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Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft
niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook
de plicht dat te doen.
In het Midden-Oosten en Afrika wachten geen
honderdduizenden, maar miljoenen mensen om
naar Europa te komen. Wij kunnen deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder onze eigen
cultuur, welvaart en veiligheid in het gedrang te
brengen.

Grenzen stellen
Wie dacht dat er met de N-VA in de regering
‘verandering’ zou komen in het lakse asielbeleid, komt bedrogen uit. Staatssecretaris Theo
Francken dweilt met de kraan open, en stelt de
open grenzen van de EU niet in vraag. Voor hem
is de massa-immigratie zelfs “iets positiefs” en
“een aanwinst voor het land” (Knack, 12/8/15).

Lakse N-VA bedriegt kiezers

Gastvrij,
maar niet gek

en hele leugens

De immigratie naar Europa neemt ongeziene
proporties aan. In ons land wordt dit jaar rekening gehouden met de komst van niet minder
dan 50.000 asielzoekers. Dat betekent elke twee
jaar een stad zoals Leuven erbij.
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erreurimport
“Wat nu gebeurt, is niet toevallig. Deze exodus is georganiseerd of
georkestreerd. Door mensen die onze maatschappij willen destabiliseren”. De woorden zijn niet van mij of van een partijgenoot, maar
van Annemie Vansichen, vakbondsvoorzitter van Sypol bij de Belgische Staatsveiligheid.
Haar waarschuwing staat in schril contrast met de minutieus geconstrueerde beeldvorming die ons vandaag via zowat alle kanalen door de strot wordt geduwd. Vreedzame jonge vaders en moeders met
zoonlief op de arm moet en zal het beeld zijn dat u te zien krijgt van de
doorsnee asielzoeker. Wie objectief de feiten bekijkt, stelt echter vast dat
het om een kunstmatig opgezet mistgordijn gaat dat de realiteit moedwillig
verhult. Zo blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie
dat 4 op 5 vluchtelingen die via de Middellandse Zee de oversteek maakten
(islamitische) jongemannen zijn. Zonder vrouw of kind. De gedachte dat
zij hun wederhelft en hun kroost hebben achtergelaten in vol oorlogsgebied
is al even geloofwaardig als de door links gepropageerde boodschap dat zij
onze pensioenen gaan betalen. De drijfveer om de grote overstreek te maken
lijkt dan ook vaak van een heel andere aard dan de zoektocht naar een veilig
oord.

“DE DRIJFVEER OM
DE GROTE
OVERSTREEK TE
MAKEN LIJKT VAAK
VAN EEN HEEL
ANDERE AARD DAN
DE ZOEKTOCHT
NAAR EEN VEILIG
OORD”

Dat er naast economische ook terroristische motieven bestaan bij de ‘overstekers’ wordt door veiligheidsexperts niet langer tegengesproken. Het werd
overigens met zoveel woorden gezegd door dé terroristische patenthouder.
In een interview stelde IS dat de terreurgroepering met succes duizenden
gevechtsklare jihadisten Europa binnensmokkelt door hen anoniem te mengen tussen de migranten die naar West-Europa trekken. Op internet doen
dan ook foto’s de ronde van asielzoekers in Europa die herkend zijn als leden
van terroristische milities in Syrië. En ook de Staatsveiligheid erkende onlangs in Knack (11.09.2015) de massieve terreurimport als gevolg van een
uiterst laks grenzenbeleid.
Ook moraalridder Etienne Vermeersch wees er afgelopen maand op dat het
gros van de asielzoekers hoegenaamd niet op de vlucht zijn voor oorlog.
In hetzelfde verband liet ook vakbondsafgevaardigde bij de Staatsveiligheid
Etienne Annaert zich ontvallen dat het de logica zelve is dat er heel wat
mensen met slechte bedoelingen tussen de toegestroomde vluchtelingen zitten: “Hoe verklaar je anders dat bepaalde vluchtelingen duizenden euro betaalden om de oversteek naar hier te kunnen maken, terwijl ze in hun thuisland
amper een paar euro per dag verdienden? Het is niet uitgesloten dat zij door IS
gesponsord zijn” (Het Nieuwsblad, 14.09.2015).
De sussende boodschap van de Theo Franckens en Charles Michels van deze
wereld dat er hoegenaamd geen reden is tot ongerustheid getuigt hierbij van
een leugenachtigheid die de grenzen van de misdadigheid benadert. Alles
wijst er trouwens op dat ze dat zullen blijven doen. Tot de bom – letterlijk
– ontploft.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
VLAANDEREN
SPONSORT ERDOGAN
Uit het antwoord op een vraag van
Vlaams parlementslid Chris Janssens blijkt dat de Vlaamse regering
11 moskeeën financiert die eigendom zijn van de Turkse staat. Men
hoeft niet over een buitengewone
dosis intelligentie te beschikken
om te weten dat zoiets niet
bepaald een bijdrage levert
aan enige integratie van
Turken in de Vlaamse
samenleving. Wel integendeel: de afgelopen
jaren liet Erdogan immers geen gelegenheid
onverlet om de Turkse
kolonies in West-Europa in te schakelen
in zijn eigen politieke
agenda en ‘zijn onderdanen’ in onze contreien
op te roepen vooral Turk te
blijven.

reactie pleitte Van Grieken voor
een verstrakking van het beleid:
“Zeker in tijden van besparingen
en belastingverhogingen is de export
van uitkeringen allerhande niet te
verantwoorden.”

VLAANDEREN
EXPORTLAND
Dat Vlaanderen de economische
motor van dit land is, wordt alleen
al duidelijk uit het feit dat het verantwoordelijk tekent voor zo’n 80
procent van de export. Vlaanderen
exporteert echter niet alleen goederen en diensten, maar ook uitkeringen. Uit een vraag van Vlaams
parlementslid Tom Van Grieken
blijkt dat vorig jaar niet minder
dan 100.475.550 euro kinderbijslag werd uitbetaald aan kinderen
die verblijven in 45 verschillende
landen. Naar Afrika vloeit op die
manier 730.959 euro, naar Azië
610.411 euro. Turkije, dat door de
Vlaamse regering blijkbaar als een
Europees land wordt beschouwd,
is goed voor 185.208 euro. In een

HOTEL ASIEL
De afgelopen maanden werd de
capaciteit voor de asielopvang uitgebreid tot liefst 36.000 plaatsen.
Ondertussen werd ook de private
sector ingeschakeld. Zo gaat ‘Senior Assist’ in totaal 1.150 asielzoekers opvangen, waarvoor het
bedrijf dagelijks een kleine 70.000
euro van de overheid uitbetaald
krijgt. Om een asielzoeker
te mogen opvangen, moet
voldaan zijn aan niet
minder dan 144 strikte
voorwaarden die door
Fedasil worden opgelegd, zoals Het Laatste
Nieuws (21.09.2015)
wist te melden. Dat
gaat van gratis internet, over afwisselende
maaltijden, een volwaardig vegetarisch aanbod, verwarming op de
kamers tot 22 graden, goede
toegang tot een sportruimte,
tot gratis condooms. Recent liet
N-VA-voorzitter Bart De Wever
zich ontvallen dat zulke royale
voorzieningen België als asielland
aantrekkelijk maken. Wat hij er
wijselijk niet bij vertelde, is dat
Fedasil ondertussen reeds geruime
tijd ressorteert onder de bevoegdheden van… N-VA-staatssecretaris
Theo Francken.

GROTER DAN DE
MIDDELLANDSE ZEE
Volgens een enquête van VTM/
HLN die vorige maand werd gepubliceerd, is 82 procent van de
ondervraagden van oordeel dat
dit land al genoeg asielzoekers opvangt. Het resultaat van deze peiling is geen op zichzelf staand gegeven, maar ligt in het verlengde van
eerdere, soortgelijke onderzoeken.
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Zogezegd
“Homogeniteit van een bevolking is belangrijk. Het is gevaarlijk grote bevolkingsgroepen met
een andere cultuur op te nemen.”

VAN DE BEVOLKING VINDT DAT WE
AL GENOEG ASIELZOEKERS OPVANGEN
Bron: IVOX-Studie i.o.v. Het Laatste Nieuws en VTM

Een maand eerder bleek uit de
‘Eurobarometer’ dat 39 procent
van de inwoners van dit land van
oordeel is dat immigratie de grootste uitdaging is waarmee Europa
momenteel geconfronteerd wordt.
De immigratiekwestie ging daarmee zelfs thema’s zoals economie
en werkloosheid vooraf. Dat bevestigde dan weer de vaststellingen
uit ‘De Foto van Vlaanderen’. Uit
dat opinieonderzoek van de openbare omroep kwam midden vorig
jaar immers naar voor dat ongecontroleerde immigratie (naast ongeneeslijk ziek worden) de grootste
angst is van de Vlaming. Niet minder dan driekwart van de ondervraagden sprak de vrees uit dat de
sociale zekerheid t.g.v. de immigratie op termijn onbetaalbaar zal
worden. Uit hetzelfde onderzoek
kwam naar voor dat niemand pleit
voor meer immigratie. De overgrote meerderheid daarentegen
(70 procent) wil dat de overheid
de instroom van vreemdelingen
inperkt.
Hoe men het ook draait of keert:
elke peiling of enquête toont aan
dat er tussen datgene wat de publieke opinie denkt en datgene wat
de politieke klasse doet, een kloof
gaapt. Een kloof, groter dan de
Middellandse Zee.

EEN GEURTJE
Wie dacht dat er een einde zou komen aan de zelfbedieningscultuur
van de politieke benoemingen is
eraan voor de moeite. Begin januari raakte bekend dat de N-VA, na
het voorzitterschap van De Lijn en
de VDAB, ook de toppost van de
Vlaamse Participatiemaatschappij
(PMV) binnenhaalde. Ondertussen blijkt de VLD ‘aan de beurt’.
Dat werd duidelijk toen begin vorige maand Karel De Gucht werd
voorgedragen als lid van de raad
van bestuur van Proximus.
We kunnen niet anders dan vaststellen dat de politieke meerderheden weliswaar zijn veranderd,
maar dat de politieke praktijken
dezelfde gebleven zijn. Praktijken
nota bene, waarover in het verkiezingsprogramma van de grootste regeringspartij (om ze niet bij
naam te noemen) te lezen stond:
“Gestuurde benoemingen doen
vriendjespolitiek vermoeden. Aan
mysterieuze deals tussen overheidsbedrijven en partijgebonden organisaties hangt altijd een geurtje.” Afgaande op deze woorden, kunnen
we er gerust vanuit gaan dat aan
dergelijke ‘deals’ dus ook vandaag
“een geurtje hangt.” Er hangt niet
alleen een geurtje aan, het stinkt
gewoon.
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Etienne Vermeersch
Moraalfilosoof, in De Standaard
“Voor elke crimineel die zo geklist wordt, staan er in landen
zoals Roemenië, Albanië, Bulgarije, Moldavië en het voormalige
Joegoslavië weer tien anderen te
trappelen om naar hier te komen.”
Brice De Ruyver
Professor Criminologie UGent,
in Het Laatste Nieuws
“Asielzoekers spreiden? Als Europa overstroomt ga je het water
toch niet over de landen spreiden, maar hogere dijken bouwen.”
Marc Bossuyt
Voormalig Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen, in
De Standaard
“Voor het eerst sinds lang in
West-Europa slaagt een volk erin
om uit het carcan van een achterhaald staatsverband te breken.
Dit kan geen enkele Vlaams-nationalist onberoerd laten.”
Bart Maddens
Politicoloog KUL,
in De Standaard
“De culturele eigenheid van de
Europese volkeren staat vandaag
op het spel.”
Viktor Orban,
Hongaars premier,
in het Parlement

Het was full house op 15 september in de Lokettenzaal van het Vlaams
Parlement. Het Vlaams Belang verzamelde er met de zusterpartijen
van de ‘Beweging van Naties en Vrijheid’ voor een colloquium over
soevereiniteit. In aanwezigheid van gastspreker FN-voorzitter Marine Le Pen, zagen we een gedreven partij die opnieuw vuurkracht,
zelfvertrouwen en vooral strijdlust uitstraalt.
Colloquiumvoorzitter Gerolf Annemans opende met een niet mis
te verstane waarschuwing voor de
regeringsleiders. Volgens het Europees parlementslid staat Europa
met de asielcrisis op een historisch
kruispunt. “Wellicht dat van de allerlaatste kans”.
“Wat wij te zien krijgen, is wellicht
de aanzet tot de meest massieve immigratiestroom, de grootste en de
meest massieve vervanging van onze
bevolking, van onze normen en
waarden, de meest massieve poging,
die ooit is geprobeerd. Dit gaat niet
meer over ‘vluchten voor oorlogsgeweld’ of over ‘menselijkheid’ maar
over het voortbestaan van onze cultuur”, aldus Annemans. Indien we
nu geen dam opwerpen “zal al wat
volgt helaas nog weinig met politiek
te maken hebben, maar alles met geweld en voortschrijdende stadia van
terreur, verval en uiteindelijk van
burgeroorlog.”

MISCONSTRUCTIE
Kamerlid Barbara Pas stond als
fractieleidster in de Kamer dan
weer stil bij het gebrek aan Vlaamse soevereiniteit binnen de Belgische misconstructie. “We kunnen
wel beslissen over dakgoten en rioolputjes, maar de echte politieke macht
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bevindt zich nog steeds op het Belgische niveau, waar de Vlamingen
niets zelf kunnen beslissen zonder
instemming van de Franstaligen.”
Pas benadrukte ons streven naar
een eigen Vlaamse staat, waarin
de Vlamingen baas zijn over hun
eigen grenzen, hun eigen centen
en hun eigen toekomst. Voor een
enthousiast publiek herinnerde zij
aan de strijd die de Vlamingen gevoerd hebben voor hun taal en cultuur. De communautaire omerta
die N-VA zichzelf heeft opgelegd,
bracht Pas tot de volgende conclusie: “De N-VA is nationalistisch in
hart en nieren, omdat ze er in hun
verstand geen last van zouden hebben.” Ook de oprechtheid van het
(terecht) door N-VA bewierookte
Catalaanse
onafhankelijkheidsstreven, werd door Pas op de korrel
genomen. “De N-VA doet aan nationalisme in projectie: alles waarover
men zwijgt in Vlaanderen wordt geprojecteerd op de Catalanen, Schotten en Basken.”

LE PEN: “EU IS EEN SUPERMARKT VAN SOCIALE
RECHTEN”
Vervolgens waren alle ogen gericht
op de Franse presidentskandidate

Marine Le Pen. Onder massale
persaandacht haalde de FN-voorzitster uit naar het lakse Europese
asiel- en immigratiebeleid en wees
ze op de tanende draagkracht van
onze sociale zekerheid. “Vandaag
is de Europese Unie een supermarkt
van sociale rechten. Vluchtelingen
vergelijken welk land het beste scoort
om vervolgens – dankzij het Schengenverdrag – van het ene naar het
andere land door te reizen. Het is tijd
om akte te nemen van het overlijden
van Schengen”.
De Franse presidentskandidate
was naar Brussel gekomen met een
boodschap van verzet, maar ook
van hoop: “Wij hebben de oplossingen en de moed om de crisis te stoppen, in tegenstelling tot de Europese
leiders”, klonk het. Volgens Le Pen
is de huidige immigratiecrisis het
bewijs dat het FN en het Vlaams
Belang reeds jaren gelijk hebben:
“We hebben hiervoor jarenlang gewaarschuwd, maar werden beledigd,
aangevallen en aan de kant geschoven.” Volgens de FN-voorzitster
“moeten we terug de grenzen beheren
om de gigantische vluchtelingenstromen te beheersen”.

GEZOND VERSTAND
Het slotwoord was weggelegd voor
partijvoorzitter Tom Van Grieken.
De 600 aanwezigen zagen hoe een
strijdlustige Van Grieken uithaalde
naar het beleid van de Vlaamse en
federale regering en naar de grootste partij in die coalities: “Met de
N-VA in de regering zijn er geen

socialisten meer nodig”, aldus de
jonge voorzitter. “Er is geld voor
Wallonië, er is geld voor Griekenland, er is geld voor iedere asielzoeker die een voet op ons grondgebied
zet. Maar er is geen extra geld om de
wachtlijsten in gehandicaptensector,
ouderlingenzorg of scholenbouw weg
te werken. U moet werken tot uw
67 jaar, maar de OCMW’s krijgen
extra geld voor asielzoekers. U gaat
meer moeten betalen voor gas, water
en elektriciteit, maar zodra een asielzoeker hier aankomt heeft hij recht
op gratis bed, bad, brood. U moet
financieel de broeksriem aantrekken
en bent al lang niet meer zeker van
een pensioen, maar eens een asielzoeker erkend is, heeft hij recht op een
leefloon, kindergeld en sociale woning.”
Volgens Van Grieken heeft een land
- en bij uitbreiding een continent –
bijgevolg niet alleen het recht om
zijn grenzen te beschermen; het
heeft tegenover zijn eigen burgers
ook de plicht om dat te doen: “We
moeten met andere woorden - ook in
de meest letterlijke zin van het woord
- grenzen stellen. Dat heeft niets met
racisme, bekrompenheid of egoïsme te
maken, maar alles met gezond verstand en een minimum aan zelfbehoud”.

Klaas Slootmans
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Eén jaar Michel:

Anti-Vlaams én links én asocia
Op 11 oktober 2014 trad de regering-Michel/De Wever aan. De architect van deze regering, de N-VA, trachtte de Vlaamse burger toen wijs
te maken dat hij met de vorming van deze regering, na decennia linkse
regeringen met de PS, eindelijk de regering had gekregen waarvoor het
rechtse Vlaanderen al tientallen jaren tevergeefs had gestemd.
Zou het? Het is waar dat de N-VAcomponent van deze regering op
meesterlijke wijze de publieke opinie weet te bespelen. Door goed getimede en georkestreerde optredens
van meesterdemagoog Bart De
Wever weet deze partij bij velen de
indruk te wekken dat deze regering
goed bezig is en effectief een rechts
beleid zou voeren. Maar is dit ook
een feit of veeleer fictie?

om communautair ook maar iets
te realiseren. Dat gaat zelfs zo ver
dat, daar waar de federale N-VAministers en staatssecretarissen
louter vanuit hun eigen bevoegdheden op eigen houtje maatregelen
zouden kunnen treffen om voor de
Vlamingen nadelige situaties recht
te trekken, zij pertinent weigeren
dat te doen. Zelfs als het om kleinigheden gaat waar niemand een
bezwaar zou tegen hebben.

om de transfers van Vlaanderen
naar Wallonië in kaart te brengen.
Hij weigert echter pertinent dat te
doen. Elke Sleurs kan de flagrante
ondervertegenwoordiging van de
Vlamingen in de federale wetenschappelijke instellingen aanpakken. Er gebeurt evenwel niets. En
als voorbeeld van een kleinigheid:
om militairen niet alleen bij de
Brabançonne maar ook bij het spelen van de Vlaamse Leeuw te doen
groeten, is alleen een kleine aanpassing van een militair reglement nodig, maar zelfs dat wil minister van
Defensie Vandeput niet doen.

GEBLOKKEERD
Om daar een antwoord op te kunnen geven, maakte het Vlaams BRABANÇONNE
Het belangrijkste van al is evenBelang een stand van zaken op
wel dat België een geblokkeerd
van 1 jaar beleid van de regering- De voorbeelden zijn legio. Een land blijft omdat de voornaamMichel/De Wever. In onderstaand kleine greep, één per N-VA-minis- ste politieke breuklijn die tussen
dossier zoemen wij kort in op
Vlaanderen en Wallonië is.
vijf domeinen van het rege“DAT IS EEN COMMUHet negeren van deze tegenringsbeleid die ons essentieel
stelling
blijft op tal van doNAUTAIR VERHAAL EN DE
lijken om deze regering op haar
meinen een efficiënt beleid
AFSPRAAK IS DAT WE DE op maat van de Vlaamse en
verdiensten te beoordelen: het
communautaire, het vreemdeHELE REGEERPERIODE Waalse democratie onmolingenbeleid, het veiligheidsgelijk maken. Vlaanderen
beleid, het sociaal beleid en het GEEN COMMUNAUTAIRE was bovendien, ingevolge de
financieel-economisch beleid. BESLISSINGEN NEMEN. EN historische score van de geVoor elk van deze domeinen
IK KAN U VERZEKEREN: IN zamenlijke V-partijen tijdens
stelden wij een rapportje op,
jongste verkiezingen, wel
DIT LAND IS VEEL COM- de
dat we hier slechts in korte sadegelijk vragende partij voor
menvatting kunnen brengen.
een grotere autonomie voor
MUNAUTAIR.”
De uitgebreidere versie hiervan
Vlaanderen. Intussen gaan
kan men lezen op de webstek
de transfers ongehinderd
JAN JAMBON (N-VA, MINISTER VAN verder hun gang. Vlaandevan het Vlaams Belang.
BINNENLANDSE ZAKEN)
ren verliest bovendien door
IN DE STANDAARD, 4 JULI 2015
I. COMMUNAUTAIR:
de crisis aan welvaart en
beschikt over onvoldoende
STILSTAAN IS
beleidsinstrumenten
om deze achter/staatssecretaris.
Jan
Jambon
is
ACHTERUITGAAN
bevoegd voor de taalwetgeving en teruitgang tegen te gaan omdat
Door de totale abdicatie van de kan dus perfect iets doen om die het nog altijd in de houdgreep van
N-VA bij de regeringsvorming in Brussel eindelijk te doen toepas- België/Wallonië zit. Communauheeft deze regering, zoals we in- sen. Jambon verroert echter geen tair stilstaan is dan ook achteruittussen weten, geen enkele ambitie vin. Johan Van Overtveldt zit als gaan. Om al deze redenen geeft het
minister van Financiën aan de bron Vlaams Belang aan de regering8

aal én economisch inefficiënt
“EEN LAND ZONDER MIGRATIE BLIJFT EEN AFSCHUWELIJKE GEDACHTE. MIGRATIE MOET
EEN POSITIEF VERHAAL
ZIJN, EEN VERRIJKING.”

inzetten van vluchten voor het
terugsturen van criminele illegalen waren nog zo’n medianummertjes van Francken, met
uiteindelijk heel weinig resultaten. Al bij al blijven dit bovenII. MIGRATIE EN ASIEL:
dien druppels op een gloeiend
(VÉÉL) MEER VAN
hete plaat en blijft de immigraHETZELFDE
tiekraan in zowat al haar aspecten helemaal openstaan, zoals
Met Francken op Asiel en Mi- THEO FRANCKEN (N-VA, STAATSbijgevoegde kader aantoont.
gratie gingen velen ervan uit dat
SECRETARIS VOOR ASIEL EN
dit land een strenger asiel- en MIGRATIE) IN DE STANDAARD,
DOOR DE MAND
migratiebeleid zou krijgen. Wie
17 OKTOBER 2014
dat dacht, komt evenwel bedroFrancken en co vielen evenwel
gen uit, en niet een klein beetje.
helemaal door de mand met de
Het asiel- en migratiebeleid van
asielcrisis die sinds de lente Eudeze regering brengt immers
ropa
teistert en de voorbije maangeen enkele omslag in de zin van MEDIATIEK
den
haar
(voorlopig?) hoogtepunt
een immigratiestop, een beperking SPECTACULAIR
kende.
Het
begon met het sturen
van de gezinshereniging, een begevan
de
Godetia
naar de Middelleide terugkeer voor onaanpasbare Daarnaast waren enkele acties van
landse
Zee.
Niet
om
een terugdrijvreemdelingen of een strengere Francken mediatiek wel spectacuvingsbeleid
te
voeren,
maar wel om
aanpak van illegaliteit. In de prak- lair, maar brachten die in de prakveerdienst
richting
Europa
te spetijk wordt gewoon het beleid van tijk weinig bij. De Gaudi-acties
len.
En
het
eindigde
met
de
grootde vorige regeringen voortgezet, zij (criminele illegalen oppakken)
ste
invasie
van
geluksen
asielzoehet met hier en daar een paar heel leverden in eerste instantie mooie
bescheiden correcties, zoals bvb. cijfers op (Gaudi I: 542 opgepakte kers die dit land ooit heeft gekend.
het invoeren van een retributie voor criminele illegalen; Gaudi II: 520), Met de regering-Michel/De Wever
wie hier een verblijfsvergunning maar naderhand bleek dat de over- staan de grenzen m.a.w. meer dan
wil. Maar er waren ook maatrege- grote hoop daarvan hier intussen ooit te voren wagenwijd open. Om
len waarmee het vreemdelingenbe- opnieuw vrij rondloopt. Bezoeken al deze redenen geeft het Vlaams
Belang haar voor haar beleid inzake
leid nóg verder werd versoepeld.
aan onder meer Marokko en het
asiel en migratie een gemotiveerde
score van 1/10.
Michel/De Wever voor haar
communautair (non-)beleid een
gemotiveerde score van 0/10 op
het rapport.

Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•

Gezinsherenigingen: 2013: 10.810 afgeleverde visa; 2014: 11.296
(+ 4,5%)
Asielaanvragen: jan.-juli 2014: 8.970; jan.-juli 2015: 12.133
(+35%)
Regularisaties: okt. 2013-juli 2014 (regering-Di Rupo): 1050;
zelfde periode 2015 (regering-Michel) 1210 (+ 18%)
Vrijwillige terugkeringen (asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen): okt. 2013-juli 2014: 3091; okt. 2014-juli 2015:
2632 (-15%)
Gedwongen repatriëringen: 2013: 5.801; 2014: 3.318 (-42,8%)
Verkrijgingen Belgische nationaliteit: 13.639 in 2014
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III. VEILIGHEID EN JUSTITIE: ‘RECHTSE’ REGERING MET LINKS
PROGRAMMA
Deze regering heeft ambitieuze
plannen inzake justitie en veiligheid. Zoals haar voorgangers wil
zij het stroef draaiende gerecht
hervormen door het efficiënter en
eenvoudiger te maken, de gerechtelijke achterstand weg te werken, de
informatisering terug op de sporen

te zetten enz. Allemaal mooi. De gelen daarvan gingen weliswaar in Michel/De Wever de burger het
vraag is alleen hoe dat in de prak- de goede richting, maar uiteinde- gelag van haar besparingsmaatretijk wordt gebracht. Het antwoord lijk getuigt de gekozen weg eerder gelen laat betalen. Verschillende
daarop kwam toen minister van van symptoombestrijding dan van maatregelen zijn immers moeilijk
Justitie Geens uitpakte met zijn een structurele aanpak waarmee te berekenen of worden tersluiks
‘Justitieplan’. Dit plan staat hele- het kwaad met wortel en tak kan genomen. Maar dàt het wel degemaal in het teken van drie
lijk de modale burger is die het
doelstellingen. Ten eerste “CONCREET MOET WOR- besparingsbeleid van deze regewil men zwaar besparen op DEN INGEZET OP DE VER- ring betaalt, zal wel niemand
Justitie en dus ook op veiligbetwisten.
MINDERING VAN HET
heid. Vanaf 2015 wordt 4%
bespaard op personeel (vanaf
AANTAL VONNISSEN EN MEER NETTOLOON?
2018 10%) en 20% op de
ARRESTEN, EN OP DE BE- Een aantal maatregelen van het
werkingskredieten. Ten tweePERKING VAN DE PENI- voorbije jaar springen in het
de wil men meer inkomsten
uit Justitie genereren op kap TENTIAIRE BEVOLKING.” oog. De voornaamste daarvan
van de rechtszoekende.
hebben we gebundeld in bijgeKOEN GEENS (CD&V, MINISTER VAN voegd kader. Tegenover al deze
LAKSER BELEID
JUSTITIE) IN HET JUSTITIEPLAN nieuwe lasten voor de modale
burger stelt de regering dat de
werkmens 100 euro netto per
De derde beleidsdoelstelling
bestaat er in een totaal linkse vi- worden uitgeroeid. Deze regering maand meer zal overhouden. Maar
sie op justitie en veiligheid verder weigert de zo noodzakelijke exit- dat hogere nettoloon zal pas tegen
door te drukken. Zo heeft Geens politiek voor de Syriëstrijders en het einde van de legislatuur ingaan
de intentie om straffen van minder de aanhangers van de radicale islam en geldt enkel voor de laagste inkodan één jaar uit het Strafwetboek te voeren. Zij steekt integendeel mens (alleen voor wie minder dan
te schrappen en straffen van min- massa’s geld in ‘deradicaliserings- 2400 euro bruto verdient; dat is
der dan 5 jaar als lichte straffen te programma’s’. Daarom is het enige zo laag dat velen in Vlaanderen erbeschouwen. Verder wordt er maxi- perspectief dat zij ons op dit vlak buiten vallen). Bovendien is het zo
maal ingezet op het enkelbandregi- kan bieden de weinig gezellige ge- dat de extra kosten eraf gaan vanaf
me en wordt de voorlopige hechte- dachte dat we met het terrorisme 2015-2016 terwijl de gedeeltelijke
compensatie pas vanaf 2018-2019
nis teruggeschroefd naar maximaal moeten leren leven.
ingaat. Dus drie jaar extra betavier maanden. De wet-Lejeune
wordt versoepeld door straffen van Om al deze redenen geeft het len om vanaf 2018-2019 voor de
minder dan 5 jaar automatisch met Vlaams Belang de regering Michel/ laagste inkomens een klein deeltje
de helft te verminderen. Het aantal De Wever voor haar Justitie- en daarvan gecompenseerd te zien.
gedetineerden in onze gevangenis- veiligheidsbeleid een gemotiveerde
sen wil Geens drastisch verminde- score van 1/10.
AFROMEN
ren met 3.000 eenheden, een kwart
minder dan nu. Zulk een beleid IV. SOCIAAL: DE MAN IN
Conclusie: zoals de belastingrekan uiteraard alleen maar resultegering-Di Rupo is de regeringDE STRAAT BETAALT
ren in meer onveiligheid. Minder
Michel/De Wever een regering
HET GELAG
straffen en meer laksheid, dat is het
die de mensen in de zakken zit.
credo van Geens.
Het is niet eenvoudig een volledige De gebruikte technieken mogen
en exacte inventaris op te stellen misschien dan wel verschillen, het
MEE LEREN LEVEN
over de wijze waarop de regering- einderesultaat is hetzelfde: een asociaal beleid dat de welvaart van de
bevolking afroomt en de menDe gebeurtenissen rond
Charlie Hebdo en in Ver- “HET REGERINGSBELEID sen verarmt. Om al deze redeviers confronteerden dit land IS ASOCIAAL, WANT DEZE nen geeft het Vlaams Belang de
scherp met het probleem van
Wever voor
REGERING RIJDT NIET regering-Michel/De
de terrorismebestrijding en
haar sociaal beleid een gemotide Syriëstrijders. De regering- VOOR GEWONE MENSEN.” veerde score van 1/10.
Michel/De Wever reageerde
traag en kwam uiteindelijk
MARC LEEMANS (VOORZITTER
met een 12-puntenplan op
ACV) IN DE TIJD,
de proppen. Enkele maatre11 FEBRUARI 2015
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Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•

V.

Indexsprong. Voor een modaal inkomen (2200 euro bruto per
maand) is er een verlies van 290 euro; over de hele loopbaan loopt
dit op tot meer dan 27.500 euro verlies.
Btw op elektriciteit: van 6% naar 21%.
Vennootschapsbelasting toepasbaar op intercommunales: doorrekening aan klant in onder meer gas-, water- en elektriciteitsfactuur.
Accijnzen op diesel omhoog.
Accijnzen op alcohol en tabak omhoog.
Pensioenleeftijd naar 66 en later 67 jaar; vervroegd pensioen fel
bemoeilijkt.
Tal van besparingen in de sociale zekerheid.
Roerende voorheffing op alle beleggingsproducten (behalve
spaarboekjes): van 25 naar 27%.

niet in om een kentering teweeg te
brengen in de zieltogende staatshuishouding en slechts heel gedeeltelijk in het herstel van de concurrentiepositie van onze economie.

STRUCTUREEL PROBLEEM

Dit om de zeer eenvoudige reden
dat dit nu eenmaal structureel bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk
is in het Belgische kader. Wil men
écht iets aan deze twee problemen
doen, dan moeten Vlaanderen en
Wallonië ieder op dat vlak hun eigen weg kunnen gaan en hun eigen
verantwoordelijkheden opnemen,
maar net dat gaat deze regering
angstvallig uit de weg. Daarom
geeft het Vlaams Belang de
ECONOMISCH
“DE WAARHEID IS DAT DEZE regering-Michel/De Wever
EN FISCAAL:
REGERINGEN [VAN DI RUPO EN voor haar economisch en
WAAR BLIJVEN
begrotingsbeleid een geDE RESULTATEN? MICHEL/DE WEVER] VEEL CON- motiveerde score van 3/10.

TINUÏTEIT IN ZICH DRAGEN.

De bestaansreden van deze
Peter Lemmens
regering is – naar eigen zeg- DAT HEEFT NIET ALLEEN ELIO
gen – haar vaste wil om de DI RUPO GEZEGD, MAAR OOK
economie nieuw leven in te DE GENTSE PROFESSOR GERT
blazen, onder meer door de
lasten op arbeid fors te ver- PEERSMAN. 70% IS VOORTZETTING VAN HET BELEID.”
minderen en de staatshuishouding terug op orde te
brengen. Dat is althans wat SERVAIS VERHERSTRAETEN (KAMERFRACde N-VA en haar regerings- TIELEIDER CD&V) IN WWW.KNACK.BE, 28
partners ons op de mouw
FEBRUARI 2015
willen spelden en waarmee
de N-VA haar communautaire geheelonthouding gedurende
5 jaar motiveert. Op zich staat het
Vlaams Belang uiteraard achter
zulk een opzet – wie zou daar niet
• Lasten op arbeid.
voor tekenen? De vraag is alleen
• De Belgische loonhandicap zou lichtjes gedaald zijn van
hoe men dat doet en vooral ook of
16,5% (2010) naar 15,5% (2014) en verder afnemen.
men daarin slaagt.
• De gemiddelde (alleenstaande) werknemer in België kende
in 2014 met 55,6% de hoogste lastendruk in de 34 OESOlanden.
ACHTERUIT BOEREN
• Tax freedom day viel in België in 2015 op 6 augustus.
• Werkloosheid: België juni 2014-juni 2015: +0,2%; gemiddelde
Het antwoord op de laatste vraag
EU: -0,6%.
is na 1 jaar regering-Michel/De
• Staatshuishouding.
Wever in alle geval veeleer negatief.
• Begrotingstekort 2,92%/BBP verwacht volgens Planbureau.
Dit land boert er financieel-econo• Staatsschuld: in 2014 + 2,1% naar 106,55%. In de eurozone
misch verder op achteruit, zo blijkt
gemiddelde stijging met 1% en 91,9%/BBP. Eerste kwartaal
althans uit de meeste indicatoren
2015 België zelfs + 4,5% tot 111%/BBP.
waarvan we er een aantal in bijge• Via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wordt nog
voegde kader op een rijtje zetten.
maar eens 2,78 miljard euro in een Griekse bodemloze put
Deze regering slaagde er alvast in
gestort.
het eerste jaar van haar legislatuur

Feiten en cijfers
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Vorige maand lanceerde het Vlaams Belang een grootschalige campagne naar aanleiding van de aanhoudende asielcrisis.
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Tom Van Grieken wees erop dat
het al te gemakkelijk is de wijde
wereld in te toeteren
dat

BROOD, BAD, BED
Een voorlopige, onvolledige - en
dus uiterst voorzichtige en minimalistische berekening - leert ons
dat de asielfactuur zal oplopen tot
883,7 miljoen euro per jaar. Voor
een goed begrip: dat is 4 keer het
totale Vlaamse begrotingstekort
van 2016, meer dan 2 keer de totale besparing in de ziekteverzekering en 29 keer de besparing in het
onderwijs.
De kost voor de opvang van één
asielzoeker bedraagt 1.249 euro
per maand – of 14.991 euro per
jaar. Nu al schat de regering
dat de kosten voor Fedasil
volgend jaar zullen stijgen
tot 600 miljoen euro. Dat
is meer dan dubbel zoveel
als het voorziene budget voor
2015.
Maar daar blijft het uiteraard
niet bij. Na ‘Bed, Bad en Brood’
volgen immers woning, leefloon en kindergeld.
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Doe m
moet voeren, zonder zich af te
vragen hoe zo’n politiek moet gefinancierd worden. Want hoe men
het ook draait of keert: de kostprijs
van de asielcrisis moet uiteindelijk
worden betaald. Ofwel door bijkomende belastingen, ofwel door
nog meer besparingen, ofwel door
een vlucht in hogere schulden.
Voor welke optie men ook kiest:
nu reeds staat vast dat de factuur
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In een inleidende probleemanalyse stelde Philip Claeys dat de aan de
gang zijnde toestroom
van asielzoekers ondertussen het karakter van
een volksverhuizing heeft
aangenomen. De nieuwste
cijfers van Frontex spreken
duidelijke taal: tussen januari en augustus zijn reeds zo’n
600.000 immigranten illegaal Europa binnengekomen.
De immense toename van de
illegale immigratie manifesteert zich ook in eigen land. Zo
steeg het aantal asielaanvragen
van 1.313 in januari tot 4.621
in augustus. In totaal wordt voor
dit jaar rekening gehouden met
35.000 aanvragen. Dat is zowat
een verdubbeling in vergelijking
met vorig jaar. Parallel daarmee
steeg de opvangcapaciteit tot liefst
36.600 plaatsen. In schril contrast
daarmee staan de middelen voor
terugkeer van illegalen en afgewezen asielzoekers. Tegenover 45.000
uitwijzingsbevelen stonden vorig jaar amper 2.586 gedwongen
uitwijzingen (6 procent). De 140
extra plaatsen in de gesloten centra die in het vooruitzicht werden
gesteld, betekenen dan ook niets
meer dan de spreekwoordelijke
druppel op een hete plaat. De be-

WIE ZAL DAT BETALEN?

Bron:
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loofde verstrakking van het asielen immigratiebeleid blijft in de
praktijk beperkt tot stoere aankondigingen in de media, waarna in de
regering opnieuw de omgekeerde
politiek wordt gevoerd.
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De campagne van het Vlaams Belang omvat naast een pamflet dat
verdeeld werd in alle bussen van
Vlaanderen, affiches, advertenties
in kranten en weekbladen, marktfolders en een doorgedreven campagne via de sociale media. Op 21
september werd de campagne aan
de pers voorgesteld.

van de asielpolitiek van deze regering zal worden betaald door degenen die er niet voor kozen.
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Eens de asielaanvraag erkend, begint de integratie-industrie (onthaaltrajecten, cursussen maatschappelijke oriëntering, taallessen,
scholing en bijkomende opleiding,
begeleiding op het vlak van huisvesting en naar de arbeidsmarkt…)
op volle toeren te draaien. Langs
de kant van de Vlaamse overheid
wordt gerekend op 83 miljoen
euro extra voor inburgering. De
VDAB rekent op 40 miljoen euro
om asielzoekers te begeleiden.
9/15

17/0

1

11:4

Ook het onderwijs zal geconfron-

op eigen mensen!
teerd worden met extra problemen
en bijkomende kosten. Naar de
kostprijs voor de extra leerkrachten
en klassen voor kinderen van asielzoekers en hun begeleiding blijft
het voorlopig gissen.
Ronduit problematisch wordt het
op het vlak van huisvesting. Een
voorlopige schatting van de Vlaamse overheid leert dat tegen eind dit
jaar 22.000 asielzoekers permanent
een dak boven het hoofd moeten
hebben. De financiële impact hiervan is nog onbekend. Vast staat
echter wel dat de asielzoekers in
concurrentie zullen treden met
de autochtone bevolking, van wie
sommigen al jaren op een wachtlijst staan. Daarnaast zal de massale
asielstroom ook zorgen voor extra
druk op de private woningmarkt,
waar het segment betaalbare woningen in redelijke staat bijzonder
krap aan het worden is.
Wat de leeflonen betreft, wordt
er nu reeds van uitgegaan dat de
asielstroom goed zal zijn voor 120
miljoen extra uitgaven. Wat de extra uitgaven zullen zijn op het vlak
van kinderbijslag en in de gezondheidszorg is vooralsnog onbekend.

IMMIGRATIESNEEUWBAL
Wat slechts zelden in het debat
wordt vermeld, is dat het om méér
gaat dan om de 35.000 asielaanvragen die tegen eind dit jaar verwacht
worden. Zo kan één asielaanvraag
betrekking hebben op meerdere
personen, waardoor het aantal aanvragen traditioneel met 1,4 wordt
vermenigvuldigd. Concreet zou
dat betekenen dat het aantal effectieve asielzoekers dit jaar zal oplopen tot 50.000 mensen.

tomatisch een proces van volgmigratie (gezinshereniging) in gang
zet. Tijdens de collectieve regularisatiecampagne van 2000 werd
het aantal asielzoekers met 2,5
vermenigvuldigd om het aantal
‘gezinsherenigers’ in te schatten.
Wanneer we deze berekeningswijze op de huidige situatie toepassen, betekent dit dat de asielcrisis
zal resulteren in een bijkomende
instroom van 122.500 zielen. Dat
brengt de totale instroom ten gevolge van de asielpolitiek van deze
regering op 171.500 personen.
Zelfs als dit cijfer uiteindelijk lager
zou liggen – waar overigens niets
op wijst – is nu al duidelijk dat de
ware omvang van de instroom veel
groter zal zijn dan de 35.000 asielaanvragen waarop vandaag wordt
gefocust. En dat zal uiteraard ook
het geval zijn voor het uiteindelijke
prijskaartje dat aan deze asielcrisis
vasthangt.

KERS OP DE TAART
Van Grieken herinnerde eraan
dat de modale Vlaming sinds
het aantreden van deze regering
wordt geconfronteerd met een
reeks bijkomende belastingen en
besparingen. Geldmiddelen om
reeds lang aanslepende problemen (wachtlijsten sociale
woningen, gehandicaptenzorg,
investeringen
in scholenbouw…) aan
te pakken, blijken niet of
onvoldoende voorhanden. Als
kers op de taart wordt de Vlaamse
belastingbetaler vandaag nog eens
uitgenodigd op te draaien voor
een massale immigratie die
ons sociaal systeem alleen
maar verder onder druk
zal zetten.

Nog belangrijker en ingrijpender
is het feit dat de asielstroom au13

MEERDERHEIDSSTANDPUNT
Het Vlaams Belang beperkt zich
niet tot kritiek, maar schuift ook
oplossingen naar voor. In dat verband gaf Barbara Pas toelichting
bij de 10 concrete voorstellen van
het Vlaams Belang die aan een correcte en strikte immigratiepolitiek
gestalte moeten geven. De woordvoerder van onze Kamerfractie
wees erop dat de standpunten van
het Vlaams Belang helemaal niet
extremistisch zijn, maar integendeel datgene vertegenwoordigen
wat een groeiend aantal Vlamingen denkt. Ter zake verwees zij
naar de peilingen en enquêtes die
telkens opnieuw aantonen dat er
een immense kloof gaapt tussen
datgene wat de publieke opinie
denkt en datgene wat de politieke
klasse doet. Aan het einde van haar
betoog daagde ze de regering dan
ook uit een referendum te organiseren over de stopzetting van
de massa-immigratie en
de beveiliging van
onze grenzen.

Asielcrisis:
geen woorden maar daden
Naar aanleiding van de totaal uit de hand gelopen asielcrisis, werd
daarover vorige maand in de Kamer een debat gehouden. Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter tekende present en sloeg zoals gewoonlijk enkele nagels met koppen.

nemen zodat vluchtelingen in de
eigen regio worden opgevangen.

dat voor iedere asielzoeker die hier
opgevangen wordt er tien nieuwe
asielzoekers naar ons land komen. U

Ten slotte hekelde Dewinter het
feit dat de steenrijke oliestaten uit
het Midden-Oosten geen enkele

Hoe is het zover kunnen komen?
Dewinter wees in dat verband
onder meer op de fouten die het
Westen de voorbije jaren in het
Midden-Oosten heeft gemaakt.
In het kader van de zogenaamde
‘Arabisch lente’ wilde het Westen
allerlei regimes, met inderdaad
geen al te beste reputatie, koste
wat het kost uit de weg ruimen.
Wat we daarvoor evenwel in de
plaats kregen, was nog véél erger.
In de plaats van de Khadaffi’s, de
Mubaraks en de Assads kregen we
namelijk IS, Al Nusrah en andere
extreem bloeddorstige islamitische
terreurregimes, bovenop de totale
chaos die was gecreëerd door het
verdwijnen van de oude regimes.
De gevolgen daarvan mogen we nu
in Europa zelf aan den lijve ondervinden, onder meer onder de vorm
van een nooit eerder geziene immigratiestroom naar West-Europa.

CONCIÈRGE FRANCKEN
Filip Dewinter was ook erg scherp
voor staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken en de
N-VA. Die laten in de media de
spierballen rollen via allerlei forse
uitspraken. Maar als puntje bij
paaltje komt, dan onderneemt de
N-VA binnen de regering en vanuit het staatssecretariaat Asiel en
Migratie… helemaal niets om de
asielstroom te doen stoppen. Dewinter: “Terwijl u hard roept in de
media, doet u als staatssecretaris net
het omgekeerde. U loopt slaafs aan
het handje van de Europese Unie. U
voert het spreidingsplan en de quotamaatregelen uit en faciliteert de
asielstroom naar ons land… Besef

bent inderdaad niet veel meer dan de
conciërge, de manager van het hotel
België.”

VOLUNTARISME
GEVRAAGD
Dewinter pleitte dan ook voor een
voluntaristisch beleid, naar het
voorbeeld van andere landen zoals
Slovakije en Tsjechië. Dat betekent
concreet onder meer: weigeren
het spreidingsplan van de EU uit
te voeren en vluchtelingen terugdrijven naar het eerste land van de
EU dat zij hebben betreden. Veel
politieke moed vergt dat trouwens
niet: het komt er immers gewoon
op neer de afspraken die op Europees niveau bestaan toe te passen.
Verder is het nodig om de Conventie van Genève te herzien door er
het territorialiteitsprincipe in op te
14

OP WEG NAAR EURABIA

vluchteling opnemen, maar dat Saoedi-Arabië wel geld uittrekt voor
de financiering van 200 moskeeën
in Duitsland ten behoeve van de
asielmigratie die nu plaatsgrijpt.
“Het zal de solidariteitsjunkies die
momenteel gastvrij willen zijn met
het geld van de belastingbetaler worst
wezen, maar deze oliestaten hebben
wel degelijk een masterplan. De chaos in het Midden-Oosten moet dienen om de eigen macht uit te breiden
en ondertussen Europa te overspoelen
met islamitische vluchtelingen. Op
deze manier wordt Europa niet alleen gedestabiliseerd, maar ook verder geïslamiseerd. Zij blijven ondertussen buiten schot, vergroten hun
politieke en religieuze invloed niet
alleen in het Midden-Oosten maar
ook in Europa en zorgen ervoor dat
Europa uiteindelijk Eurabia wordt.”
Peter Lemmens

Vlaamse asielfactuur loopt op
In het bijzijn van de Vlaamse ministers van Wonen, Onderwijs en Begroting hield ook het Vlaams Parlement een gedachtenwisseling over
de asielcrisis. Vlaanderen is niet bevoegd voor het immigratiebeleid,
maar wel voor onderwijs, inburgering en huisvesting.
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van
Grieken wees de talrijk opgekomen parlementsleden van CD&V,
Groen, N-VA, Open VLD en SP.a
op de opiniepeiling van iVox die
uitwijst dat vier vijfden van de Vlamingen zich kanten tegen de opvang van meer asielzoekers.

BUDGET
Van Grieken verwees ook naar de
grote budgettaire impact van de
opvang van tienduizenden immigranten. De Vlaamse regering
maakte al bekend dat de inburgering van alle ‘vluchtelingen’ minstens 83 miljoen euro zou kosten
en dat bij de VDAB de kostprijs
van de vluchtelingentoevloed geraamd wordt op 40 miljoen euro.
Hij bracht in herinnering dat de
regering de bevolking nog geen
jaar geleden confronteerde met besparingen en verkapte belastingverhogingen, waarmee de regering de
Vlaming diep in zijn portefeuille
trof: “Nu is er blijkbaar plots wel
genoeg geld om forse bedragen te besteden aan de opvang van de vluchtelingen”, wierp hij de aanwezige
ministers voor de voeten.

sus kunnen, terwijl Vlamingen in
het kader van besparingen alsmaar
meer moeten betalen voor rusthuisverblijven, vervoer of onderwijs.”

DISCRIMINATIE
Hij waarschuwde ook voor discriminatie van Vlamingen ten gevolge van de asielcrisis: “We moeten nu
solidair zijn met de vluchtelingen,
terwijl de Vlaamse regering er zelfs
niet in slaagt haar plichten te vervullen tegenover onze bejaarden die geconfronteerd worden met wachtlijsten voor serviceflats en steeds hogere
rusthuisprijzen en tegenover onze
gehandicapten die nog al te vaak op
een wachtlijst voor zorg belanden.”
En vervolgde: “Er valt niet aan te
twijfelen dat de gewone Vlaming het
slachtoffer zal worden van de asielinvasie. Een plaats in een sociale
woning kan maar een keer worden
toegekend. Als een sociale woning
wordt toegewezen aan één van de
tienduizenden vluchtelingen die hier

De VB-voorzitter suggereerde om
de vluchtelingen – naar Nederlands voorbeeld – een bijdrage te
laten betalen aan hun eigen inburgeringscursussen: “Afgezien van het
feit dat het Vlaams Belang zich kant
tegen de opname van tienduizenden
asielzoekers in ons land, is het voor
onze partij ook onaanvaardbaar dat
de kost van alle cursussen die deze
immigranten in het kader van een
inburgeringstraject zullen volgen,
volledig opgehoest moet worden door
de Vlaamse belastingbetaler. Het kan
niet dat nieuwkomers gratis op cur15

erkend worden, dan kan die geen behoeftige Vlaming huisvesten. Als een
vluchteling wordt aangeworven voor
een bepaalde job, dan wordt er geen
Vlaming in dienst genomen”. Daarbij wees hij er ook op dat de sociale huurwetgeving de mogelijkheid
voorziet om met medewerking
van het OCMW versneld woningen toe te wijzen aan personen die
verkeren in ‘bijzondere omstandigheden van sociale aard’. Voor het
Vlaams Belang kan er geen sprake
van zijn dat deze bepaling zou gebruikt worden om vluchtelingen
bij voorrang aan een sociale woning te helpen.
De Vlaams Belang-voorzitter riep
de Vlaamse regering tot slot op
uiterst karig te zijn met het toekennen van sociale voordelen allerhande aan asielzoekers: “Mensensmokkelaars en potentiële migranten
zijn perfect op de hoogte van het
beleid dat hier wordt gevoerd ten
opzichte van zogenaamde ‘vluchtelingen’. Hoe meer sociale voordelen
worden toegekend, hoe meer ons land
in beeld komt als immigratieland.”
Wim Van Osselaer

aarover m
Het nieuws dat Karl Drabbe door Uitgeverij
Pelckmans werd ontslagen en de (sociale) mediastorm die daarop volgde, bracht ook het nieuwe
boek van Wim van Rooy in de belangstelling.
Drabbe werd door Pelckmans immers buitengezet vlak nadat de uitgeverij op het laatste nippertje had beslist Van Rooys boek ‘Waarover men
niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam’ niet te publiceren. Het
boek was nochtans drukklaar en in de aankondigingsfolder van Pelckmans werd Van Rooy ‘de
Vlaamse Eric Zemmour’ genoemd. Tijd voor enige toelichting.
Waarom heeft u dit boek geschreven?
Omdat de modale opiniemaker, zowat alle journalisten, ideologen en politici in België, eigenlijk maar
één soort idee hebben: migratie is goed, de islam is
een religie van de vrede en de Europese Unie brengt
vrede en welvaart. Dat lees en hoor je overal. Het
is net zoals in de Sovjet-Unie: toen werd men met
de communistische idee geïndoctrineerd, nu met
de multiculturalistische idee, terwijl iedereen op het
veld ziet dat het tegenovergestelde waar is. Ik ben die
leugenachtige hersenspoeling meer dan zat, en dus
schreef ik er een boek tegen.
Heeft u lang aan het boek gewerkt?
Je werkt natuurlijk geen 24 uur op 24, maar ik
schreef een kleine twee jaar. Het telt zo’n 600 bladzijden.
Verbaast het u dat het zo moeilijk is het boek gepubliceerd te krijgen?
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men niet spreekt
‘Waarover men niet spreekt’ kun je beschouwen als
een vervolg op ‘De malaise’. De moeilijkheden zijn
een gevolg van het feit dat het probleem nu nog veel
acuter is dan in 2008, toen ‘De malaise’ werd gepubliceerd. Hoe acuter het probleem wordt en hoe meer
de realiteit me gelijk geeft, hoe
meer men probeert om de boodschapper dood te zwijgen. Met het
Vlaams Belang gebeurt overigens
hetzelfde. Ik spreek mij in dit boek
ook radicaler uit: ik ga nog meer
naar de wortel van het probleem.
Het is immers vijf na twaalf: zoals
Geert Wilders ook opmerkte, gaat
de strijd over het voortbestaan van
onze cultuur. Tot slot denk ik ook
dat de uitgever het boek niet echt
grondig had gelezen.

Niet echt, want het boek gaat precies daarover: het
vrije woord wordt gebreideld. Ik zeg al jaren dat er
eigenlijk geen écht vrije meningsuiting meer is, met
name wanneer het de islam betreft. De Nederlandse
cabaretier Hans Teeuwen heeft dat recent nog gezegd
in een interview. Om
die reden ben ik al jaren geleden uit de PEN
(auteursvereniging) en
de ‘Arkprijs van het Vrije
Woord’ getreden. Paradoxaal genoeg wordt de
stelling van mijn boek
bewezen door de weerstand om het uit te geven.

“

Welke stelling bedoelt
u precies?

Wie de waarheid,
het ‘onverborgene’,
probeert naar boven
te halen, wordt
gedemoniseerd.

U publiceerde ook een kritische essaybundel over de islam en de EU. Speelt dat een rol?

Mijn boek is een aanklacht tegen de manier waarop
mensen vandaag eigenlijk niet meer durven te zeggen
wat ze willen zeggen: je hoort het wel op straat en
op sociale media, bijvoorbeeld van de gewone politieman, maar je hoort het niet van de politieke en
journalistieke elite. Die kiest voor de vlucht vooruit:
in plaats van minder migratie, islam en EU, kiest ze
voor méér van dat alles. Die vlucht vooruit is het enige wat de elite nog kan bedenken om haar eigen vel
te redden. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij filosofen en
sociologen aan onze universiteiten, die totaal vergeven zijn van het politiek correcte denken.

Ik denk het wel. Wie de waarheid, het ‘onverborgene’,
probeert naar boven te halen, wordt gedemoniseerd.
Vooral de essaybundel over de islam is voor velen
een trigger geweest om mij af te schrijven, overigens
doorgaans zonder dat men het bijna 800 pagina’s tellend boek heeft gelezen. Wie de islam onverbloemd
als een veroveringsgezinde religieuze ideologie beschrijft, wordt persona non grata.
Volgens Pelckmans bevat uw boek ‘discriminerende’ en ‘schofferende’ passages.

Uw vorige boek, ‘De malaise van de multiculturaliteit’ werd wél probleemloos gepubliceerd bij
Acco…

‘Discrimineren’ moet worden begrepen als ‘een onderscheid maken’, en daar is niets mis mee. Ik maak
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een duidelijk onderscheid tussen enerzijds islam en
anderzijds jodendom en christendom. Het bekritiseren van de islam als juridisch systeem en veroveringsideologie en het als superieur beschrijven van
jodendom en christendom, blijkt niet te mogen
omdat het ‘discriminerend’ is. Maar iemand die zich
moslim noemt, de sharia verwerpt en zich inschrijft
in de liberale rechtsorde, vormt wat mij betreft geen
probleem. Onderzoeken en gebeurtenissen wijzen
echter aan dat grote groepen moslims hier en elders
wél een zeer groot probleem vormen. En het gaat over
veel grotere getallen dan de Duitsers die in de jaren
dertig problematische nazi’s waren. Net zoals met het
nazisme kun je met de islam geen vrede sluiten, tenzij tijdelijk wanneer de islam zich niet sterk genoeg
acht, zoals met het Verdrag van Hudaybiyyah in de
zevende eeuw. Overigens wordt wat ik schrijf over de
islam door een lange reeks intellectuelen met Arabische wortels, type Boualem Sansal en Hafid Bouazza,
bevestigd.
Maakt u in uw boek voldoende het onderscheid
tussen de islam en de moslims?

Het politiek correcte en ook luie denken van de elite
brengt ons naar de afgrond, dus ik probeer hen wakker te schudden. Journalisten à la Yves Desmet en
Rudi Vranckx zijn geen journalisten maar activisten.
Is het alleen een gevolg van ‘lui denken’?
De Desmets en Vranckxen van deze wereld zijn er
met hun zelfhaat denk ik echt van overtuigd dat zij
de wereld aan het redden zijn. De Franse filosoof Pascal Bruckner heeft daar een schitterend boek over geschreven: ‘Tirannie van het berouw’. Het is een aanklacht tegen de westerse zelfhaat of ‘oikofobie’, zoals
de Nederlandse denker Thierry Baudet het noemt.
De westerling moet eeuwig berouw tonen voor wat
hij ooit verkeerd heeft gedaan, maar dat geldt kennelijk niet voor de gruwelijkheden die de Ottomanen
of Arabieren eeuwenlang hebben aangericht en nog
steeds aanrichten. Ik hoef mij als westerling vandaag
niet verantwoordelijk te
voelen voor de 17e-eeuwse
slavenhandel, temeer omdat
de slavenhandel juist is afgeschaft enkel en alleen dankzij het Westen, terwijl die
bijvoorbeeld in de Arabische
wereld nog welig tiert.

“

Journalisten à la
Yves Desmet en
Rudi Vranckx
zijn geen journalisten maar activisten.

Absoluut. Mensen begrijpen vaak dat onderscheid
niet goed, maar het is evident: de islam is een leer, een
systeem, dat veel mensen,
de aanhangers of moslims,
slecht maakt. Net zoals het
communisme en het nazisme systemen waren die talloze aanhangers en hele
samenlevingen en volkeren vergiftigden. De kans dat
iemand binnen de islam slechte dingen doet is vele
malen groter dan bij iemand binnen het christendom
of jodendom. Een moslim die een goed mens is, en
gelukkig zijn er wel wat, is dat ondanks de islam en
is eigenlijk een afvallige. Zoals Ayaan Hirsi Ali in
haar laatste boek aangeeft: wanneer de islam wordt
ontdaan van de nefaste, gewelddadige fundamenten,
dan wordt de islam eigenlijk opgeheven. Islamitische
Staat heeft helaas de islamitische bronnen aan zijn
kant.

Hoe komt dat?

In het Westen is men gewassen door christendom en jodendom. De ethica van het
Oude Testament en de Talmoed en van het Nieuwe Testament, de ethica van
wat Christus ‘de gezalfde’ zegt, heeft ons eigenlijk al
meer dan 2000 jaar een rooster over het hoofd getrokken waardoor we ons voortdurend schuldig voelen
over wat dan ook. Ik denk aan de Litouwse filosoof
Emmanuel Levinas, die altijd praat over het gelaat
van de Ander. Men moet altijd het gelaat van de Ander zien en dus heeft men eigenlijk altijd schuld. Ik
zeg u: met die houding wordt men bedrogen door
de Ander, die dat schuldgevoel voortdurend uitbuit,
zoals de islam met ons doet. De westerling gaat er
gretig in mee en ziet niet dat hij de poten onder zijn
eigen stoel wegzaagt.

Pelckmans had het ook over ‘schofferende’ passages. U geeft veel bekende journalisten, academici
en politici er flink van langs. Schoffeert u hen?

Welke rol speelt de EU in dit boek?
Ik verdedig de vrijheid, de democratische rechtsstaat
en dus de natiestaat. De EU is een supranationaal
postmodern totalitair systeem dat ons wordt opgedrongen en de asielinvasie en islamisering faciliteert.
Het is gruwelijk, net zoals het nazisme en communisme, maar op een andere, subtielere manier. Zo
neigt de EU, bestaande uit een technocratische en
bureaucratische elite, steeds meer naar wetgeving die

Ja, en dat moet kunnen. Schofferen is een retorisch
middel in de literatuur en ook in de filosofie. Men
moet Arthur Schopenhauer en Willem-Frederik Hermans maar eens lezen, dan weet men wat schofferen
is. Maar in onze gepacificeerde samenleving is men
het niet meer gewend om gewoon de waarheid te
zeggen, zelfs als die uitgebreid wordt onderbouwd.
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het mogelijk maakt om kritiek op de EU, op de immigratie, de diversiteit of op de islam te bestraffen. Nog
meer dan de nationale elite kiest de EU-elite, ook inzake de euro, voor de vlucht vooruit. Dat wordt beslist
boven de hoofden van de mensen en pakt vernietigend
uit voor het Europees continent.

Postmodernisme is de levensbeschouwing en houding
die er niet langer naar streeft de waarheid te ont-dekken. ‘Ieder zijn mening’ en ‘anything goes’ is daarvan
het gevolg. Ook het culturele relativisme is er een spinoff van. Het postmodernisme gelooft niet langer in de
zogenaamde grote verhalen (liberalisme, socialisme,
christendemocratie) maar die terechte kritiek mondde
uiteindelijk uit in allerlei soorten relativisme, antiwetenschappelijkheid en eclecticisme.

Ook Israël speelt een bijzondere rol in uw boek…
Israël is de kanarie in de steenkoolmijn. Het is een
klein stukje land ter grootte van een provincie in Nederland of de staat New Jersey in de VS, een speldenkop in de gigantische islamitische wereld. Er wonen 6
miljoen joden en 1,5 miljoen doorgaans islamitische
Arabieren die in alle vrijheid en met grosse modo dezelfde burgerrechten samenleven. Israël is een baken

Waar mogen wij u politiek-ideologisch plaatsen?
Ik ben in de eerste plaats een onafhankelijk denker. Ik
verwijs ook naar de Poolse filosoof Leszek Kołakowski,
die ooit zei: op bepaalde punten ben ik conservatief,
op andere liberaal en op nog andere progressief, en ik
ben niet vies van gezond nationalisme. Dat geldt ook
voor Eric Zemmour. Voorts toont het recente boek
van Martin Bosma, ‘Minderheid in eigen land’, het
belang aan van een homogene samenleving waarin
mensen elkaar (h)erkennen. Ooit behoorde ik tot de
linkerzijde, en die heeft mij nu verketterd als was ik
een afvallige moslim.
Wanneer denkt u dat het boek wordt gepubliceerd?
Ik hoop nog voor het einde van dit jaar, want er is veel
vraag naar. Mensen als Paul Cliteur, Mia Doornaert,
Jean-Marie Dedecker, Etienne Vermeersch, Geert van
Istendael, Afshin Ellian en Benno Barnard zegden mij
hun steun toe en bezorgden een aanbevelingscitaat.
Dat doet deugd, maar het maakt het des te onvoorstelbaarder dat ik zo moeilijk een uitgever vond. U kan
het boek bestellen via www.uitgeverijegmont.be voor
de prijs van 27,5 €, verzending niet inbegrepen.

van hoogstaande ethica in een duistere islamitische
regio. Om die reden schreeuwt de islamitische wereld
dagelijks van de daken dat Israël moet worden vernietigd, en dit middels gore antisemitische propaganda.
De oemma, de wereldwijde moslimgemeenschap, zou
veel kunnen leren van de vrije democratisch-joodse
rechtsstaat, maar kiest voor vijandschap, oorlogszucht
en antisemitische genocidedrang. De Joden worden
niet gehaat wegens Israël, Israël wordt gehaat omdat
het een vrije, welvarende democratisch-joodse rechtsstaat is in gebied dat volgens de islamitische doctrine
voor altijd ‘islamitisch’ moet zijn. Dat Europa en ook
steeds meer de VS de kant van de moslimwereld en
de jihadistische Palestijnen kiest, is te verklaren door
de westerse zelfhaters (zie Pascal Bruckner): zij zien
in Israël een nationalistische (zionistische) kracht van
verzet tegen jihad en barbarij, die bij henzelf totaal
ontbreekt en die ze verafschuwen. De VN is meer bezig met Israël dan met alle totalitaire en wrede regimes
op aarde samen.

Opgetekend door Sam van Rooy

Het spraakmakende
boek van Wim van
Rooy, ‘Waarover men
niet spreekt. Bezonken gedachten over
postmodernisme,
Europa, islam’, zal
binnenkort alleszins
te koop worden aangeboden via Uitgeverij Egmont: www.
uitgeverijegmont.be

In de ondertitel van uw boek vinden we ook ‘postmodernisme’ terug. Kunt u dat toelichten?
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“Versterk onze Vlaamse
land- en tuinbouwers!”
Het Vlaams Belang steunde vorige maand uitdrukkelijk de boerenbetoging n.a.v. de Europese landbouwtop. Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin, die de partij vertegenwoordigde op deze manifestatie, riep nogmaals op tot meer politieke aandacht voor de diepe crisis
waarin de varkens- en zuivelsector zich bevinden.

Stefaan Sintobin beklemtoonde
deze maand in het Vlaams Parlement het belang van één van de
belangrijkste eisen van de boerenorganisaties, met name dat Europa
terug marktinstrumenten moet
invoeren die tijdelijke prijsdalingen opvangen. Als de EU met haar
landbouwbeleid geen belangrijker
rol wil spelen in het versterken van
de positie van de land- en tuinbouwer in de hele AGRO-voedselketen
en de landbouwmarkten helpt
stabiliseren op een prijsniveau dat
voor de landbouwers leefbaar is,
dan draagt zij de toekomst van de
Europese landbouw zelf ten grave.

EXPORTPROMOTIE
De Europese top van landbouwministers van maandag 7 september zorgde bij de landbouwsector
voor grote ontgoocheling. De 500
miljoen euro uit de EU-begroting
om de lage prijzen tegen te gaan, is
amper iets meer dan een pleister op
een houten been. Bovendien zijn
er momenteel voor het toewijzen
van die 500 miljoen euro nog geen
criteria en is er geen duidelijk programma. De liquiditeitsproblemen
op landbouwbedrijven worden
aangepakt door de inkomenssteun
vervroegd te betalen, maar dat is
geenszins een structurele oplossing. Wat aangekondigd wordt als
‘de landbouwmarkten stabiliseren’,
komt neer op exportpromotie en
het verder blijven subsidiëren van
private opslag van zuivel en varkensvlees.

RESULTATEN
In ieder geval moeten de lidstaten
zelf kunnen beslissen welke maatregelen het meest geschikt zijn om
hun producenten uit de crisis te
helpen door middel van efficiënte,
structurele en duurzame maatregelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal Vlaams
minister van Landbouw Joke
Schauvliege in ieder geval permanent bestoken over de concrete resultaten van het Europees overleg.
Kurt Ravyts
Foto: Werktuigendagen Oudenaarde - Flickr

Het huidige Gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) faalt op
het vlak van het stabiliseren van
de landbouwmarkten en het opvangen van de diepe prijsdalingen.
Ook de impact van de Russische
boycot werd volledig onderschat.

Het Vlaams Belang wil een daadwerkelijke verhoging van de interventieprijs voor landbouwproducten, ook al strookt dit niet met de
duidelijke marktoriëntatie van het
GLB. Er dient minimaal een nieuw
interventiesysteem te komen waarbij sneller ingegrepen wordt als bv.
de melkprijs onder een bepaald
niveau zakt en waarbij bovendien
rekening wordt gehouden met de
productiekosten. En waarom is
een tijdelijke herinvoering van de
melkquota onbespreekbaar?

Europa laat onze landbouw langzaam doodbloeden
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Saoedi-Arabië ‘helpt’
door moskeeën te bouwen
Saoedi-Arabië is nog altijd niet bereid om immigranten op te nemen.
Wel wil het land 200 moskeeën in Europa bouwen. “Om de islamitische
asielzoekers te helpen,” klinkt het.
regio Oost-Indisch
doof voor de asielcrisis. Voor wie de
geschiedenis
van
de regimes in het
Midden-Oosten
kent, is het een bekend gegeven. De
pers uit de rijke
gebieden staat vol
met berichten over
Europa en Turkije,
of Libanon en Jordanië en wat de
De regering in Ryad besliste de bouw van 200
vluchtelingencrisis
moskeeën op Europese grond te financieren
in sommige gebieden aanricht, maar
Terwijl in Europa de asielfactuur over de rol van de eigen landen?
ongekende proporties aanneemt, Geen letter.
blijven de rijke Golfstaten in de

Al is er ‘beterschap’ op komst. Zo
besliste de regering in Riyad de
bouw van 200 moskeeën op Europese grond te financieren. “Om de
islamitische vluchtelingen in Europa
te helpen”, klinkt het in de Libanese krant ad-Diyar.

U BETAALT DE
ASIELFACTUUR
De olierijke Golfstaat stelt zelf om
‘demografische redenen’ geen immigranten te willen opnemen. Ze
vrezen voor godsdienstig geweld.
Gezien de talloze religieuze conflicten in verschillende asiel- en
opvangcentra, hoegenaamd geen
vreemde gedachte. Vergaarbak Europa zal dat varkentje wel wassen,
moeten ze in Ryad denken. Lees:
zowel de maatschappelijke als de
economische factuur betalen.

Wel geld voor asielzoekers,
niet voor onze landbouwers
In het Vlaams Parlement plaatste het Vlaams Belang de peulschil die
onze landbouwers kregen toegeworpen tegenover de miljardenbudgetten die voor asielzoekers worden neergeteld.
Vlaams volksvertegenwoordiger
Stefaan Sintobin zorgde in de commissie Landbouw van het Vlaams
Parlement tijdens zijn interpellatieverzoek over de magere resultaten van de voorbije Europese
Landbouwraden voor een opmerkelijke vergelijking: de Europese
Commissie besliste recent om voor
de landbouwcrisis slechts 500 miljoen euro uit te trekken. Voor de
asielcrisis heeft de commissie wel 4
miljard euro veil!

900 MILJOEN EURO
Voor de Vlaamse landbouwers gaat
het slechts om 7 miljoen euro terwijl er wel 83 miljoen euro wordt
uitgetrokken voor de inburgering
van de nieuwe asielzoekers. Meer
dan een tienvoud dus. En dat
is maar een fractie van de totale
asielfactuur. De totale kost voor
de asielcrisis wordt voor België in
voorzichtige berekeningen geschat
op jaarlijks 900 miljoen euro!
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Stefaan Sintobin haalde ook de
Boerenbond aan die eerder meegaf dat de boycot ten aanzien van
Rusland de Vlaamse land- en tuinbouwsector 220 miljoen euro op
één jaar tijd kost. Het Vlaamse
landbouwinkomen is bovendien
niet fundamenteel verbeterd tegenover 2014, dat bijzonder slecht
was. Het is voor Sintobin duidelijk
dat er structurele oplossingen moeten komen voor de extreme volatiliteit van het landbouwinkomen.
Het Vlaams Belang blijft pleiten
voor een structureel stabiliteitsmechanisme en doortastende maatregelen op Europees én Vlaams
niveau!

Benoeming Wilmès:
Franstalige provocatie eerste klasse
Eind vorige maand werd bekend dat de MR ontslagnemend minister
van Begroting Jamar vervangt door huidig Kamerlid Sophie Wilmès.
Wilmès is nog steeds schepen in de Vlaamse randgemeente Sint-Genesius-Rode, waar zij als een francofiele hardliner bekend staat die dicht
aanleunt bij het FDF.

ONGRONDWETTELIJK?
Bovendien dringt zich de vraag op
of deze voordracht wel grondwetsconform is. Professor staatsrecht
Jan Velaers (UA) analyseerde onlangs de betekenis van de bij artikel 99 opgelegde pariteit in de
ministerraad. Hij kwam tot het
besluit dat in essentie de taalgroep
waartoe de (voorgestelde) minister
als parlementslid behoort zijn taalkwalificatie als minister bepaalt.
Uit de parlementaire bespreking
blijkt evenwel dat de ministers ook
hun gemeenschap vertegenwoordigen. Het is maar zeer de vraag of
een Franstalige uit een Vlaamse
randgemeente institutioneel tot de
Franse gemeenschap kan en mag
worden gerekend. Dat is alvast niet
de letter en de geest van de Grondwet.

VETO

Met de voordracht van Wilmès is duidelijk dat de communautaire
omerta enkel door de Vlaamse partijen wordt nageleefd
De verkiezing van Wilmès als inwoner van een Vlaamse randgemeente tot parlementslid van de
Franstalige taalrol, is in essentie
mogelijk gemaakt door de wijzigingen aan de kieskringen die met
de zesde staatshervorming werden
doorgevoerd. Toen werd immers
een kieskring Sint-Genesius-Rode
in het leven geroepen, waardoor de
inwoners van de 6 randgemeenten
op lijsten van de Brusselse kieskring
konden stemmen. De Franstalige
partijen hebben dit maximaal uitgebuit, waardoor 3 Franstalige
verkozenen uit de 6 Vlaamse randgemeenten in de Kamer zetelen,

waaronder Wilmès. Dat de MR
Wilmès koos als minister, kan niet
anders dan als een communautaire
provocatie van eerste orde worden
beschouwd.
Deze regering ging er nochtans
prat op dat zij elke communautaire
handeling voor vijf jaar terzijde
zou schuiven. Met de voordracht
van Wilmès is evenwel duidelijk
dat dit in de praktijk een eenzijdig engagement is, dat enkel door
de Vlaamse partijen, scrupuleus,
wordt nageleefd, maar absoluut
niet door de MR.

De voordracht van Wilmès is hoe
dan ook een communautair statement en een provocatie eerste
klas van de MR, waarbij men de
annexatie van de Vlaamse randgemeenten bij de Franse gemeenschap symbolisch en feitelijk wil
onderstrepen. Dat het daarbij uitgerekend om Sint-Genesius-Rode
gaat, is beslist geen toeval aangezien dit de gemeente is waarmee de
francofilie de corridor tussen Brussel en Wallonië wil realiseren.
Het Vlaams Belang vroeg de N-VA
dan ook formeel haar veto te stellen tegen deze Franstalige provocatie. Antwoord? Geen onvertogen
woord.

Barbara Pas
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De Brusselse stadsvlucht: het failliet
van het multiculturele model

Foto: Riccardo Bonuccelli - Flickr

De stadsvlucht uit onze hoofdstad blijft een enorm probleem. Waar
het vroeger de autochtone Brusselaars waren die hun stad ontvluchtten, zijn het nu alle inwoners van de hoofdstad die het zich kunnen
permitteren, die hun heil elders gaan zoeken. De redenen zijn legio,
en de realiteit staat in schril contrast met de hoera-verhaaltjes die de
Brusselse machtspolitici ons trachten wijs te maken.

krijgen in het Nederlandstalige onderwijs, omdat het GOK-decreet
nu eenmaal voorrang biedt aan
‘kansarme’ leerlingen – zelfs al begrijpen die geen gebenedijd woord
Nederlands.

LACHWEKKEND!
De oplossingen die de Brusselse
bewindvoerders aanreiken zouden lachwekkend zijn, indien ze
niet zo triestig waren. Ze denken
Brussel opnieuw aantrekkelijk te
maken door het aanleggen van een
voetgangerszone, het bouwen van
een openluchtzwembad en het installeren van lederen zetels in de
stadsbussen. De échte problemen
worden niét aangepakt. Natuurlijk
niet: de echte problemen mogen
niet eens benoemd worden.
Uiteraard blijft de vervreemding
van de Brusselse bevolking één van
de hoofdoorzaken. Zeker wanneer
die vervreemding dan ook nog
eens samen gaat met verloedering
en onveiligheid. Brusselaars voelen
zich al lang niet meer thuis in hun
straat, wijk en stad; en wie er de
financiële middelen toe heeft verruilt de hoofdstad voor de Vlaamse
Rand, Waals-Brabant of de Vlaamse kust. Een fenomeen dat op zich
reeds de verdere verfransing van de
Rand en zelfs de kust in de hand
werkt.
Voor de Brusselse politici is er
geen vuiltje aan de lucht natuurlijk. Stadsvlucht? De bevolking van
Brussel stijgt, mijnheer! Dat die
groei zowat integraal op het conto
te schrijven is van de immigratie
en het hoge geboortecijfer bij sommige bevolkingsgroepen zeggen ze
er wijselijk niet bij.

LOSLOPEND WILD
Brussel als toonbeeld van multicul
en tolerantie: wat een waanbeeld.
Zelfs bepaalde niet-Europese bevolkingsgroepen ontvluchten nu de
stad, omdat de massa-immigratie
ook de oorlogen en conflicten van
over de hele wereld naar onze straten heeft gebracht. Homo’s ontvluchten de stad omdat ze door
de aanhangers van de ‘Religie van
de Vrede’ als loslopend wild worden beschouwd. En na de aanslag
op het Joodse museum in Brussel
trokken al heel wat joodse families
naar Israël. Brussel als broedkamer
van de utopische multiculturele
samenleving heeft een miskraam
gekregen.
Ook heel wat jonge Nederlandstalige gezinnen keren Brussel opnieuw
de rug toe. Ooit in Brussel komen
wonen als statement van verdraagzaamheid merken ze nu dat ze hun
kinderen niet meer ingeschreven
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En dat alles is vanzelfsprekend een
vicieuze cirkel. Het geld vlucht buiten Brussel, en de armoede wordt
geïmporteerd. Met als gevolg een
verdere verloedering, en een verdere stadsvlucht van wie nog achterbleef. Ook wie hoger opgeleid
is, heeft sneller de neiging Brussel achter zich te laten. Dat blijkt
uit een studie van de provincie
Vlaams-Brabant uit februari van
dit jaar. En wanneer het geschoold
personeel vertrekt, vertrekken ook
de werkgevers. En stijgt opnieuw
de werkloosheid.
Brussel als laboratorium voor de
toekomst? Misschien wel… maar
als er niet hoogdringend wordt ingegrepen, zou die toekomst er wel
eens heel anders kunnen uitzien
dan de demagogen en profeten van
de pseudo-tolerantie hadden kunnen vermoeden.
Stijn Hiers

Grondwet voor Vlaanderen?!

Foto: Cheetah_flicks

Symbolisch op de vooravond van de IJzerwake diende partijvoorzitter
en Vlaams parlementslid Tom Van Grieken in het Vlaams Parlement
een ‘Proeve van Grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ in, waarmee hij uitdrukkelijk wil onderstrepen dat voor het
Vlaams Belang de Vlaamse onafhankelijkheid het belangrijkste strijdpunt blijft.

draad tot op heden niet meer opgenomen. Veel heeft te maken met
de communautaire stilstand voor
vijf jaar die door N-VA werd afgekondigd en waar de andere traditionele ‘Vlaamse’ partijen meer dan
blij mee zijn. De discussie is stilgevallen en het dossier zit niet alleen
muurvast, maar ook onder een pak
stof.

VOORTREKKERSROL

Binnenkort bespreekt het Vlaams Parlement
de ‘Proeve van Vlaamse Grondwet’
Al van midden de jaren negentig
en tot in vorige regeerperiode is
gewerkt aan een Vlaamse Grondwet of een Vlaams Handvest. Eind
september 2010 overhandigde minister-president Kris Peeters aan
de Vlaamse Regering en aan de
parlementsvoorzitter een ontwerp
van Handvest met de Grondrechten van de Vlamingen. Het was
een soort charter dat het eerder
had over een aantal (grond)rechten die verband houden met de bevoegdheden waarover de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest toen beschikten, en die de basisleidraad moesten vormen voor
welk overheidsbeleid dan ook.
Ook de Vlaams Belang-fractie wilde hierin haar steentje bijdragen,
zij het dan vanuit een volslagen
andere invalshoek. Zo diende de
fractie op 7 december 2011 een
voorstel van resolutie in betreffende een ‘Proeve van Grondwet
voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’. Niet alleen
was dat een radicaal pleidooi voor
een onafhankelijk Vlaanderen,
maar tevens was het een compleet

uitgewerkte grondwettelijke constructie.

COMMUNAUTAIRE
STILSTAND
Na enige tijd van politieke windstilte stelde de Vlaamse Regering
(CD&V, N-VA en sp.a) op 23 mei
2012 een ontwerp van Handvest
voor aan het Vlaams Parlement,
dat op 30 mei 2012 als voorstel van
resolutie werd ingediend. Hierover
werd met de oppositiepartijen geen
enkel overleg gepleegd… Omdat
het de ambitie van die regering was
om dit Handvest uiteindelijk te
kunnen goedkeuren met minstens
een tweederdemeerderheid, werd
haastig aangekondigd het eerst in
commissie te bespreken. De voorziene commissievergadering van 22
juni 2012 werd evenwel ‘sine die’
uitgesteld. Een jaar later, in maart
2013 liet CD&V weten het dossier opnieuw te willen activeren. Er
kwam evenwel niets meer van in
huis, waardoor het op 24 mei 2014,
bij het einde van de legislatuur, formeel vervallen werd verklaard. De
huidige Vlaamse regering heeft de
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Het Vlaams Belang wil de voortrekker blijven van de onafhankelijkheidsgedachte en aantonen dat
zaken beter, transparanter en democratischer geregeld kunnen worden in een onafhankelijk Vlaanderen. Vandaar de herindiening van
het voorstel. Wij willen immers dat
Vlaanderen nu reeds een blauwdruk van grondwet zou bezitten
voor het ogenblik dat België en dus
ook de Belgische Grondwet zou
ophouden te bestaan.
Het Vlaams Belang pleit in de
proeve van Grondwet voor een
Vlaamse republiek met een president als staatshoofd, een éénkamerparlement, een regering met
ten hoogste negen ministers en
Brussel als (tweetalige) hoofdstad.
We willen ook plaats voorzien voor
bindende referenda, die kunnen
georganiseerd worden op vraag
van 100.000 kiesgerechtigden of
één derde van de parlementsleden.
Het Vlaams Belang wil ook – naar
Deens voorbeeld – een systeem van
bindende parlementaire controle
op het EU-beleid van de regering.
Ook pleit onze Vlaamse grondwet
voor een hechte samenwerking met
Nederland.
We zijn vooral benieuwd naar de
houding van N-VA wanneer ons
voorstel ter sprake zal komen in het
Vlaams Parlement…
Paul Meeus

Nadenken over de oorzaken van
het verval van Europa
boek naar onze mening helaas veel aan spankracht door
de langdradige behandeling
van dit thema.

De 28-jarige Nederlander
Sid Lukkassen studeerde
geschiedenis en filosofie,
is lokaal mandataris voor
de Nederlandse conservatief-liberale partij VVD
en is tevens actief in het
Nederlands Humanistisch
Verbond. Vanuit die achtergronden schreef hij een
boek onder de titel ‘Avondland en Identiteit’.

WEG MET ONS
Het resultaat van deze cultuuromslag onder invloed
van het cultuurmarxisme
is dat Europa intussen vervreemd is van zichzelf en vervuld geraakt van zelfhaat en
zelfverloochening. De hechte
sociale verbanden werden
vervangen door sociaal atomisme. Individualisme en
economisme vieren hoogtij. En de identificatie met
de minderbedeelde is de na
te streven norm geworden.
Hierdoor is de Europese beschaving in een ware identiteitscrisis beland en is zij een
beschaving op drift geworden.

Het boek vangt aan met
enkele boeiende en zeer lezenswaardige hoofdstukken,
waarin de auteur koppen met
nagels slaat over de oorzaken
van de teleurgang van Europa die we nu al enkele decennia meemaken. Hij wijst
hiervoor in de eerste plaats
met de vinger naar wat hij
het cultuurmarxisme noemt.
Aangezien het marxisme,
dat op economisch vlak absolute gelijkheid voor allen
nastreefde, in de feiten zijn onvermogen moest erkennen, richtte het in de tweede helft van vorige eeuw zijn
pijlen op het culturele veld. Dit cultuurmarxisme zag
het als zijn taak om de Europese waarden en tradities
en de Europese mentale weerbaarheid af te breken en
is daar ook met groot succes in geslaagd.

De titel ‘Avondland en Identiteit’ die dit boek meekreeg, schept hoge verwachtingen bij de lezer, die
de auteur niet helemaal heeft kunnen inlossen. Toch
brengt dit boek een lezenswaardige, zij het geen alomvattende analyse van de geestelijke oorzaken die aan
de basis liggen van de crisis waarin Europa zich vandaag bevindt. De tekst is bijwijlen nogal theoretischfilosofisch opgevat en niet altijd helder en ordelijk geformuleerd. Maar het boek bevat wel heel wat scherpe
inzichten, prikkelende gedachten en interessante insteken die aanzetten tot nadenken over het Europese
verval en wat er nodig is voor een Europese renaissance. Zonder dat men het overigens met alle stellingen,
remedies of conclusies van de auteur eens hoeft te zijn.

ONTMANNING
In de plaats daarvan wist het in de geesten een nieuwe,
cultuurmarxistische morele orde te vestigen, die vandaag de dag de boventoon voert. Deze nieuwe morele
orde wordt gekenmerkt door wat de auteur nogal ongelukkig de feminisering van de samenleving noemt
(de Franse filosoof Guillaume Faye gebruikte hiervoor de wellicht beter passende term ‘ontmanning’: la
dévirilisation van Europa.) Het komt er onder meer
op neer dat Europa overgevoelig is geworden voor
een overspannen gelijkheids-, anti-discriminatie- en
slachtofferdenken. De vrouw, de vreemdeling en de
homo zijn diegenen die daartoe geïnstrumentaliseerd
worden. Lukkassen trekt zijn redenering ook door
naar het terrein van de seksualiteit en daar verliest het

Peter Lemmens

Sid LUKKASSEN. Avondland en Identiteit. Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2015, 302 p. ISBN:
9789461536709. Prijs: 19,95 euro.
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De Verdragen van Schengen
Foto: MPD01605

In het begin leken de verdragen van Schengen logisch en onschuldig,
zoals ook kleine roofdiertjes er schattig kunnen uitzien: er werd alleen
vastgelegd dat er geen grenscontroles meer zouden zijn aan de binnengrenzen van de Unie.

Ook vóór Schengen kon men
vrijuit binnen Europa reizen
Het eerste verdrag, in 1985, werd
slechts door zes kernlanden ondertekend. Later werd de Schengenruimte uitgebreid tot 22 lidstaten
van de Unie, plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.
De Schengenlanden zouden ook
een gemeenschappelijk visumbeleid voeren en samen strikte controles uitvoeren langsheen de buitengrenzen. Van dat laatste is overigens
nooit iets in huis gekomen. Binnen
de Unie genieten Groot-Brittannië
en Ierland een uitzonderingspositie. Nog logisch, want het zijn
eilandstaten en hun grenzen zijn
automatisch ook buitengrenzen.
De verdragen voorzien dat een land
in geval van nood, bijvoorbeeld bij
een dreigende terreuraanslag, tijdelijk opnieuw grenscontroles kan
invoeren. Sommige onverbeterlijke
optimisten denken dat Schengen
dood en begraven is, omdat Duitsland en Oostenrijk nu tijdelijk
weer grenscontroles hebben ingesteld. Wij hopen dat natuurlijk
ook. Maar dat is minstens voorba-

rig: zulke tijdelijke maatregelen zijn
gewoon in de Schengenverdragen
voorzien.

VOORDELEN ALLEEN
VOOR BANDIETEN
Wie de huidige retoriek over het
afschaffen van de binnengrenzen
gelooft, zou bijna denken dat we
pas dankzij Schengen vrij naar het
buitenland kunnen reizen. Dat is
onzin. Ook vóór Schengen kon
men vrijuit binnen Europa reizen.
Er waren wel grenscontroles, maar
voor eerlijke mensen was dat geen
hinderpaal. De explosieve groei
van het toerisme vanaf de jaren
’60, toen miljoenen mensen met
een gemiddeld inkomen vakantiereizen begonnen te maken naar
Frankrijk, Italië en Spanje, dateert
van lang vóór Schengen. De echte
bevrijding kwam er niet dankzij
Schengen, maar dankzij goedkopere auto’s en langere betaalde vakanties. Ja, soms waren er files aan
een grensovergang. Tja, er waren
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ook files op de Boulevard périphérique rond Parijs en meestal ook nog
eens op de Route Napoléon. En die
files zijn er in de vakantieperiodes
nog altijd. Voor de gewone burgers
van de Unie waren de voordelen
van Schengen minimaal.
Maar Schengen bood fantastische
voordelen voor drughandelaars,
dieven, smokkelaars, overvallers
en terroristen. Het grensoverschrijdend banditisme kende dankzij
Schengen een enorme bloei. Denk
maar aan de Kappabende die vanaf
1987 vanuit Noord-Frankrijk overvallen pleegde op handelszaken in
Zuidwest-Vlaanderen. Overigens
waren die bendeleden NoordAfrikanen. Toen vele landen van
het vroegere Oostblok tot de Unie
werden toegelaten, maakten misdaadbenden uit die landen gretig
gebruik van de onbewaakte binnengrenzen om met hun kalasjnikovs overal in Europa inbraken,
overvallen en homejackings te plegen. Ook de zigeuners konden hun
imperium van diefstal, oplichting
en roof ongestoord tot heel Europa
uitbreiden, en met de winsten protserige, paleisachtige villa’s bouwen,
onder andere in het Roemeense
dorp Buzescu. Zoek het maar eens
op met Google Afbeeldingen.
Na de nieuwe wapenwet van 2006
riep de overheid iedereen op zijn
vuurwapens in te leveren, en tienduizenden brave, naïeve mensen
déden dat ook nog. Maar intussen
stroomden in de kofferbakken van
auto’s duizenden oorlogswapens
vanuit de oude Oostbloklanden
over de ongecontroleerde binnengrenzen West-Europa binnen,
vooral kalasjnikovs, die terechtkwamen bij gangsterbenden en in de
islamitische banlieues van de grote
steden. Allemaal dankzij Schengen.
De Unie was een heel kwetsbaar
passagiersschip geworden, zonder
tussenschotten.

Was onze partij bij de aanvang
geen principiële tegenstander, alras zou de fatale tekortkoming in
het systeem blijken: de landen die
de buitengrenzen moesten verdedigen - in de eerste plaats Italië en
Griekenland - waren helemaal niet
gemotiveerd om die taak ernstig
te nemen: de illegale immigranten
zouden toch niet in Italië of Griekenland blijven, ze zouden dankzij Schengen ongehinderd kunnen
doorstromen naar de rijkere landen
in het Noorden. Het ontbreken van
controles aan de binnengrenzen
ondermijnde als vanzelf de verdediging van de buitengrenzen. Nu zien
we het falen van dit systeem duizendvoudig uitvergroot, tot het een
ware invasie is geworden. Maar die
fouten waren eigenlijk op kleinere
schaal al van in het begin zichtbaar.

DUBLIN
Strikt genomen staan de Verdragen
en Conventies van Dublin los van
de Schengenakkoorden, maar in
praktijk zijn ze er nauw mee verweven. ‘Dublin’ regelt welk land voor
de uitvoering van asielprocedures
verantwoordelijk is. Het meest positieve element was dat er een einde
werd gemaakt aan de fraudeleuze
tactiek van vele illegalen om in
verschillende landen tegelijk of na
elkaar asielaanvragen in te dienen.
Zoals alle dergelijke teksten is ook
‘Dublin’ een kluwen van afwijkingen, uitzonderingen en overgangsmaatregelen, maar de kerngedachte
is wel duidelijk: als een asielzoeker
uit een zogeheten veilig derde land
komt, dan moet hij daar een asielaanvraag indienen en mag hij naar
dat land teruggestuurd worden. Hij
moet dus zijn asielaanvraag indienen in het eerste land van de Unie
waar hij voet aan wal zet. Als een
Afghaan bijvoorbeeld via Italië naar
Zwitserland reist – allebei Dublin-

landen - en daar asiel aanvraagt, leugen: Griekenland, Italië en alle
mag hij naar Italië worden terug- landen van die Unie waar die massa
gestuurd en moet hij daar asiel doorheen getrokken is, hebben alaanvragen. Italië is dan het ‘veilige lemaal ‘Dublin’ ondertekend. Op
derde land’ uit de verdragstekst. basis van ‘Dublin’ kan België al
Het voorbeeld is niet toevallig ge- die asielzoekers laten uitzetten.
kozen: Zwitserland, overigens geen Als men hen toch binnenlaat, dan
lidstaat van de EU, is één van de is dat omdat de regering hen wil
weinige Dublinlanden die deze be- binnenlaten, waarschijnlijk omdat
palingen dan ook consequent toe- ze vindt dat we nog niet genoeg
past. Tussen 2009 en 2013 werden moslims binnen onze grenzen hebbijvoorbeeld 17.000 asielzoekers ben. En dat alles past in de nefaste
naar een ander Dublinland terug- langetermijnvisie van de linkse pargestuurd. Het naburige Oosten- tijen en de eurocraten: de verzwakrijk, ook een Dublinland, past die king en de vernietiging van de oude
bepalingen slechts zelden toe: daar natiestaten en parallel daarmee de
werden in dezelfde periode slechts versterking van de macht van de
6.000 asielzoekers naar een ander Unie, zoals Thierry Baudet het forDublinland uitgewezen. Op basis muleerde in zijn boek ‘De aanval
van ‘Dublin’ kan België dus niet op de Natiestaat’. Het Verdrag van
verplicht worden asielzoekers op Schengen was een eerste stap in die
te nemen die via een buurland bij vernietigingsoorlog.
ons zijn binnengekomen, want al
die buurlanden zijn Dublinlanden.
Marc Joris
Maar België beroept
zich bijna nooit op
die regel, en bijna
altijd op de uitzonderingen. Dat is bijzonder onthullend voor
de ware aard van de
huidige ‘asielcrisis’,
die in werkelijkheid
een islamitische invasie is, zoals Geert
Wilders het cru maar
terecht formuleerde.
De huidige regering,
net zoals de meeste
Europese regeringen
overigens, beweert
nu dat zij op basis
van de verdragen
over de opvang van
vluchtelingen
wel
verplicht is de islamitische en Afrikaanse
volksverhuizers op
te vangen die nu
vanuit Griekenland
en Italië bij ons binSchengen bood fantastische voordelen
nenstromen, maar
voor drughandelaars, dieven, smokkelaars,
dat is een pertinente
overvallers en terroristen.
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CONTROLES

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.

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

U kan zich gratis abonneren door
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org

10% korting bij vertoon van deze advertentie
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Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

hans.couttenye@telenet.be

opstijgend vocht
kelderdichting
ventilatie
VLAAMS BELANG JONGEREN

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org
youtube.com/VlaamsBelangInBeeld
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

De wallen onder zijn ogen waren gezwollen als nooit tevoren. Zijn nachtrust werd beperkt tot enkele uren. Het
zweet stond hem vaker dan ooit tevoren in de handen. Zijn bek was kleffer dan ooit. In interviews oogde hij
erg onzeker en wat ongecontroleerde trekjes schoten schichtig door zijn aangezicht. Op de achterbank van zijn
dienstwagen pinkte hij in stilte een traantje weg en thuis staarde hij met een blik op oneindig naar zijn televisietoestel en zijn huisgenoten. En met veel smaak eten… dat was ook al weer even geleden… Zijn vrienden
van weleer zijn in geen velden meer te bespeuren. Hij voelt zich alleen op de wereld…
Neen, het was de staatssecretaris voor Asiel en Migratie allemaal niet bekomen, al die toestanden met vluchtelingen en asielzoekers, waarvoor hij zijn vakantie had moeten onderbreken. Het putte hem uit, ook al moest
hij zelf niet fysiek voor tafels en stoelen, veldbedden en de veldkeuken zorgen. De spagaat die ontstaan is tussen
het spierballengerol van het toenmalige keiharde oppositielid en zijn toegevende en ja-knikkende houding als
lid van de Belze regering is legendarisch geworden. En vooral: pijnlijk. Letterlijk en figuurlijk.
Hij had het allemaal niet zien aankomen en hij had het zich nog veel minder zo voorgesteld, dat inbeuken
op het gammele ‘fort Europa’. Hij, die de vorige asielminister nog stevig aanpakte en met straffe oplossingen voor
de dag kwam, is nu zelf de pineut. En daar kan hij
met zijn macho-karakter niet mee lachen. Zeker niet
als zijn rechtse achterban lastig begint te doen en
vervelende vragen begint te stellen over het hoe en
waarom van zijn toegevend beleid. Tussen droom
en daad staan wetten en praktische bezwaren.
Dat had hij nu wel ondervonden.
En ook zijn grote baas, de kasteelheer van Laken,
gaf niet thuis toen hij er op een druilerige avond
op de stoep stond om er ten einde raad ‘een
klankbord’ te vinden voor zijn zielenroerselen aangaande zijn job. Hoewel hij werd
binnen gelaten, toch kreeg hij het gesprek
niet op het juiste spoor. De monarch was immers met staatszaken bezig die absolute voorrang hadden: een buitenlandse handelsmissie en een bezoek
aan een Waalse koekjesdozenfabriek. Een gefrustreerde staatssecretaris moet zich ook houden aan de scheiding der machten,
zo wist hij. En zo stond hij sneller weer buiten dan gedacht…
Slenterend naar het hek van het park kreeg hij heimwee naar
de tijd waarin hij werd gebrandmerkt
als fascist en collaborateursvriendje, en zelfs racist, wegens een mopje op twitter
over Marokkanen. Dat
waren nog eens gouden
dagen om nooit te vergeten. Nooit had hij
zo verlangd naar een
krijsende Laurette Mitraillette.
Helaas voor hem: vluchten kan niet meer!
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VORIGE MAAND
Herman Van Bever, Nieuwerkerken
Caroline Jacqmin, Antwerpen
Nicole en Hugo Smeyers-De Sutter, Olen
Carine Sercu, Harelbeke
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Stuur uw oplossing
voor 19 oktober
naam en adres naar

maanstand

karakter

defect

Oplossing vorige maand:
BASGITAAR

autorace

toespraak

advies

een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro
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30
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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.

betoger

Kalender
VRIJDAG 9 OKTOBER
MECHELEN. Opening Mohammed
cartoontentoonstelling met Anke Van
dermeersch en Filip Dewinter in secr.
Mechelen, Grote Markt 18 om 12u.
Aansluitend receptie. Inl.: Frank Creyelman, 0495 24 42 09.
ZATERDAG 10 OKTOBER
ANTWERPEN. Ontbijt met aansluitend Vlaamse wielerrally door
Antwerps stadscentrum met Filip
Dewinter in secr. Van Maerlant, Van
Maerlantstr. 14 om 10u. Org.: Vlaams
Belang regio Antwerpen. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.
MECHELEN. Mohammed cartoontenstoonstelling in secr. Mechelen, Grote Markt 18 om 12u. Inl.: Frank Creyelman, 0495 24 42 09.
TERNAT. Kaas- en wijnavond in zaal
achter café De Waeterheeren, Gemeentehuisstr. 1 om 12u. Inl.: Roger Vandendriessche, 0477 23 42 57.
BOTTELARE. Breughelavond met
Tom Van Grieken in zaal Patrokring,
Kon. Astridlaan 24, Merelbeke om 18u.
Inl.: Carine Coppejans, 0471 55 24 77,
0498 77 91 13 of 0494 78 43 41.
ZATERDAG 17 OKTOBER
BAASRODE. Breughel-eetfestijn in
zaal Meirkenshof, Hof Ten Rode 29,
Dendermonde om 17u. Inl.: Marc Van
den Breen, 0485 75 65 01.
GENT. Oktoberfest - Oldies en Schlageravond in feestzaal Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 19u. Inl.: Joris De Rynck,
0495 60 82 16 of 09 259 26 46.
WESTVLETEREN. Kaas- en Wijnavond in Vleterranch, Kruisstr. 7, Vleteren om 19u. Org.: Vlaams Belang Afdeling Poperinge-Vleteren. Inl.: Martine
Vanbrabant, 0499 71 65 00.
ZONDAG 18 OKTOBER
WEVELGEM. Ontbijtgesprek met
Stefaan Sintobin in feestzaal ‘Ter Wijngaard’, Kastanjestr. 7 om 9u. Inl.: Marcel
Masquelin, 0489 33 65 36.
ZATERDAG 24 OKTOBER
SINT-KWINTENS-LENNIK.
Mosselfestijn in Ons Huis, Markt, Lennik om
11.30u. Inl.: Filip Rooselaers, 0476 92 81
84.
HEIDE. Ontmoetingstreffen met gratis taart en koffie met Barbara Pas in
zaal ‘t Centrum, Heidestatieplein 8,

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 oktober

Kalmthout om 14u. Inl.: Koen Van
Hees, 0486 83 03 12.
GROBBENDONK. Herfstbraai regio
Kempen bij Somers, Guilliam 8 om 15u.
Org.: Vlaams Belang Regio Kempen.
Inl.: Danny Neel.
AALST. Eetfestijn in zaal Sint-Paulus,
Botermelkstr. 63 B om 17u. Inl.: Steve
Herman, 0495 89 70 18.
DOORNZELE. 2de Breughelmaaltijd
met Gerolf Annemans in ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzeledries 57, Evergem om 18u..Inl.: Fernand
Deliaert, 0468 14 10 94.
ZONDAG 25 OKTOBER
PUURS. Ontbijtgesprek met Tom Van
Grieken in zaal De Nieuwe Ark, Kerkstr.
34, Ruisbroek om 10u. Org.: Vlaams
Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 015 41 18 48.
AALST. Eetfestijn in zaal Sint-Paulus,
Botermelkstr. 63 B om 11u30. Inl.: Steve
Herman, 0495 89 70 18.
MENEN. Geleid bezoek aan Jukeboxmuseum en Kazematten. Samenkomst
aan Jukeboxmuseum, Wervikstr. 192
om 14u15. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe - Jan Deweer, 0477 21 61 85
– 0486 22 90 43.
VRIJDAG 30 OKTOBER
ANTWERPEN. Tom van Grieken kookt
een maaltijd met bier in Van Maerlantstraat, Van Maerlantstr. 14 om 12u30u.
Inl.: Caroline Drieghe, 030 231 08 45
(woe en vrij: 11u.-17u. – do: 13u.-17u.).
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en
Wijnavond met voorzitter Tom Van
Grieken in zaal Offerdonk, Den Haes 8a
om 19u. Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95
48 92.
OOSTENDE. Gespreksavond: Asiel
en migratie in café ‘Tivoli’, Dr. E. Moreauxlaan 101 om 20u. Inl.: Christian
Verougstraete, 0477 62 75 53.
ZATERDAG 31 OKTOBER
KESSEL-LO. Herfsteetfestijn in zaal
De Kring, Jozef Pierrestr. 60, Leuven om
17u. Org.: Vlaams Belang Leuven. Inl.:
Hagen Goyvaerts, 0497 28 04 34.
ZATERDAG 7 NOVEMBER
NEDEROKKERZEEL. Wildfestijn afdeling Kampenhout in parochiezaal, Bogaertstr., Kampenhout om 11u30.. Inl.:
Marleen Fannes, 0496 55 73 36.
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BOOM. Kip met frietavond in parochiecentrum Hoogstraat 19 om 18u.
Inl.: Heidi Verhoeven, 0477 36 40 41
WOENSDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarktstand aan de kerk, Rink om 7u. Inl.:
Hilde Lanckmans, 0486 76 26 36.
VRIJDAG 13 NOVEMBER
DE HAAN. Gespreksavond met Stefaan Sintobin in O.C. D’Annexe, Leopoldlaan 24 om 20u. Inl.: Provinciaal
Secretariaat, 051 33 60 30.
ANTWERPEN. Brabobar met thema
Sint-Maarten met Jan Penris in Van
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 19u.
Org.: Vlaams Belang regio Antwerpen.
Inl.: Caroline Drieghe, 03 338 83 75.
ZATERDAG 14 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 9de Leeuws
etentje - pensenkermis in ‘t Pauwke,
J. Depauwstr. om 11u30. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
EKEREN. Herfstbarbecue met gastspreker Gerolf Annemans in Wilgenhoeve, Wilgenhoevestr. 79 om 15u.
Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Chris
Luyckx, 0477 70 51 23.
HOBOKEN. Mosselfestijn in kantine
Voetbalclub R.V.C. Hoboken, Lumbeeckstr. 161 om 18u. Org.: Vlaams
Belang Hoboken. Inl.: Machteld Fitters,
0468 17 07 90.
ZONDAG 15 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 9de Leeuws
etentje - pensenkermis in ‘t Pauwke,
J. Depauwstr. om 11u30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
VRIJDAG 20 NOVEMBER
KACHTEM. Jaarlijks Hutsepotfestijn
met Chris Janssens in zaal Nieuw Gemeentehuis, Kachtemsplein 13, Izegem
om 20u. Inl.: Stefaan Sintobin, 0495 36
00 75.
VRIJDAG 27 NOVEMBER
ANTWERPEN. Jan Penris kookt een
gerecht met wild in Van Maerlant, Van
Maerlantstr. 14 om 12u30u. Inl.: Caroline Drieghe, 03 231 08 45 (woe en vrij:
11u.-17u. – do: 13u.-17u.).
KORTRIJK. Vragen staat vrij aan Filip Dewinter in feestzaal ‘Willem Tell’,
Brugsestr. 20 om 20u. Inl.: Jan Deweer,
0486 22 90 43.

ONZE

VOORSTELLEN
Opvang in eigen regio
De middelen die momenteel in dit land
besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande,
kunnen veel beter en efficiënter gebruikt
worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio. Op die manier
kunnen ter plaatse veel meer vluchte

lingen geholpen worden – niet alleen
diegenen die in staat zijn een fortuin
aan gewetenloze mensensmokkelaars
te betalen. Opvang in eigen regio veroorzaakt ook minder integratieproblemen en maakt de terugkeer naar eigen
land gemakkelijker.

Illegaliteit niet belonen
Illegaal verblijf mag niet langer beloond
worden met een verblijfsvergunning. In
plaats van het huidige gedoogbeleid
tegenover illegale immigratie, moet

werk gemaakt worden van een actief
opsporings- en uitwijzingsbeleid.

Grenzen bewaken
De lakse aanpak van de illegale immigratie naar Europa heeft de indruk
gewekt dat het lonend is de oversteek
te wagen. Marineschepen moeten beletten dat mensen aan hun gevaarlijke
overtocht beginnen en mogen niet langer dienst doen als veerdienst voor de
illegale immigratie naar Europa.

De strijd tegen de gewetenloze mensen
smokkel moet – met inzet van militaire
middelen – opgevoerd worden. Om de
illegale immigratie via de Europese binnengrenzen tegen te gaan, moet werk
gemaakt worden van de invoering van
gerichte grenscontroles.

Immigratiestop
Een versoepeling van de regels
voor ‘economische immigratie’ is
geen oplossing. De stelling dat legale immigratie de illegale instroom
zal doen opdrogen, wordt door de

realiteit tegengesproken. Een verdere versoepeling van de immigratiepolitiek zal alleen maar geïnterpreteerd
worden als een open uitnodiging om
naar onze contreien af te zakken.

Effectief uitwijzingsbeleid
De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en asielpolitiek is en blijft
een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid. Daarvan is nog steeds geen sprake: momenteel wordt hooguit één op
de tien illegalen effectief gerepatrieerd.
De overige 90 procent blijft gewoon
illegaal in het land. De gevolgen zijn
navenant: in dit land verblijven naar
schatting niet minder dan 100.000

illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel
niet wordt gevolgd door een effectieve
repatriëring, blijft zich het bericht verspreiden dat men in dit land – eens
voet aan wal gezet – ook kan blijven.
In plaats van te besparen op het budget
voor de gedwongen terugkeer, moeten
de middelen daarvoor drastisch worden opgetrokken.

Australië
Asielzoekers
worden ondergebracht
in gesloten centra
waar hun aanvraag
wordt afgehandeld. Bij nietgoedkeuring volgt de onmiddellijke repatriëring. Resultaat: sinds
de invoering in 2012 daalde
het aantal bootvluchtelingen met
bijna 100 procent. Slechts één
vluchtelingenboot maakte nog de
oversteek. Er vielen geen doden.
Oostenrijk
Gezien de noodtoestand
worden
opnieuw
tijdelijke
grenscontroles
ingevoerd in het Alpenland. In tegenstelling tot België verwees de
Oostenrijkse regering de Europese minimumquota voor asielzoekers naar de prullenmand.
Hongarije
Om een dam op te
werpen tegen de
immigratiet sunami
via de Balkan, heeft
Hongarije een hek van 170 km
geplaatst aan de grenzen met
Servië. Gezien de oververzadiging neemt het land ook geen
nieuwe asielzoekers meer op.
Slovakije
Slovakije
weigert
nog langer islamitische asielzoekers op
te vangen.
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