met Reccino Van Lommel en
Chris Janssens in Ontmoetingscentrum
Gierle, Singel 29 om 19.30u. Inl.: Danny
Neel, 0496 62 56 59.
ZATERDAG 17 JANUARI
VILVOORDE.
Nieuwjaarsreceptie
regio Vilvoorde met Barbara Pas in De
Club, Toekomststr. 68 om 19.30u. Org.:
Vlaams Belang regio Vilvoorde. Inl.: provinciaal secretariaat, 02 582 91 75.
VRIJDAG 23 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Tom Van
Grieken in De Lispenaar (tegenover stadion Lierse S.K.), Voetbalstr. 23 om 20u.
Org.: Vlaams Belang Lier-Koningshooikt.
Inl.: Olivier Peeters, 015 41 18 48.
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ZONDAG 25 JANUARI
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie
met aansluitend nieuwjaarsbuffet in Zaal
Familia, Truweelstr. 138 om 11u.. Inl.:
Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
MEERBEKE. Nieuwjaarsreceptie met
Anke Van dermeersch in Terrein De
Kloppers, Denderstr., Ninove om 14u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.
ZATERDAG 31 JANUARI
NEDERENAME. Nieuwjaarsreceptie
met Tom Van Grieken in Zaal Paviljoen,
Oudstrijdersstr. 68, Oudenaarde om
17u. Inl.: Michèle Rédelé, 0495 49 27
82.
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie met Tom
Van Grieken in Café Ceres, Neerstr. 6
om 19u. Inl.: Veronique Lenvain, 0478
79 68 85.
ZONDAG 1 FEBRUARI
ZWIJNDRECHT. Nieuwjaarsreceptie
in Brasseur, Sint-Annaboomstraat 37 om
11u. Org.: Vlaams Belang ZwijndrechtBurcht. Inl.: Ronny Dobbeleir, 03 216
92 13.
MORTSEL. Nieuwjaarsreceptie met
Barbara Bonte in ‘t Parkske, Edegemstr.
26 om 15u. Org.: Vlaams Belang afdelingen Mortsel, Hove, Aartselaar, Edegem,
Boechout. Inl.: Anita Saey.
MAANDAG 2 FEBRUARI
GENT. Bingonamiddag met koffie en
taart in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr.
10 om 14u. Inl.: Joris De Rynck, 0495
60 82 16.
ZATERDAG 7 FEBRUARI
MERKSEM. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in Zaal Bart, Bartholomeusstr. 9 om 14u. Org.: Vlaams Belang Merksem. Inl.: Bob Hulstaert, 03
645 46 67.
ZONDAG 8 FEBRUARI
STEKENE. Krokusbuffet met Tom Van
Grieken in OC Boudelo, Kasteelstr. 23
om 12u. Inl.: Koen De Cock, 0478 43
90 10.
VRIJDAG 13 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 19u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.
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Geef het
Vlaams Belang
in je gemeente
extra energie.

Laat van je horen!

Provincie West-Vlaanderen - Andy Desmet - west-vlaanderen@vlaamsbelang.org – 051/33.60.30
Provincie Oost-Vlaanderen - Kristof Slagmulder - oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org – 09/234.27.72
Provincie Antwerpen - Chris Luyckx - antwerpen@vlaamsbelang.org – 03/257.24.95
Provincie Limburg - Annick Ponthier - limburg@vlaamsbelang.org – 011/23.33.49
Provincie Vlaams-Brabant - Eddy Longeval - vlaams-brabant@vlaamsbelang.org – 02/582.91.75
Brussel - Bob De Brabandere - brussel@vlaamsbelang.org – 02/219.37.79

