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Geen  
eenheIdsdenken
Als tiener werd mij door leraars en professoren 
de lezing aanbevolen van standaardwerken zoals 
‘Brave New World’ (Aldous Huxley), ‘Animal 
Farm’ en ‘1984’ (George Orwell). Deze boeken 
waarschuwden op meesterlijke wijze tegen tota-
litarisme en eenheidsdenken, het zijn echte aan-
raders. Ook vandaag nog, aangezien de huidige 
machthebbers en hun medialakeien totalitaire 
trekjes vertonen en het politiek-correct denken 
willen doordrukken. 

In dat kader verklaren zij trouwens de oorlog aan 
de alternatieve media: onafhankelijke bladen zo-
als ‘Junge Freiheit’ in Duitsland of rechtse web-
sites zoals ‘Breitbart’ in de VS. Zelfs de sociale 
media Facebook en Twitter worden onder druk 
gezet omdat ze iets te uitbundig de vox populi aan 
bod laten komen en die volksstem klinkt tegen-
woordig nogal rechts...

Steeds meer Europeanen (maar ook Amerikanen, 
zoals gebleken is bij de laatste verkiezingen) zijn 
de leugens van de massamedia (MSM) beu. Twee 
voorbeelden uit het voorbije jaar: de massale, 
doch verzwegen aanrandingen in Keulen en de 
schaamteloze ophemeling van Hillary Clinton. 
De politieke correctheid werd door links opge-
worpen als dam tegen ons, maar er is een rechtse 
grondstroom ontstaan die er bressen in slaat. 

De macht van de MSM neemt af, Orwells ‘Mi-
nisterie van Waarheid’ zal een natte droom blij-
ven van de Merkels en Verhofstadten van deze 
wereld. 

Moge de mediadijk verder doorbroken worden, 
dat is althans mijn wens voor het nieuwe jaar.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Zaventem, Nice, Parijs, Brussel, Charleroi, München, Würzburg, Saint-
Etienne-du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, Garde-Colombe,… Berlijn. 
Het lijstje van Europese steden en dorpen waar de afgelopen twee jaar een 
jihadistische aanslag is gepleegd groeit opnieuw aan. Sinds Charlie Hebdo 
verloren al 319 Europeanen het leven bij islamitisch geweld.

Dat aan de vooravond van kerst, het symbool van vrede, het Westen in 
zijn hart werd geraakt door een nieuwkomer die hier werd opgevangen, is 
zonder meer tekenend. Het toont aan dat de Europese gedachte dat alle 
mensen broeders zijn, niet wederzijds is. Zolang men die ongemakkelijke 
waarheid niet aanvaardt en er gepast naar handelt, zullen er nog vele Ber-
lijns volgen.

De verantwoordelijkheid van bondskanselier Merkel die, samen met haar 
Europese vazallen, het Avondland heeft opgezadeld met een mensenmassa 
die ons cultureel, sociaal-economisch en zelfs lijfelijk naar het leven staat, 
is zonder meer verpletterend. Als bekommerde Europeanen roepen wij 
dan ook op dat deze Keizerin van de open grenzen, en in haar kielzog al 
diegenen die haar beleid propageren, hun evidente conclusies trekken.

Wat is er nog meer nodig om openlijk de strijd aan te binden met een 
haatdragende ideologie zoals die van Stockholm tot Athene wordt gepre-
dikt en beleden? Als er één ding is dat we onze doden en gewonden ver-
schuldigd zijn, is het wel dat we er alles aan doen opdat dit nooit meer 
kan gebeuren. Daarom: een immigratiestop voor mensen uit islamitische 
landen, permanente grenscontroles, het sluiten van de subsidiekraan naar 
de islam en een kordaat terugkeerbeleid. Met 319 doden heeft de tol van 
de welkomstcultuur meer dan haar limieten bereikt. 
 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

e tol van de  
welkomstcultuur

“MET 319 DODEN 
HEEFT DE TOL VAN DE 
WELKOMSTCULTUUR 

MEER DAN HAAR  
LIMIETEN BEREIKT”
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AANVOERDER  
FAILLISSEMENTS-
RANGSCHIKKING 

Ondanks de politieke hoerakreten 
van de regeringspartijen blijft de 
economie het in ons land barslecht 
doen. In november gingen in Bel-
gië alweer 899 bedrijven failliet en 
dat is opnieuw vier procent meer 
dan in dezelfde maand vorig 
jaar. Dat berekende het in-
formatiebureau Graydon. 
Ook in september en 
oktober was er al een 
stijging van het aantal 
faillissementen. Het 
gaat dus van kwaad 
naar erger. Vlaanderen 
voert de faillissements-
rangschikking aan, met 
een toename van vijftien 
procent. Wie beloofde 
er weer ‘jobs, jobs, jobs’? 
Juist. 

KWART SOCIALE  
WONINGEN VOOR 
NIET-BELGEN 

Hoewel vandaag 105.370 mensen 
wachten op een sociale woning, 
biedt Vlaanderen nog steeds mas-
saal sociale huisvesting aan men-

sen aan die niet over onze natio-
naliteit beschikken. Uit cijfers die 
het Vlaams Belang bemachtigde 
bij minister voor Wonen Liesbeth 
Homans, blijkt dat 1 op 4 sociale 
woningen toegewezen wordt aan 
vreemdelingen, ‘nieuwe Belgen’ 

niet meegerekend. In Antwerpen 
loopt dat cijfer zelfs op tot de helft.

VLAAMS 
SURREALISME 

Volgens de Vlaamse regering moe-
ten de Vlamingen voortaan kleiner 
en in de eerste plaats in stads- en 
dorpskernen gaan wonen om de 
open ruimte te vrijwaren. Vlaams 
parlementslid Stefaan Sintobin 
noemde het in het Vlaams parle-
ment surrealistisch dat de regering 
erin slaagt om in het debat over 
het verdwijnen van onze dierbare 
open ruimte de meest invloedrijke 
factor onbenoemd te laten: name-
lijk de huisvesting van de jaarlijkse 

instroom van 50.000 immigranten. 
“Zolang daar niet aan wordt verhol-
pen, blijft elke inspanning immers 
een druppel op een hete plaat”, klonk 
het.

30% MEER ASIEL-
AANVRAGEN

Terwijl vanuit het kabinet-
Francken stoer wordt 

gepropageerd dat de 
asielstroom opdroogt, 
blijkt uit de cijfers het 
tegendeel. Zo steeg het 
aantal asielaanvragen 
in ons land tijdens 
het derde kwartaal op-
nieuw met 30 procent. 
Dat blijkt uit cijfers 

van de Europese statis-
tiekdienst Eurostat. Van 

januari tot en met septem-
ber 2016 hebben in totaal 

950.000 mensen een asielaan-

ACTUA KORT
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vraag ingediend in een Europees 
land. De globale cijfers voor 2016 
zullen de symbolische grens van 1 
miljoen dus vlotjes overstijgen. De 
bevolkingsvervanging is met andere 
woorden veel meer dan een subjec-
tief gevoel dat aangewakkerd wordt 
door ‘populisten’. Ze is volop bezig. 

SUBSIDIE- 
VERHOGING VOOR  
MOSLIMEXECUTIEVE

De Moslimexecutieve, voluit het 
Executief van de Moslims van Bel-
gië (EMB), zag zijn federale toelage 
voor 2016 met 72.000 euro stij-
gen. Zo valt te lezen in het Staats-
blad. Volgens het kabinet-Geens 
(CD&V) past de verhoging van 
het budget – van 271.000 euro in 
2015 naar 343.000 euro in 2016 
– in een preventieve strategie te-
gen moslimfundamentalisme. “De 
moslimgemeenschap in België kan op 
die manier een belangrijke rol spelen 
in het tegengaan van radicalisering”, 
reageerde de woordvoerster van 
minister Geens in de pers. Ja 
hoor, u leest het goed. 

BELASTING- 
KAMPIOEN 

Van alle OESO-landen heeft België 
nog steeds de op twee na hoogste 
fiscale druk (gemeten op basis van 
de verhouding van de belastingen 
tot het bbp). Dat blijkt uit een re-
cent rapport. Wie in ons land 100 
euro verdient, ziet daarvan 45 euro 
terugvloeien naar de staat in de 
vorm van taksen, belastingen en 
andere heffingen. Dat is een pak 
hoger dan het OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 

“Afrika heeft nu 1,2 miljard in-
woners. Tegen 2050 zijn het er 
2,5 miljard. We kunnen die men-
sen niet opvangen. We hebben er 
de ruimte en de middelen niet 
voor. We zijn overbevraagd. Eu-
ropa overleeft dit niet.”

Voormalig Europees Commissa-
ris Frits Bolkestein, De Tijd,  

19 november 2016 

“Men heeft 10 miljard belas-
tinggeld verbrast om stemmen 
te winnen. Dat cynische beleid 
heeft onze elektriciteitsfactuur 
veel duurder gemaakt.”

Hoofdeconoom van de denk-
tank Itinera Ivan Van de Cloot, 
De Morgen, 17 december 2016

“Val hen aan op hun markten, in 
hun straten en in hun clubs. Val 
hen aan op iedere onverwachte 
plek. Verbrand de grond onder 
hun voeten.”

Abu Hassan Al-Muhajir, woord-
voerder van IS in een geluids-

boodschap, Het Laatste Nieuws, 
6 december 2016

“Populisme betekent dat je de 
mensen serieus neemt. Dat je 
luistert naar hun bekommernis-
sen.” 

De Noorse minister van migratie 
Sylvi Listhaug, De Standaard,  

1 december 2016 

“Heel veel ellende van de afge-
lopen tien jaar had voorkomen 
kunnen worden als we het pro-
bleem onmiddellijk, zonder ta-
boes, in de ogen hadden geke-
ken.”

Rechtsgeleerde Paul Cliteur, 
Knack, 14 december 2016 
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Een overvol ICC woont het Vlaams Belang-congres bij.

Ortwin Depoortere Barbara Pas

Wouter Vermeersch Chris Janssens

Tom Van Grieken
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‘Genoeg woorden, nu daden’ 
Onder dit motto verzamelden zo’n duizend kaderleden en militanten 
in het ICC in Gent voor het nationaal partijcongres.

Een verlaging van de BTW op 
elektriciteit, minder belastingen, 
een streng migratiebeleid, confe-
deralisme, afschaffing van de se-
naat, meer koopkracht… de talloze 
beloftes die de regeringspartijen 
N-VA, CD&V en Open VLD voor 
de verkiezingen van 2014 deden, 
staan in schril contrast met hun 
daden (zie kader). Die beloftes in 
herinnering brengen en zo druk op 
de ketel zetten van de regerings-
partijen was dan ook de opdracht 
die het Vlaams Belang volbracht: 
in drie luiken - sociaaleconomisch, 
immigratie en communautair - 
werd het bilan opgemaakt. 

DALENDE KOOPKRACHT

Ondernemer en kersvers Vlaams 
Belanger Wouter Vermeersch fi-
leerde het economisch beleid: “In 
plaats van de beloofde verlaging van 
de BTW op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. In 
plaats van lagere belastingen kregen 
we er nieuwe bij en in plaats van 
jobs, jobs, jobs, kregen we 400.000 

werklozen.” Volgens Vermeersch 
is de kracht van verandering die 
iedereen ging belonen die werkt, 
spaart en onderneemt een lege 
doos gebleken: “Ik werk, ik spaar 
én ik onderneem. En het enige wat 
ik na twee jaar vaststel is dat mijn 
werknemers een indexsprong door de 
strot kregen geduwd, dat de kleine 
spaarder een stijging van de roerende 
voorheffing cadeau krijgt en dat de 
vennootschapsbelasting de hoogste 
blijft van het Europees continent.”

VLAAMSE WOORDBREUK

Als communautaire spits van het 
Vlaams Belang richtte Kamerlid 
Barbara Pas zich op de Vlaamse 
woordbreuk van de N-VA en de 
door haar afgekondigde commu-
nautaire omerta. “De partij van Bart 
De Wever is in sneltempo geëvolueerd 
van een formatie met een Vlaams-re-
publikeinse missie naar een Belgische 
machtspartij vergeven van windha-
nen, plekpotten en opportunisten. Ze 
hebben middel en doel verwisseld en 
lopen zich vast in machiavellistische 

machtslogica”, klonk het.

BELGIË BLIJFT 
IMMIGRATIELAND 

Vlaams fractievoorzitter Chris 
Janssens, die het migratiebeleid 
onder de loep nam, pleitte voor de 
onmiddellijke afschaffing van de 
Conventie van Genève die ons ver-
plicht de deuren wagenwijd open 
te zetten. Hij herinnerde de voor-
zitter van de grootste Vlaamse par-
tij aan zijn belofte ter zake. Janssens 
richtte zijn pijlen ook op het beleid 
van de Vlaamse regering die - on-
danks de stoere verklaringen - de 
subsidiekraan voor moskeeën wa-
genwijd laat openstaan. Meer zelfs: 
afgelopen twee jaar erkende én sub-
sidieerde N-VA-minister Homans 
nog 45 bijkomende moskeeën. 

“OOK SOCIAALECONO-
MISCH STAAT HET DREI-
GINGSNIVEAU OP VIER”

In zijn slottoespraak haalde Vlaams 
Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken hard uit naar de gebroken be-
loftes van de regeringspartijen: “U 
kreeg een regering die er prat op gaat 
twee derde van de Vlamingen te ver-
tegenwoordigen, maar in feite werd 
twee derde van haar beloftes in de 
vuilnisbak gesmeten”. Volgens Van 
Grieken is zelfs de enige belofte 
die nog overbleef en waarvoor al-
les moest wijken, met name een 
begroting in evenwicht en sociaal-
economisch herstel, intussen ge-
sneuveld. Hij verwees daarbij naar 
het rapport van de Europese Com-
missie dat België in hetzelfde be-
grotingsschuitje zet als probleem-
landen Italië, Spanje en Portugal. 
“Ook op sociaaleconomisch vlak staat 
het dreigingsniveau op vier”, aldus 
de Vlaams Belang-voorzitter.

Filip De Man

Een vooruitziend beleid
Het parcours van de regering Michel-De Wever lijkt dus steeds 
meer op een Boulevard of Broken Dreams. 
Het Vlaams Belang somde daarom, ter gelegenheid van het Con-
gres, de elementen op van een doeltreffend en vooruitziend be-
leid: ordelijke opdeling van België; lagere vennootschapsbelasting; 
behoud van de loonindexering; wegwerken wachtlijsten voor soci-
ale woningen, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, personen met 

een handicap, geestelijke gezondheidszorg en 
ouderenzorg; BTW op gas, stookolie en elektrici-
teit op 6 %; aandeel vreemdelingen per sociale 
woonwijk beperken tot 10 %; gedaan met open 
grenzen; asielopvang in eigen regio; strenge kwa-
liteitseisen voor importproducten gekoppeld aan 
ethische en sociale minima; kleinere eurozone; 
geen EU-superstaat... 
De volledige tekst kunt u hier vinden: 
www.vlaamsbelang.org/genoegwoorden

 facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang

Madouplein 8/9
1210 Brussel

02 219 60 09

info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

twitter.com/vlbelang
facebook.com/vlbelang
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Van alfabet naar analfabeet
“Was ik per ongeluk op de pagina’s over Griekenland of Bulgarije 
beland?” Die reactie maakte de befaamde econoom Geert Noels we-
reldkundig naar aanleiding van een nieuw grootschalig onderwijson-
derzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling (OESO) in 72 landen. De resultaten voor Vlaanderen zijn 
zonder meer alarmerend. 

Om de drie jaar onderwerpen on-
derzoekers de OESO-leerlingen 
wereldwijd aan verschillende proe-
ven om hun kennis te testen. Deze 
keer legden 15-jarigen testen af 
over wiskunde, wetenschappen 
en leesvaardigheid. In Vlaanderen 
ging het om 5.675 leerlingen uit 
175 scholen.

En wat blijkt? Terwijl de globale 
resultaatgemiddelden voor Vlaan-
deren dalen, piekt het aantal laag-
presteerders tot een zorgwekkend 
recordniveau: 1 op 6 leerlingen 
haalt de minimumvereisten niet, 
of een stijging met 6 procent te-
genover het vorige onderzoek. Dat 
laag presteren is meer dan enkel 
wat slechte schoolresultaten beha-
len. Het gaat over jongeren die niet 
genoeg kunnen rekenen om basis-
sommen te maken aan de kassa van 
de supermarkt, en die met de beste 
wil van de wereld niet kunnen zeg-
gen waarover een tekst gaat die ze 
net gelezen hebben. 

VERONTRUSTENDE  
EVOLUTIE

Net als bij de vorige PISA-onder-
zoeken wordt door de onderzoekers 
gewezen op de doorslaggevende rol 

van de “sociaal-culturele achtergrond 
en de thuistaal”. Of hoe er om-
floerst wordt gesteld dat de influx 
van niet-Europese immigranten 
een van de laatste steunpilaren van 
onze welvaartsstaat - onze onder-
wijskwaliteit - tot gruis herleidt. 
Even voorspelbaar als zorgwekkend 
hierbij is dat de sterke leerlingen 
jaar na jaar geringer worden door 
toedoen van de steeds grotere in-
tocht van de laagpresteerders. Een 
voorbeeld: waar in 2003 nog 34 
procent van de leerlingen een top-
niveau haalde voor wiskunde is dat 
vandaag gekelderd tot 20 procent. 
Vlaanderen verliest dus op amper 
12 jaar tijd maar liefst 40 procent 
van zijn sterke leerlingen, terwijl 
de rij ongekwalificeerde leerlingen 
almaar langer wordt. In een geglo-
baliseerde wereld waar onderzoek, 
ontwikkeling en technologische in-
novatie een steeds grotere rol spelen 
is dat zonder meer een verontrus-
tende evolutie. 

De bevindingen zijn echter allesbe-
halve nieuw. Uit een bevraging van 
het weekblad Knack in 2013 bleek 
al dat de helft van de leerkrachten 
de aanhoudende instroom van an-
derstalige leerlingen “een zorgwek-
kende ontwikkeling” noemde en 

twee jaar eerder bleek uit een en-
quête van Het Nieuwsblad bij 5.000 
leerkrachten dat twee op de drie 
leerkrachten vindt dat de onder-
wijskwaliteit daalt als gevolg van 
de massale instroom van andersta-
ligen. 

SMILEYS IN PLAATS VAN 
PUNTEN

En hoewel de grondoorzaken anno 
2017 zo duidelijk zijn dat ze pijn 
doen aan de ogen, weigert men ze 
bij de wortels aan te pakken. Meer 
zelfs: nog meer dan in het verleden 
wordt het multiculturele mantra 
gehuldigd in de vorm van geldver-
slindende diversiteitswetgeving. Zo 
heeft het zogenaamde GOK-de-
creet (Gelijke Onderwijskansen) en 
het nieuwe M-decreet gezorgd voor 
een inflatie aan laaggeschoolden en 
een deflatie van de onderwijskwa-
liteit. Terwijl leerkrachten worden 
verplicht meer rekening te houden 
met de culturele achtergronden van 
hun leerlingen, wordt het pad van 
de klassieke resultaatsverbintenis-
sen steeds verder verlaten. Punten 
worden smileys, deliberaties zijn 
de regel en gebuisde burgers het 
gevolg. Econoom Geert Noels ver-
woordde het zo: “Vlaanderen wen-
telt zich in genoegzaamheid over zijn 
‘goed onderwijs’ terwijl de erosie van 
het niveau, en de nivellering naar be-
neden volop is ingezet.” 

Klaas Slootmans



9

Luchthaven Zaventem:  
lusten en lasten
De luchthaven van Zaventem ligt waar ze ligt: in Vlaanderen, op een 
boogscheut van Brussel. Dat was zo, is zo, en zal altijd zo zijn. Met 
alle voordelen (werkgelegenheid) en nadelen (geluidsoverlast) die zo’n 
luchthaven met zich meebrengt.

De plannen die de CEO van de 
luchthaven recent op tafel legde, 
zijn echter te gek voor woorden. 
De ‘Strategische Visie 2040’ die 
voorziet in een quasi-ongebrei-
delde uitbreiding zou sommige 
dorpskernen rond Zaventem niet 
enkel onleefbaar maken, maar zelfs 
gewoon van de kaart vegen. Alsof 
men in dit land met het verdwij-
nen van Doel zijn lesje nog niet 
geleerd heeft.

Anderzijds was ook de reactie van-
uit overwegend francofoon Brussel 
totaal van de pot gerukt. Zo was er 
de Brusselse minister van Econo-
mie en Tewerkstelling Didier Go-
suin (Défi ofte FDF) die voor de 
VRT-camera doodleuk mocht ko-
men verklaren dat de luchthaven 
van Zaventem beter gewoon zou 
verdwijnen (uiteraard ten voorde-
le van de Waalse luchthavens van 
Luik en Charleroi, maar dat vertel-
de de leperd er niet uitdrukkelijk 
bij) omdat alleen maar Vlaanderen 
baat zou hebben bij Zaventem.

AÉROPORT BRUXELLES-
NATIONAL

Daarbij wordt de waarheid uiter-
aard geweld aan gedaan. Zo wer-
ken er meer dan 17.000 Brusselaars 
rechtstreeks of onrechtstreeks voor 
de luchthaven. Voor een regio met 
een der hoogste werkloosheidsgra-
den in Europa is de luchthaven 
dus een zeer belangrijke werkgever. 
Enkel de Brusselse minister van Te-
werkstelling wil dat blijkbaar niet 
begrijpen.

Daarnaast is de luchthaven voor 

Brussel de belangrijkste toegangs-
poort van en naar de rest van de 
wereld. Stellen dat de luchthaven 
voor Brussel onbelangrijk is, ge-

tuigt dan ook van een bedenkelijke 
navelstaarderij. Niet voor niets 
spreekt de minister, wanneer het 
over overlast gaat, over de lucht-
haven in het Vlaamse Zaventem; 
maar wanneer het gaat over uitstra-
ling en grandeur over l’aéroport de 
Bruxelles-National.

EERLIJKE VERDELING

Brussel heeft dan ook zeker zoveel 
baat bij de ‘nationale’ luchthaven 
als Vlaanderen. Is het dan niet lo-
gisch dat Brussel dan ook een even-
redig deel van de lasten zou dra-
gen? De afgelopen jaren heeft de 

federale regering een systematische 
en bewuste strategie gevoerd om 
steeds meer dag- en nachtvluchten 
te concentreren boven de Vlaamse 
oost- en noordrand, door bijvoor-
beeld de windnormen exclusief te 
wijzigen voor baan 01/19, door 
extra tonnagebeperkingen in te 
voeren en door vluchten boven de 

noordelijke gemeenten van Brussel 
te verschuiven richting Ring. Dit 
is een doelbewuste strategie van de 
Franstaligen om het draagvlak voor 
de luchthaven van Zaventem te 
verkleinen, om de verhuis van alle 
cargo-activiteiten naar de Waalse 
luchthavens te vergemakkelijken. 
Brussel slacht dus moedwillig haar 
eigen kip met gouden eieren om 
Wallonië te kunnen dienen. Dat 
daarvoor de Brusselse werkgele-
genheid en de Brusselse economie 
moeten bloeden, is voor Gosuin en 
co slechts collateral dammage. 

Stijn Hiers
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Terreurbestrijding:  
werk aan de winkel

Een week na de moorddadige terreuraanslagen 
van 13 november 2015 in Parijs, waarbij 129 
doden en 350 gewonden vielen, kondigde eerste 
minister Michel in het parlement een hele batterij 
maatregelen aan om de terreurdreiging in dit land 
aan te pakken. Barbara Pas wilde één jaar na da-

tum wel eens weten hoever het daarmee staat 
en stelde daarover systematisch vragen aan de 
betrokken ministers. 

De aangekondigde maatregelen 
waren opgedeeld in vier pakketten: 
1. haatboodschappen uitroeien; 2. 
gevaarlijke individuen aanpakken; 
3. de veiligheidsdiensten verster-
ken; 4. internationaal optreden. 
In totaal identificeerden wij in de 
toespraak van de eerste minister 
voor die vier hoofdstukken 33 ac-
tiepunten. 

Merkwaardig is wel dat wanneer 
men de latere communicatie van 
de regering daarover overloopt, 
blijkt dat de oplijsting die zij er 
naderhand van heeft gemaakt, af-
wijkt van wat eerst was aangekon-
digd. Sommige actiepunten zijn 
eenvoudigweg ’verdwenen’ (ove-
rigens niet altijd omdat er geen 
werk van werd gemaakt), terwijl 
er ook enkele nieuwe werden aan 
toegevoegd. Concreet: van de 33 
beloofde acties verdwenen er 15 
uit het lijstje, terwijl er 3 nieuwe 
werden aan toegevoegd.

HAATBOODSCHAPPEN 
UITROEIEN: RUIM 
ONVOLDOENDE

Het eerste hoofdstuk bestaat uit 8 
aangekondigde maatregelen en is 

er in feite op gericht om de islamis-
tische propaganda aan te pakken. 
Veel is daarvan evenwel nog niet 
terecht gekomen. Over de “onmid-
dellijke en algemene screening”, het 
onder huisarrest plaatsen en de 
uiteindelijk uitzetting van haatpre-
dikers weten de ministers Geens 
en Jambon in hun antwoorden op 
de vragen van Pas eigenlijk weinig 
concreets te zeggen, waardoor we 
ervan mogen uitgaan dat dit tot 
nog toe, zo niet dode letter, dan 
toch maar een zeer mager beestje 
is. Ook over het ontmantelen van 
gebedsplaatsen waar jihadisme 
wordt gepredikt, hebben we nog 
niet veel gehoord. Het sluiten van 
webstekken die haat prediken werd 
helemaal niet gerealiseerd. En het-
zelfde geldt voor het brengen van 
transparantie in de (buitenlandse) 
financiering van moskeeën, waar 
minister Geens “nog over nadenkt”. 
Alleen wat de omkadering van de 
opleiding van imams betreft is er 
een en ander gebeurd, maar veel 
heeft dat niet om het lijf.

GEVAARLIJKE INDIVIDUEN  
AANPAKKEN: FALEN IN DE 
UITVOERING

Deze cluster omvat 7 maatregelen. 
Het ontwikkelen van enkele wet-
telijke of administratieve instru-
menten (register van Syriëstrijders, 
identiteit van passagiers contro-
leren, actieplan met de lokale en 
regionale overheden) mag intussen 
grotendeels als gerealiseerd worden 
beschouwd. Waar het echter dik-
wijls aan schort, is waar het nu net 
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op aankomt: namelijk de verwijde-
ring van de gevaarlijke individuen 
zélf uit de samenleving. Inzake het 
verhinderen van jongeren om naar 
Syrië te vertrekken werd effectief 
een en ander verwezenlijkt. Maar 
de aanpak van geradicaliseerden en 
Syriëstrijders laat sterk te wensen 
over. Het actiepunt ‘hier aanwezige 
jihadisten in de gevangenis steken’ 
wordt maar zeer gedeeltelijk uit-
gevoerd. Slechts 54 van de circa 
120 teruggekeerden zit effectief 
achter slot en grendel. Het actie-
punt ‘niet-Belgische Syriëstrijders 
die hier voorheen verbleven ver-
hinderen terug te keren’, gaat zelfs 
helemaal de mist in. En ook van 
het ‘vastzetten’ van geradicaliseer-
den via een enkelband kwam nog 
niets in huis. Met andere woorden: 
er werden wel instrumenten gecre-
eerd, maar een heel pak gevaarlijke 
gekken loopt hier nog altijd vrij 
rond.

VEILIGHEIDSDIENSTEN 
VERSTERKEN: ER WOR-
DEN INSPANNINGEN 
GELEVERD

Van de vier pakketten mag dit 
pakket (met 9 actiepunten) als 
het meest gevorderde worden be-
schouwd. De meeste actiepunten 
werden na één jaar effectief uit-
gevoerd of zijn in uitvoering. Tot 
de eerste reeks behoren de strijd 
tegen de wapenhandel en het niet 
meer anoniem kunnen aankopen 
van prepaid gsm-kaarten. In uit-

voering zijn de modernisering van 
de procedures inzake veiligheids-
certificaten, de uitbreiding van de 
bijzondere opsporingstechnieken, 
de inzet van nieuwe technologie, 
de ondersteuning van rechercheurs 
en extra aanwervingen. Ter rea-
lisatie van dit alles werd er in alle 
geval een pak geld tegenaan ge-
gooid. Wegens politieke onenig-
heid blijven de uitbreiding van de 
voorlopige hechtenis tot 72 uur en 
een nieuwe regeling voor de nood-
toestand tot op heden echter dode 
letter.

INTERNATIONAAL  
OPTREDEN

Van de 4 clusters is dit het meest 
vage, vooral omdat het maatrege-
len behelst die zich op een hoger, 
Europees niveau afspelen, waar 
België als dusdanig weinig vat op 
heeft. De buitengrenzen van de 
EU versterken, de relatie EU-Tur-
kije stabiliseren, IS op het terrein 
bestrijden en dergelijke meer zijn 
nu eenmaal zaken die de draag-
kracht van dit apenlandje ver te 
boven gaan.

JUISTE AANPAK?

Concluderend mogen we stellen 
dat een aantal actiepunten inzake 
het wetgevende kader en de inzet 
van meer mensen en middelen 
werden gerealiseerd of in uitvoe-
ring zijn en ons inmiddels al heel 
veel geld hebben gekost. 

Anderzijds is het duidelijk dat één 
jaar na de Parijse aanslagen de ‘har-
de’ maatregelen op het terrein nog 
erg te wensen overlaten. Daarnaast 
stelt zich echter ook en vooral de 
vraag of de regering inzake ter-
reurbestrijding beleidsmatig wel 
de juiste insteek heeft gekozen en 
daar heeft het Vlaams Belang toch 
wel ernstige vragen bij. Het mag 
immers duidelijk zijn dat deze re-
gering zich vanuit haar politiek 
correcte ivoren torens volledig mis-
kijkt op de aard van het terreur-
probleem en daardoor ook niet de 
juiste oplossingen aandraagt. De 
kern van het probleem is immers 
dat we hier opgescheept zitten met 
een hele meute extremistische isla-
mieten. Het regeringsbeleid is er in 
essentie op gericht te trachten die 
te ‘deradicaliseren’ om er normale 
burgers van dit land van te maken. 
Het hoeft evenwel geen betoog dat 
zoiets gedoemd is om te misluk-
ken. Islamextremisten en terug-
gekeerde Syriëstrijders moet men 
niet trachten te brainwashen en te 
integreren; men moet hen integen-
deel hun Belgische nationaliteit 
afnemen en hen er onverbiddelijk 
uitzetten. 

Zolang men dat niet snapt, blijft 
het dweilen met de kraan open 
en zal men de terreurdreiging niet 
kunnen afwenden, hoeveel mil-
joenen men er ook tegenaan mag 
gooien inzake preventie en repres-
sie.

Peter Lemmens

De luchthaven van Zaventem  
na de aanslagen van 22 maart
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Geen nieuwe verhoging  
van de waterfactuur!
Chris Janssens vroeg in het Vlaams parlement aan minister Schau-
vliege om de zoveelste verhoging van de waterfactuur tegen te houden.

Energie en water blijven maar 
duurder worden. Een gemiddeld 
gezin betaalt nu al 30 procent méér 
voor zijn water dan 5 jaar geleden 
en dat is vooral een gevolg van 
het regeringsbeleid. De regering-
Bourgeois besliste bijvoorbeeld om 
jaarlijks 43 miljoen euro te bespa-
ren op waterzuivering. Deze kost 
werd via de waterfactuur onder het 
motto ‘de vervuiler betaalt’ doorge-
rekend aan de gebruiker. De fede-
rale regering van haar kant besliste 
om een vennootschapsbelasting 
voor intercommunales in te voe-
ren. Ook dit werd doorgerekend 
aan de consument. 

TIENTALLEN EURO’S

Uit tariefplannen die de drinkwa-
termaatschappijen bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) in-
dienden, blijkt dat de factuur van-
af januari opnieuw fors dreigt te 
stijgen. Er is sprake van meerdere 

tientallen euro’s extra op jaarbasis. 
Volgens de watermaatschappijen 
- waarvan de raden van bestuur 
overigens bestaan uit lokale poli-
tici van de beleidspartijen - zou de 
tariefstijging een gevolg zijn van 
het feit dat de Vlaming zuiniger 
omspringt met water waardoor de 
watermaatschappijen minder in-
komsten hebben.

Voor het Vlaams Belang moet 
het maar eens gedaan zijn met de 
aanhoudende verhogingen van de 
waterfactuur. Vlaams Belang-frac-
tievoorzitter Chris Janssens vroeg 
bevoegd minister Schauvliege 
(CD&V) in het Vlaams Parlement 
daarom om de saneringsbijdrage 
deze legislatuur niet meer te verho-
gen en nieuwe prijsstijgingen voor 
water tegen te houden. De minis-
ter maakte zich er echter gemak-
kelijk vanaf en stelde dat de tarief-
plannen goedgekeurd werden door 
“de gemeentelijke vennoten” en dat 

ze verder “worden beoordeeld door 
een onafhankelijke waterregulator”, 
met name de VMM.

NEGATIEF EFFECT

Chris Janssens vond dat de minis-
ter haar handen wat al te gemak-
kelijk in onschuld waste. Hij wees 
haar op het feit dat de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten al gewaarschuwd had voor een 
verhoging van de waterfactuur ten 
gevolge van zogenaamde bespa-
ringen van de regering en extra 
belastingen. De Vlaams Belang-
fractievoorzitter herinnerde de mi-
nister bovendien aan eerdere ver-
klaringen in het Vlaams parlement 
in 2015 toen ze - naar aanleiding 
van de invoering van een nieuwe 
waterprijsberekening - had gezegd: 
“Wanneer drinkwatermaatschap-
pijen hun tarieven willen aanpassen, 
hebben wij de sleutel in handen om 
te zeggen of dat al dan niet goed is.” 
Een goed jaar later schuift ze de 
verantwoordelijkheid om de prijs-
stijging te beoordelen wel schaam-
teloos af op de waterregulator.
 
BASISRECHT

Het Vlaams Belang blijft in ie-
der geval pleiten voor betaalbaar 
water. Water is immers een ba-
sisrecht, geen luxeproduct. Het 
Vlaams Belang is van mening dat 
de kosten verbonden aan de sane-
ring en distributie van het drink-
water in eerste instantie moeten 
betaald worden uit de algemene 
middelen - zoals vroeger het geval 
was - en niet via de waterfactuur 
moeten doorgerekend worden aan 
de Vlaamse consument die al meer 
dan voldoende belastingen betaalt.

Wim Van Osselaer 
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Vlaamse trams: werk in eigen streek? 
Stefaan Sintobin hekelde in het Vlaams Parlement De Lijn nu de Raad 
van State vaststelde dat de beslissing om 146 nieuwe trams (door 
CAF) in Spanje te laten maken en niet (door Bombardier) in Brugge 
fouten bevatte.

Veel Vlaamse trams zijn verou-
derd en aan vernieuwing toe. De 
Vlaamse regering besliste daarom 
een bestelling te plaatsen voor 146 
nieuwe lagevloertrams. Er waren 
twee bedrijven die hiervoor in 
aanmerking kwamen: de Spaanse 
firma Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF) enerzijds en 
het Canadese bedrijf Bombardier, 
met fabriek in Brugge, anderzijds. 
Die laatste engageerde zich om de 
trams in Brugge te laten bouwen, 
indien de megabestelling van 320 
miljoen euro zou worden binnen-
gehaald. Op 5 oktober besliste 
openbare vervoersmaatschappij 
De Lijn echter de bestelling toe te 
kennen aan CAF en niet aan Bom-
bardier. Slecht nieuws dus voor de 
500 werknemers in Brugge.

SCHORSING
 
Bombardier was het echter niet 
eens met deze beslissing en trok 
naar de Raad van State. Het bedrijf 
argumenteerde dat de kostprijs 
voor het preventief onderhoud - 

70,8 miljoen euro, een belangrijk 
bestanddeel van de totaalprijs - bij 
CAF gehalveerd was tegenover 
vroeger en dus verdacht laag lag. 
De Raad van State volgde die re-
denering. Omdat De Lijn niet had 
nagegaan of die prijs wel een realis-
tische inschatting was, schorste de 
Raad van State de toewijzing aan 
CAF. 

In het Vlaams parlement voelde 
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) 
mobiliteitsminister Ben Weyts 
(N-VA) hierover aan de tand. Ons 
parlementslid vond het wel straf 
dat een overheidsbedrijf als De 
Lijn, dat jaarlijks meer dan 1 mil-
jard euro belastinggeld toegestopt 
krijgt, bij het toewijzen van zo’n 
grote bestelling het presteerde om 
een fout te maken ten nadele van 
een bedrijf dat in Vlaanderen hon-
derden mensen tewerkstelt. 

WERK IN EIGEN LAND

Minister Weyts waste zijn handen 
echter in onschuld en argumen-

teerde dat de raad van bestuur van 
De Lijn “autonoom over de gunning 
beslist”. Een beetje schijnheilig, 
aangezien twee commissarissen 
van zijn eigen regering deel uitma-
ken van de raad van bestuur en de 
meeste bestuursleden van De Lijn 
bovendien partijkaarten hebben 
van CD&V, Open VLD en vooral 
N-VA. Weyts deelde ons parle-
mentslid mee dat er nu twee scena-
rio’s voorhanden zijn: ofwel onder-
bouwt De Lijn de gunning beter, 
ofwel wordt de aanbestedingspro-
cedure opnieuw opgestart, wat zou 
neerkomen op een uitstel van on-
geveer achttien maanden. 

Op beschuldigingen vanuit N-
VA-hoek dat Sintobin door zijn 
uitdrukkelijke keuze pro Bombar-
dier zou pleiten voor een terugkeer 
naar “een cultuur van vriendjespoli-
tiek”, antwoordde ons parlements-
lid: “Uiteraard moeten de aanbe-
stedingsregels gevolgd worden, maar 
mijn partij en ikzelf komen wel op 
voor het werk in eigen land!” 

Het Vlaams Belang hoopt van 
harte dat de megabestelling alsnog 
wordt toegewezen aan Bombardier. 

Wim Van Osselaer
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Betoging Forza Ninove groot succes!
Op vrijdag 25 november ll. organiseerde Forza Ninove, de lokale 
partij waaraan het Vlaams Belang haar steun verleent, een betoging 
tegen het toenemende geweld in de stad. Niet minder dan 600 beto-
gers namen deel aan de fakkeltocht. Lokaal kopstuk Guy D’haeseleer 
reageert hoopvol.

Tevreden Guy D’haeseleer?

Uiteraard! Ik had gehoopt op een 
paar honderd deelnemers, maar de 
uiteindelijke opkomst overtrof alle 
verwachtingen en duidt aan dat de 
toenemende onveiligheid hét ver-
kiezingsthema bij uitstek wordt in 
onze stad.

Is de toestand dan zo erg in  
Ninove?

Het is inderdaad zo dat Ninove 
nu reeds maanden kampt met een 
grote inbrakenplaag. Er waren op 
een korte periode ook vier gewa-
pende overvallen en het ene geval 
van zinloos geweld volgt na het 
andere. 

Bovendien is het ook zo dat onze 
stad, als voorstad van Brussel, 

steeds verder islamiseert en ver-
franst. Er werden op enkele weken 
tijd 27 dossiers inzake radicalise-
ring opgestart. Er vond trouwens 
ook een huiszoeking plaats gelijk-
tijdig met de invallen in Molen-
beek, Schaarbeek en andere Brus-
selse gemeenten.

Hoe is het zo ver kunnen ko-
men?

Dit is het gevolg van jarenlange 
desinvesteringen in het politie-
korps met besparingen op de 
weekend- en nachturen; de slui-
ting van de 24-urenpermanentie; 
het jarenlang laten aanslepen van 
het cameradossier waarbij uitein-
delijk na 8 jaar werd beslist om 
de helft van de geplande camera’s 
te schrappen. Dit gekoppeld aan 
het feit dat er tijdens de week ‘s 

nachts en op zondagnacht slechts 
1 patrouille beschikbaar is voor 
39.000 inwoners en 11 deelge-
meenten, maakt onze stad aan-
trekkelijk voor criminelen omdat 
de pakkans heel klein is.

Wat zijn de vooruitzichten voor 
2018?

Ik denk dat we ook in 2018 een 
zeer goed resultaat zullen neerzet-
ten. Als je weet dat Vlaams Belang 
zelfs in 2014 nog een kwart van 
de kiezers in onze stad wist te be-
koren, dan belooft dit voor 2018! 
Dit is trouwens het resultaat van 
het harde werk van een prachtig 
team van de voorbije jaren, waar-
bij we volop inzetten op het lokale 
niveau. Het ledenbestand van For-
za Ninove is intussen gestegen tot 
700 leden. En dagelijks melden 
zich nog mensen aan. Ik denk dat 
de tv-camera’s in 2018 opnieuw 
naar Ninove zullen afzakken om 
het opmerkelijk resultaat te kade-
ren... 
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ebels doorprikt leugens van 
media en ngo’s

Thierry Debels is econoom en gastprofessor aan 
de VUB. Debels is ook freelance onderzoeksjour-
nalist en non-fictie-auteur. Hij schrijft regelmatig 
voor ’t Pallieterke en publiceerde boeken inzake 
het koningshuis, over geld en beleggen en over de 
ondergang van Fortis. In 2008, het begin van de fi-
nanciële crisis, werkte hij een jaar intensief samen 
met Jean-Marie Dedecker (LDD): “Dat kruipt 
in uw kleren,” verzekert hij me. Nadien schreef 
Debels een boek getiteld Mijn jaar bij Jean-Marie 
Dedecker. Hij gaat er prat op dat hij politiek “moei-
lijk te catalogeren” is: “Links vindt mij uiteraard 
rechts, maar rechts vindt mij soms te links. Ik ben 
een vrijdenker, een freelancer die aan niemand is 
gebonden.” 

Debels woont in Overijse, tegen de grens met Wal-
lonië en behalve hijzelf spreekt niemand in zijn 
straat Nederlands. Het Franstalig imperialisme 
ergert hem. 

Bent u een Vlaams-nationalist?

Wat mij het meest definieert is vrijheid. Maar in 
onze maatschappij wordt die vrijheid almaar terug-
geschroefd. Ik ben geboren in 1968, maar heb geen 
enkele binding met de mei ’68-beweging. Toen ik 
jong was, mocht alles. Ik herinner me nog dat er in 
de klas gewoon gerookt werd. Wij waren zo vrij als 
een vogel. Vandaag mag niks meer. De liberalen zijn 
niet liberaal meer. Ik ben zeer Vlaamsgezind en tegen 
het koningshuis, en een onafhankelijk Vlaanderen 
zou heel wat problemen oplossen, maar als ik de re-
gelneverij van de Vlaamse regering zie, dan houd ik 
mijn hart vast.

Thierry Debels
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Het doet deugd om na negen jaar 
te worden vrijgesproken. Finan-
cieel is dat ook interessant, want 
Vredeseilanden moet nu toch diep 
in de buidel tasten. Het is een boe-
merang die heel langzaam in hun 
eigen gezicht is terechtgekomen.

Hoe staat het met de klacht van 
11.11.11?

Die loopt nog. Ook daartegen ben 
ik in beroep gegaan. Het feit dat ik 
over de hele lijn gelijk heb gekre-
gen tegen Vredeseilanden, geeft 

me goede hoop. Eén veldslag heb ik alvast gewonnen, 
maar nog niet de oorlog.

Zijn ngo’s de vijfde macht?

Ja, in zekere zin, maar gelukkig minder en minder. 
Steeds meer mensen zien in dat wat ngo’s doen puur 
lobbyisme is. Links lobbywerk. 11.11.11 geeft zelfs 
geen enkele euro rechtstreeks weg aan armen in het 
buitenland. Dat geven ze zelf toe. Zij hebben een 
groot probleem, omdat steeds meer mensen zelf ini-
tiatieven nemen. 

Mensen doorprikken de leugen?

Je kunt de mensen lang voorliegen, maar op een gege-
ven moment stopt het. Dat is een breder verhaal dat 
ook met de media heeft te maken. Ik merk dat er nu 
een scharniermoment aan het komen is, de nieuwe 
generatie is veel kritischer. Ik ben op dat vlak eigen-
lijk wel optimistisch, deze boodschap ga ik vanavond 

“ 100 euro in de 
collectebus van 
11.11.11 levert 

slechts 1 euro in 
het Zuiden op

ebels doorprikt leugens van 
media en ngo’s

Mag ik zeggen dat u 
vooral met cijfers bezig 
bent?

Ik ben inderdaad een cij-
ferfetisjist. Bij de bank 
ING, waarvoor ik ooit 
hebt gewerkt, stond ik 
daarom bekend. Dage-
lijks bellen journalisten 
mij voor hulp, omdat ze 
bijvoorbeeld een balans 
niet kunnen lezen. Cij-
fers zijn enorm belang-
rijk. Als prins Laurent 
zegt dat zijn bedrijven geen verlies maken, dan is dat 
bullshit, en de balansen bewijzen dat.

U schreef een boek over prins Laurent Prins 
Laurent. Rebel met een reden (2012)...

Er is maar één term die Laurent goed definieert: puur 
krapuul. Waarom? Hij slaat vrouwen, met de blote 
vuist. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat is wat 
ik direct vertel aan mensen die zeggen dat Laurent 
toch wel een sympathieke is. Onzin! Ik heb gesproken 
met een van de vrouwen die van hem klappen heeft 
gekregen. Ik zie het zelfs een beetje als mijn levensmis-
sie om de ware aard van Laurent bloot te leggen. 

U bent zonet in beroep vrijgesproken van smaad 
met uw boek Hoe goed is het goede doel? 100 euro 
in de collectebus van 11.11.11 levert slechts 1 euro 
in het Zuiden op, waarin u onder meer de ngo Vre-
deseilanden fileert. Voor mij zit een tevreden man?
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ook geven op de lancering van Sceptr.net (een nieuw 
online nieuwsmedium waarvoor Debels gaat schrij-
ven, SvR). Dankzij het internet worden leugens van 
de traditionele media en ngo’s doorgeprikt.

Zijn er ook integere ngo’s? 

Misschien wel, maar ik ben er alleszins nog geen en-
kele tegengekomen.

Is het met ngo’s in België slechter gesteld dan in-
ternationaal?

Het is overal zowat het-
zelfde probleem. Kijk 
naar de Clinton Foun-
dation, waar de Vlaamse 
regering trouwens aan 
bijdraagt, Bourgeois heeft 
dat bevestigd. 80 tot 90 
procent van het geld gaat 
naar de werking van de 
Clinton Foundation, niet 
naar goede doelen. Ik ge-
loof persoonlijk in mensen 
die zélf het initiatief nemen 
voor kleinschalige projecten, 
waarbij al het geld effectief naar dat project gaat. De 
vraag is dan alleen: is het project goed of slecht? 

Vindt u projecten voor ontwikkelingshulp nuttig? 

Je kunt wel ergens waterpompen installeren, maar is 
dat wel onze taak? Ik stel mij heel veel vragen. Ik vind 
ontwikkelingshulp niet nuttig, ik geloof veel meer in 
handel. Kijk naar Noord- en Zuid-Korea, dat is altijd 
mijn favoriet voorbeeld. In de jaren vijftig hadden 
ze hetzelfde bruto binnenlands product, vandaag is 
het verschil immens. Zuid-Korea is door handel veel 
welvarender geworden dan Noord-Korea, dat zich op 
communistische wijze heeft afgesloten van de wereld. 
Handel is de beste manier om tot ontwikkeling te 
komen. 

België geeft geld uit aan ontwikkelingshulp.

Ik vind dat zowel de federale als de Vlaamse regering 
veel te veel geld geven aan ontwikkelingshulp. Dat 
zou zelfs naar nul euro moeten worden herleid. Ik 
heb hier, tussen haakjes, net documenten binnenge-
kregen over Vlaams geld voor ontwikkelingshulp, ik 
blijf ermee bezig.

Waarom doet men aan ontwikkelingshulp? 

Het blanke schuldgevoel over het kolonialisme werkt 
nog altijd door. Men is te laf om de budgetten voor 
ontwikkelingshulp volledig af te schaffen.

Hoe kijkt u naar de miljoenen euro’s belastinggeld 
die de verschillende overheden in dit land jaarlijks 
aan organisaties zoals Kif Kif, Unia en het Min-
derhedenforum geven?

Ik heb voor Sceptr.net net een stuk geschreven over 
Unia, waarin ik aantoon dat er veel te veel geld naar-
toe gaat. In 2015 heeft Unia 1,5 miljoen euro winst 
gemaakt. Officieel is dat geen winst maar een ‘positief 
resultaat’. Zeker sinds Unia door toedoen van onder 
andere de N-VA interfederaal is geworden, gaat er te 

veel geld naartoe. Los van de vraag of ze no-
dig of nuttig zijn, worden de meeste van zulke 

organisaties overgefinancierd. Dat 
moet worden teruggeschroefd. 
Aan de lezers van het Vlaams Be-
lang zou ik nog willen zeggen dat 
ze, mochten ze op de Lotto spe-
len, indirect geld geven aan Unia. 
Jaarlijks krijgt Unia 4 tot 5 miljoen 
euro van de Nationale Loterij.

De Nationale Loterij geeft geld 
aan meerdere organisaties?

Een groot deel, ik dacht 120 miljoen 
euro per jaar, gaat naar allerlei link-

se organisaties. Sowieso is spelen op de Lotto dom, 
vanuit economisch oogpunt. Want de essentie is dat 
slechts de helft van de pot wordt verdeeld. Het is dus 
geen eerlijke loterij. De helft die niet wordt verdeeld 
onder de spelers gaat naar de staat en naar linkse or-
ganisaties. 

Minister Homans tikte Wouter Van Bellingen op 
de vingers inzake het zogenaamde ‘Pietenpact’. In 
hoeverre mag de overheid een door de belastingbe-
taler gesubsidieerde organisatie als het Minderhe-
denforum beïnvloeden of sturen?

De uithaal van Homans leek goed maar het was pure 
retoriek, loze woorden. Ik snap niet dat de mensen 
daar intrappen. Het Minderhedenforum krijgt veel 
belastinggeld, dus de overheid moet sturend kunnen 
ingrijpen. Maar ik heb daar geen vertrouwen in. Ik 
ga het heel extreem stellen: de overheid biedt burgers 
nu de kans aan om hun studiejaren af te kopen om 
een hoger pensioen te krijgen. Ik zou daar niet te veel 
waarde aan hechten, want wat is het woord van een 
overheid nog waard over 40 jaar? Ik moet denken aan 
de financieel-economische journalist Piet Depuydt, 
ex-hoofdredacteur van Trends, die de staat “de legale 
oplichter” noemde. Ik leer mijn kinderen en studen-
ten voortdurend dat ze de retoriek moeten doorprik-
ken en moeten kijken naar de daden. Het verschil 
tussen een psycholoog en een econoom, zoals ik: wij 
kijken naar feiten, cijfers en wetten. Wie wil weten 
waar de regering écht mee bezig is, moet niet naar de 
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retoriek van ministers luisteren, maar het Staatsblad 
lezen. De woorden van politici staan vaak haaks op 
hun daden.

Maar veruit de meeste mensen zijn geen econo-
men…

Juist, maar toch ben ik positief ingesteld. Je kunt 
mensen heel lang bedotten, maar op een bepaald mo-
ment komt de waarheid toch naar boven.

Wat is voor u de grootste leugen die vandaag re-
geert?

Het is geen leugen maar een gevaar, namelijk dat we 
op een schuldenberg leven die gigantisch groot is. Als 
je dat uitrekent per Belg of per Vlaming, dat is on-
bevattelijk groot. Onze maatschappij leeft op schuld, 
en dat is het allergrootste 
risico. De financiën, kijk 
ook naar Italië, zijn nog 
altijd niet op orde. De 
meeste mensen zijn kort-
zichtig en beseffen dat 
niet. Onze taak, als profes-
sor, als oppositielid of als 
onderzoeksjournalist, is 
om de waarheid te verkon-
digen. Hoe moeilijk die 
ook is. Ik geef toe dat mijn 
boodschappen doorgaans 
niet positief zijn, en men-
sen horen veel liever leuke 
verhalen. Ik doe daar niet 
aan mee, in mijn vele arti-
kels en boeken vertel ik de 
waarheid. En op termijn 
loont dat.

Hoe kijkt u naar de euro 
en de Brexit? 

Ik ben altijd een zéér koele minnaar geweest van de 
euro. Vijftien jaar geleden schreef ik als VUB-assistent 
een artikel waarin ik uitlegde waarom de euro een heel 
slechte constructie is. De essentie is dat één rentevoet 
van de ECB voor al die verschillende landen niet 
werkt. Over de Brexit was ik positief verbaasd. Op 
korte termijn is dat geen goede zaak, maar op lange 
termijn wel. Dat is perfect met cijfers te onderbou-
wen, maar het belangrijkste is dat de beslissingsmacht 
en -kracht terug naar Groot-Brittannië gaat. Ik heb 
overigens ook het failliet van Fortis voorspeld, en 
werd daar door de media voor neergesabeld.

U wordt af en toe wel gevraagd door de media?

Het rare is dat ik vaker door de Franstalige media word 

gevraagd. Daar kent men mij beter dan in Vlaande-
ren. Mijn boeken zijn ook vertaald in het Frans.

Wat is de rol van ngo’s inzake het klimaatdebat?

Er zijn zwart op wit bewijzen dat ngo’s het klimaat-
probleem dramatischer voorstellen. Ik ben geen kli-
maatdeskundige, maar de econoom in mij stelt grote 
vragen bij het belastinggeld dat overheden naar aan-
leiding van de klimaatproblematiek besteden. De be-
dragen die worden uitgegeven in verband met het kli-
maatplan van Europa zijn hallucinant. Dat gaat over 
honderden miljarden euro’s. Ik ben geen klimaatont-
kenner, maar er is veel onzekerheid over in hoeverre 
de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. 
Ik ben geen voorstander van zonnepanelen en wind-
turbines, en een koele minnaar van kernenergie. Er 
zijn veel lobbygroepen actief die belangen hebben bij 

doemdenken inzake klimaatver-
andering. 

Het berekenen van de kost-
prijs van asiel en migratie is 
nog altijd taboe. In Nederland 
werd de kostprijs begroot op 
2% van het BBP.

De regering fragmenteert be-
wust de kosten en op de main-
stream media kan men ook niet 
rekenen. Maar wie de puzzel-
stukjes bij elkaar legt, kan wel 
tot een goede benadering van 
de totale kostprijs komen. Ik 
ben daar zelf mee bezig. Asiel en 
migratie kosten ons enorm veel 
geld. Maar we mogen vooral 
geen millimeter toegeven aan de 
islam, al was het maar omwille 
van de gevolgen voor met name 
de Joodse gemeenschap, de ka-

narie in de koolmijn. Joden trekken steeds meer weg 
uit West-Europa, de komst van talloze antisemitische 
Syrische asielzoekers is een ramp. We mogen geen 
dhimmi’s zijn, zoals de laffe liberalen.

Opgetekend door Sam van Rooy

Thierry Debels geeft 
vijf exemplaren weg 

van zijn boek Vorstelijk 
vermogen. De eerste vijf 
VB-leden die een mailtje 

sturen naar onthaal@
vlaamsbelang.org 

krijgen een exemplaar 
opgestuurd.
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Vlaamse-Waalse  
werkloosheidskloof groeit
Terwijl Vlaanderen er de afgelopen 
33 jaar in slaagde om de werkloos-
heid te halveren, steeg ze in Brussel 
met bijna de helft en bleef Wallonië 
ter plaatse trappelen. Dat blijkt uit 
een nieuwe studie van het Waals In-
stituut voor Evaluatie, Toekomstver-
wachting en Statistiek (IWEPS).

In 1983 zat 13,5 procent van de 
Waalse beroepsbevolking zonder 
werk. In Brussel was dat 12,2 pro-
cent en in Vlaanderen 10,7 pro-
cent. Sindsdien is de kloof tussen 
Vlaanderen enerzijds en Wallonië 
en Brussel anderzijds enkel toege-
nomen. De Vlaamse werkloosheid 
is meer dan gehalveerd naar 5,2 
procent, de Waalse bleef status-quo 
op 12 procent en de Brusselse nam 
toe tot een alarmerende 17,5 pro-
cent. Brussel en Wallonië doen het 
hiermee beduidend slechter dan 
het Europees gemiddelde van om 
en bij de 9 procent werklozen. 

ONDERMAATS  
ONDERWIJS

De redenen voor de toegenomen 
kloof tussen de regio’s hebben vol-
gens de onderzoekers te maken 
met structurele factoren in Frans-
talig België die haaks staan op een 
dynamische arbeidsmarkt en een 
bloeiend economisch weefsel. Zo 
wordt de nadruk gelegd op het on-
dermaatse Franstalig onderwijs en 
de daaruit volgende onbekwaam-
heid van personeel. Laaggeschool-
den hebben in dit land immers 
drie keer zoveel kans om in de 
werkloosheid te vallen dan hoog-
geschoolden. Die systemische aan-
groei van laag- en slechtgeschool-
den in combinatie met een sociaal 
vangnet dat weinig prikkels geeft 
om uit de werkloosheid te stappen, 
maakt dat Brussel en Wallonië al 
meer dan 30 jaar de zorgenkindjes 

zijn binnen België. Klassiek wordt 
ook het oude industriële verleden 
van Wallonië als excuus ingeroe-
pen. Dat andere industriële bek-
kens in Duitsland, Frankrijk en 
Engeland zich nochtans wel suc-
cesvol wisten te herstructureren, 
blijft echter onvermeld.

‘CONTRAT D’AVENIR’

Wie de Waalse en Brusselse politie-
ke geschiedenis van de jongste twee 
decennia bekijkt, kan niet anders 
dan vaststellen dat de dramatische 
werkloosheidscijfers een regelrech-
te blamage zijn voor de Franstalige 
bewindvoerders die al jarenlang een 
breuk met het verleden aankondi-
gen. Zo beloofde toenmalig Waals 
minister-president Elio Di Rupo in 
1999 in zijn ‘Contrat d’Avenir’ dat 
tegen 2010 Wallonië Vlaanderen 
zou hebben bijgebeend. Wallonië 
zou het Silicon Valley worden van 
Europa. Toen zeven jaar later de re-
sultaten uitbleven en het Vlaamse 
ongeduld opnieuw opborrelde, 
vroeg de Waalse minister-president 
Jean-Claude Van Cauwenberghe 
(intussen veroordeeld voor fraude 
en schriftvervalsing) zijn Vlaamse 
evenknie Yves Leterme nog tien 
jaar extra geduld. Sindsdien heb-
ben ook andere Waalse socialisti-
sche leiders meermaals de renais-
sance van hun regio aangekondigd, 
maar anno 2016 bewijzen de cij-

fers het tegendeel. De transfers lo-
pen op tot 12 miljard, de Waalse 
werkloosheid ligt meer dan dubbel 
zo hoog als de Vlaamse en de kloof 
tussen Vlaanderen en Wallonië 
groeit nog elke dag. 

“België is een van de kleinste Euro-
pese landen, en toch vind je nergens 
zulke grote verschillen in werkloos-
heidsgraad tussen de regio’s als in 
ons land”, concludeerde voormalig 
gouverneur van de Nationale Bank 
Luc Coene vorig jaar in Knack 
(8.7.2015). Deze Waalse studie is 
er de herbevestiging van. 

‘SENSE OF URGENCY’

De afwezigheid van een ‘sense of 
urgency’ om de systeemziekten in 
Franstalig België te bestrijden, 
hangt als een molensteen rond de 
nek van de Vlaming. De maan-
delijkse (!) welvaartsoverdracht 
naar het zuiden bedraagt zo’n 200 
euro per Vlaming. Wetende dat 
de Britten afscheid namen van de 
Europese hofhouding omdat ze 
nauwelijks één tiende van dit be-
drag moesten ophoesten, toont aan 
hoe problematisch deze chronische 
aderlating wel is. En als we de con-
federale leermeesters goed hebben 
begrepen, willen ze dat ook na 
2019 zo houden. 

Klaas Slootmans

Evolutie werkloosheidscijfers sinds 1983 in de drie gewesten 
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Geen mogelijkheid tot 
controle?  
Geen sociale woning! 
Wie in Vlaanderen een sociale woning wil huren, mag geen andere 
woning in eigendom hebben. Dit wordt nauwlettend gecontroleerd 
voor wat betreft binnenlandse onroerende goederen. De controle in 
het buitenland faalt echter totaal. Veel landen reageren zelfs niet eens 
wanneer België ontwerpakkoorden overmaakt die moeten toestaan 
fraude in dat land op te sporen door uitwisseling van gegevens. 

Vlaams parlementslid Guy 
D’Haeseleer (VB) vindt dit on-
rechtvaardig en discriminerend 
tegenover de eigen (kandidaat-)
huurders en diende daarom een 
voorstel in om aan dit misbruik 
een einde te maken. 

MAROKKANEN

Veel hier verblijvende vreemde-
lingen bezitten een woning in het 
land van herkomst. Een onderzoek 
van de Koning Boudewijnstichting 
wees uit dat maar liefst 60 procent 
van de hier wonende Marokkanen 
een eigendom in Marokko heeft. 
Meer nog: 66 procent van de Ma-
rokkanen die een woning in Ma-
rokko bezitten, is in ons land huur-
der. Vele duizenden daarvan huren 
een Vlaamse sociale woning. Al 15 
jaar wordt de kwestie van het ge-
brek aan mogelijkheid tot fraude-
opsporing in het buitenland aange-
kaart in het Vlaams parlement. Tot 
op heden zonder resultaat omdat 
er weinig wil tot medewerking is 
van de herkomstlanden. Ook hui-
dig minister van Wonen Liesbeth 

Homans (N-VA) is inmiddels nog 
geen millimeter opgeschoven rich-
ting een oplossing. Na meer dan 
de helft van deze legislatuur is ze 
nog niet verder gekomen dan een 
opdracht tot studie over de proble-
matiek. 

VOORSTEL

Vlaams parlementslid Guy 
D’haeseleer diende daarom een 
voorstel van decreet in dat een ein-
de wil maken aan deze sociale frau-
de. Het voorstel wil vreemdelingen 
die afkomstig zijn uit landen die 
niet meewerken aan fraude-opspo-
ring uitsluiten van de toegang tot 
onze sociale huisvesting. Zo komt 
er een einde aan het gedoogbeleid 
tegenover fraude en kunnen de 
wachtlijsten eindelijk weer af- in 
plaats van toenemen. 

Volgens de laatste telling wachten 
inmiddels al 105.370 gezinnen op 
een sociale woning, een triest re-
cord.

Wim Van Osselaer 

In het gerechtelijk jaar 2013-2014 
(laatst beschikbare gegevens) gaf de 
federale overheid 4.096.358 euro uit 
aan pro deo-advocaten voor asiel-
zoekers in de Nederlandstalige pro-
cedure. Extrapoleert men dit gege-
ven naar het aantal asielzoekers in de 
Franstalige procedure, dan loopt het 
totaal bedrag op tot 7.668.160 euro 
(schriftelijke vraag nr. 799 van Bar-
bara Pas aan de minister van Justitie)

***

In 2014 inde de federale staat in het 
kader van de vennootschapsbelas-
ting zo’n 12,248 miljard euro. In 
2015 steeg dat bedrag tot 13,378 
miljard euro of een stijging met 9,2% 
(schriftelijke vraag nr. 1182 van Bar-
bara Pas aan de minister van Finan-
ciën)

***

In 2014 (laatst beschikbare gege-
vens) was er per ziekenhuisbed van 
de openbare ziekenhuizen in Vlaan-
deren voor 385 euro aan onbetaalde 
facturen. In Wallonië lag dat bedrag 
op 905 euro en in Brussel op niet 
minder dan 1.971 euro (schriftelijke 
vraag nr. 734 van Barbara Pas aan de 
minister van Volksgezondheid)

***

In Vlaanderen werden dit jaar bij het 
Offerfeest 21.814 dieren geslacht, 
waarvan 20.046 schapen, 1 geit en 
1.767 runderen. Dit is fors meer dan 
vorig jaar toen 8.463 dieren werden 
geslacht (schriftelijke vraag nr. 86 van 
Chris Janssens aan de minister van 
Dierenwelzijn)

***

In 2015 werd maar liefst 25 keer 
een Brusselse tunnel gesloten 
voor een Europese topontmoeting. 
Om de Europese excellenties vlek-
keloos in hartje Brussel te krijgen 
moesten Brusselaars en pendelaars 
25 maal urenlang in de file staan. 
(schriftelijke vraag nr. 572 van  
Dominiek Lootens aan Pascal Smet)

&Feiten  cijfers



22

Fo
to

: A
nd

re
w

 M
 B

ut
le

r -
 F

lic
kr

Terug naar elitaire universiteiten?
Niet alleen VLDer Guy Vanhengel wil in Brussel de taalwetgeving af-
zwakken, ook de universiteiten van Leuven en Gent vinden de taal-
wetten te streng. 

Buitenlandse professoren die hier 
les geven moeten om vast benoemd 
te kunnen worden binnen de drie 
jaar een Nederlandse taaltest afleg-
gen op B2-niveau (= gevorderd). 
Vicerector Didier Pollefeyt van de 
KUL vindt dat schadelijk voor de 
internationalisering van de univer-
siteit, die hij wenselijk acht, want 
“het is paradoxaal om expertise uit 
het buitenland te verlangen als je 
de Nederlandse taaleisen onrealis-
tisch organiseert”. Weliswaar wordt 
erkend dat de kennis van het Ne-
derlands op termijn noodzakelijk 
is om de sociale integratie van de 
betrokken professoren te bevorde-
ren en omdat het Nederlands de 
bestuurstaal van de universiteit is, 
maar de pedagogische meerwaarde 
voor de studenten doet er blijkbaar 
niet toe.

VOLKSTAAL EN  
EMANCIPATIE

Honderd jaar geleden kon je in 
Vlaanderen geen academische 
studies in het Nederlands aanvat-
ten, een korte periode onder Duits 
bewind niet te na gesproken. Vla-

mingen waren tweederangsburgers 
die zich onderaan de maatschap-
pelijke ladder bevonden. Wie ho-
gerop wilde moest Frans leren. De 
Vlaamsgezinden stonden echter 
de volkstaal als onderwijstaal voor. 
Uiteindelijk werd het pleit in het 
voordeel van die laatste groep be-
slecht. De totstandkoming van 
taalwetten inzake onderwijs - met 
de vernederlandsing van de univer-
siteiten als sluitstuk - en de finan-
ciële haalbaarheid van academische 
studies werkten de democratise-
ring van het onderwijs in de hand. 
De emancipatie van de Vlamingen 
en de economische ontwikkeling 
van Vlaanderen waren daar het lo-
gische gevolg van. 

KLOK TERUGDRAAIEN

Sommigen willen de klok terug-
draaien. Mogelijk zijn er inder-
daad studenten die probleemloos 
les kunnen volgen in een vreemde 
taal, maar dat is zeker geen algeme-
ne regel. Het begrip van teksten of 
uiteenzettingen zal nooit zo vlot en 
grondig verlopen als wanneer dat 
in onze moedertaal gebeurt. Dat 

bleek onlangs nog uit de resultaten 
van de Pisa-onderzoeken van de 
OESO. Met hun obsessie om hun 
instellingen omwille van de uitstra-
ling zoveel mogelijk te internatio-
naliseren draaien de academische 
overheden de klok terug. Publicist 
Marc Grammens herinnerde er on-
langs aan dat nog in de jaren zes-
tig zelfs sommige Vlaamsgezinden 
vreesden dat de splitsing van de 
universiteit van Leuven schadelijk 
zou zijn voor de ‘internationale re-
putatie’ ervan. Maar is het niet veel 
belangrijker om zoveel mogelijk 
jonge Vlamingen hun hogere op-
leiding met succes te laten afron-
den? Kennis nemen van ideeën en 
opvattingen die hier niet aanwezig 
zijn, kan nooit kwaad. Maar mis-
schien verdient het de voorkeur 
om die studenten die een andere 
taal dan hun moedertaal vlot be-
heersen, de mogelijkheid te geven 
naar het buitenland te gaan en daar 
les te volgen. Dat gebeurt trouwens 
nu al. Tornen aan de taalwetgeving 
inzake onderwijs is een uiting van 
nostalgie naar de elitaire universi-
teit van de 19e en begin 20e eeuw. 
In feite is het ronduit reactionair. 

Luk Van Nieuwenhuysen

Katholieke Universiteit Leuven
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Investering in de toekomst
Eind vorig jaar sloot 
Oostenrijk een turbu-
lent verkiezingsjaar 
af. De FPÖ moest uit-
eindelijk dan wel de 
duimen leggen, maar 
plaatste zich onbe-
twistbaar in een sterke 
uitgangspositie voor de 
parlementsverkiezin-
gen. 

Begin december kwam 
een einde aan de langst-
durende en spannendste 
verkiezingscampagne uit 
de naoorlogse politieke 
geschiedenis van Oos-
tenrijk. De feiten zijn 
ondertussen gekend. Op 
24 april vond in het Al-
penland de eerste ronde 
van de presidentsverkie-
zingen plaats. Socialisten (SPÖ) 
en christendemocraten (ÖVP) - 
samen ooit goed voor 90 procent 
van de stemmen - wisten elk nog 
nauwelijks 11 procent van de Oos-
tenrijkers te bekoren. Als grote 
overwinnaar kwam Norbert Hofer 
(FPÖ) uit de arena. Met ruim 35 
procent van de stemmen gaf hij 
zijn concurrenten het nakijken. 
Hij diende het in de tweede ron-
de op te nemen tegen voormalig 
Grüne-voorzitter Alexander Van 
der Bellen, die iets meer dan 21 
procent van de kiezers achter zich 
had weten te scharen. 

VERLENGING 

Het duel om het hoogste staats-
ambt draaide uit op een zenuwslo-
pende politieke krimi die ook in 
het buitenland met grote belang-
stelling werd gevolgd. Het duurde 
tot daags na de verkiezingen van 
22 mei voor duidelijk werd dat 
Norbert Hofer met 49,7 procent 
nipt de duimen had moeten leggen 
voor Van der Bellen. Maar daar-
mee bleek het pleit nog niet be-
slecht. Aangezien wegens allerhan-

de onregelmatigheden fraude niet 
kon worden uitgesloten, besliste 
het Oostenrijks Grondwettelijk 
Hof immers dat de presidentsver-
kiezingen moesten worden overge-
daan en dus verlengingen kregen. 
De ‘derde ronde’ vond uiteindelijk 
plaats op 4 december en draaide - 
nog meer dan eerder al het geval 
was geweest - uit op een strijd van 
allen tegen één. Prominenten van 
zowat alle andere partijen, maar 
ook vertegenwoordigers uit de cul-
turele wereld en de media lieten 
geen moeite onverlet om de kiezer 
ervan te overtuigen tegen Norbert 
Hofer te stemmen. Alexander Van 
der Bellen, als oud mei ’68-er ooit 
nog contestant van de gevestigde 
orde, ontpopte zich tot kandidaat 
van het establishment. 

HISTORISCH 

In de strijd tegen de gebalde macht 
van het verzamelde establishment 
wist Norbert Hofer uiteindelijk 
46,2 procent van de stemmen in 
de wacht te slepen. Hoewel dit niet 
het resultaat zal geweest zijn waar-
van de FPÖ had gedroomd, staat 

het buiten kijf dat het 
afgelopen verkiezingsjaar 
als sensationeel en his-
torisch de Oostenrijkse 
geschiedenisboeken zal 
ingaan. Feit blijft im-
mers dat voor het eerst 
in decennia geen ver-
tegenwoordiger van de 
vroegere ‘volkspartijen’ 
zijn intrek zal nemen in 
de Hofburg en het poli-
tieke landschap grondig 
door elkaar werd ge-
schud. Feit blijft even-
zeer dat de FPÖ drie 
stembusgangen na elkaar 
een indrukwekkend re-
sultaat wist neer te zet-
ten. Nooit eerder wist de 
FPÖ zoveel kiezers ach-
ter zich te scharen. 

GEEN ÉÉNDAGSVLIEG 

Met dit resultaat plaatst de rechtse 
partij zich in ieder geval in een 
sterke uitgangspositie voor de par-
lementsverkiezingen die ten laatste 
in het najaar van 2018 plaatsvin-
den. In de peilingen staan de Frei-
heitlichen met scores tot 35 procent 
al maandenlang op de eerste plaats 
en niets wijst erop dat deze trend 
snel zal omkeren. Wel integendeel: 
vorig jaar is zowat de helft van de 
Oostenrijkers bereid gebleken zijn 
stem te geven aan een kandidaat 
van de FPÖ. Een aanzienlijk deel 
heeft daarmee een drempel over-
schreden en zal mogelijk ook in de 
toekomst gemakkelijker besluiten 
FPÖ te stemmen. 

De conclusie die eerder na de twee-
de ronde werd getrokken, blijft 
dan ook onverminderd van kracht: 
de strijd van allen tegen één die 
Norbert Hofer en de FPÖ het af-
gelopen jaar hebben uitgevochten, 
was geen vergeefse moeite, maar 
een investering in de toekomst.

Dirk De Smedt
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Leefloon asielzoekers kost vijf maal 
meer dan verwacht
Erkende asielzoekers en personen die een subsidiaire beschermingssta-
tus bezitten, kunnen een beroep doen op financiële steun in de vorm van 
een equivalent leefloon. In 2015 kostte dat de Belgische schatkist 137 
miljoen euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara 
Pas bemachtigde bij het departement Maatschappelijke Integratie. Voor 
2016 zal dat bedrag wellicht nog fors oplopen. 

De cijfers zijn opmerkelijk aange-
zien ze een veelvoud zijn van wat 
de federale regering tot hiertoe 
communiceerde. Toen het Vlaams 
Belang begin 2016 aan minister 
voor Maatschappelijke Integratie 
Borsus (MR) vroeg wat de totale 
kostprijs was van de leeflonen voor 
erkende vluchtelingen in 2015, 
antwoordde die dat het ging om 
22 miljoen euro. Vandaag blijkt 
dat cijfer echter te worden bijge-
steld tot 102 miljoen euro, een 
vervijfvoudiging dus van het oor-
spronkelijke bedrag. Tellen we daar 
ook de kostprijs van de subsidiair 

beschermden (35 miljoen euro) 
bij, dan piekt dat cijfer zelfs tot een 
duizelingwekkende 137 miljoen 
euro.

FAILLIET VAN BELGISCH 
ASIELBELEID

Volgens Pas is dit wellicht nog 
maar het topje van de ijsberg aan-
gezien de grootste toevloed asiel-
zoekers die eind 2015 aankwam 
en die nu pas erkend zijn hier nog 
niet in vervat zit. Ons actiefste 
parlementslid ziet in de cijfers dan 
ook het totale failliet van het Belgi-

sche asielbeleid dat aan de lopende 
band immigranten van over de 
hele planeet toegang biedt tot onze 
(afbrokkelende) sociale zekerheid. 
“Wat is er humaan aan het finan-
cieren van een gelukzoeker uit Dji-
bouti wanneer 1 op 7 landgenoten 
de eindjes niet meer aan mekaar kan 
knopen”, reageerde ze in Het Laatste 
Nieuws. 

Dat het hierbij voornamelijk gaat 
om oorlogsvluchtelingen uit Syrië 
of Irak blijkt bovendien een mythe. 
Uit de cijfers van Maatschappelijke 
Integratie blijkt dat 75 procent van 
de leeflonen gaat naar mensen uit 
Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz. Kortom: 
uit alle uithoeken van de wereld. 

Klaas Slootmans

Kostprijs asielleefloon 
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 
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Nu het nog kan
Steven Utsi, voormalig coör-
dinator van de studiedienst 
van Vlaams Belang en van-
daag wetenschappelijk me-
dewerker van de Vlaamse 
Volksbeweging, is niet en-
kel de beziger van eloquent 
en fijnzinnig taalgebruik in 
de dagelijkse omgang, hij 
vult dat ook met erudiete 
beslagenheid en intellectu-
ele vaardigheid wanneer hij 
zich verdiept in zijn studie-
objecten. De academisch 
geschoolde geest ont-wikkelt 
zich en zet de belangstel-
lende haast verplicht aan 
tot een ernstige lees-inspan-
ning en – op zijn minst – 
niet-vrijblijvende reflectie. 
De wenselijkheid en zelfs 
de noodzakelijkheid van 
Vlaamse staats- of natievor-
ming is in dit essay ‘de kluif ’ 
om al dan niet de tanden op 
stuk te bijten. Gerolf Anne-
mans stelt in het voorwoord 
dat “politieke filosofie in de 
context van de autonomiege-
dachte – zeker in Vlaanderen 
– een volslagen onontgonnen pad is”. En dat is ook zo, 
want in de wetenschappelijke literatuur ter zake zijn er 
nog maar weinig boekenplanken mee gevuld. Maar de 
moedig volhoudende lezer van voorliggend essay zal 
niet bedrogen worden als hij er zijn tijd voor neemt, 
want veel is herkenbaar. Het zit alleen niet in een ge-
wone, klassieke verpakking.

De auteur is van oordeel dat Vlaanderen zich niet alleen 
praktisch, maar ook politiek-filosofisch moet klaarsto-
men voor de stichting van een Vlaamse republiek. Hij 
gaat daarbij te rade bij Westerse filosofen om argu-
menten te vinden om die stap onderbouwd te zetten. 
Tegelijk ziet hij ook in de toenemende moeilijkheden 
om nog federale regeringen te vormen en in de crisis 
van de EU bijzondere signalen om historische kansen 
voor Vlaanderen om geschiedenis te schrijven in zijn 
weg naar onafhankelijkheid. Utsi ziet een moraalfilo-
sofische plausibiliteit in het streven hiernaar en gaat 
daartoe te rade bij denkers als onder andere Sopho-
cles, Hölderlin, Heidegger, Schmitt, Mouffe, Gehlen 
en Hegel. Deze beschouwingen zijn in dit bestek be-
zwaarlijk samen te vatten en worden pas echt begrepen 

in de context die de auteur 
ons voorlegt. Die moet men 
in zijn volheid lezen om dan 
geruisloos tot het besluit te 
komen dat Bruno Valkeniers 
in zijn uitgebreide en voor-
treffelijke nabeschouwing 
schrijft: “Al waar het nu nog 
aan ontbreekt, zijn de politici 
die op het juiste Momentum 
de politieke moed hebben 
om geschiedenis te schrijven, 
om Vlaanderen eindelijk een 
rechtmatige plaats te geven in 
de vaart der Europese volke-
ren, ver weg van de Belgische 
ziekte en de ondergeschikte 
Vlaamse slaafsheid. Tijd is 
een rekbaar gegeven, toont 
de auteur van het essay ons 
aan. Dan moeten de brood-
nodige vijf minuten vroeg of 
laat toch te vinden zijn? Ze-
ker als het erom zal spannen.” 
En de auteur pleit duidelijk 
voor eerder vroeg dan laat, 
want de titel van zijn essay is 
niet voor niets ‘Nu het nog 
kan’…

Steven Utsi zal weinig tegen-sprekers vinden bij dit es-
say, niet alleen omwille van de helderheid van zijn be-
toog, maar ook omwille van de wijze waarop hij erin 
slaagt politiek sentiment te verbinden met de ratio, die 
naar hoger-op voert. Dat is zeker zijn grote verdienste. 
Wie dus de dagelijkse politieke Vlaamse strijd voert, 
maar deze ook ideëel wil voeden, is bij de auteur aan 
het juiste adres. Meer dan aanbevolen dus.

Paul Meeus

 
 
 
 
 

Steven Utsi.
 Nu het nog kan. Essay over legitimiteit  

en legaliteit van Vlaamse Staatsvorming
Berchem, Vlaamse Volksbeweging vzw,  

2016, 165 p.
ISBN: 978-90-735-2407-1

Prijs: € 15

Met ten geleide vanwege Gerolf Annemans 
en nabeschouwing door Bruno Valkeniers

Steven Utsi

ESSAY OVER LEGITIMITEIT EN LEGALITEIT 
VAN VLAAMSE STAATSVORMING

Vlaanderen heeft zich verzoend met een communautaire stilstand. 
De vraag is in welke mate hier sprake is van een doordachte stra-
tegische keuze. We zijn ver van het “nous ne sommes demandeurs de 
rien” van professor Bart Maddens (KULeuven). Het lijkt vooral 
een oorverdovend stilzwijgen dat de Vlamingen zich hebben laten 
opleggen. Het kan ook stilte voor de storm zijn. Wie de storm 
uitlokt, is irrelevant, betoogt Steven Utsi in zijn essay. Of toch: de 
Vlamingen hebben er voordeel bij om als eerste de stekker uit 
België te trekken.

Fundamenteler is dat de Vlamingen wennen aan het crisisden-
ken, een onlosmakelijk deel van duurzame politieke verandering. 
Politiek Vlaanderen loopt weg van het con� ictbegrip, omdat dit 
zich te lichtvaardig in verband laat brengen met chaos, angst en 
verval. Het tegendeel is waar, maar dan moet Vlaanderen zich wel 
voorbereiden en zich moreel wapenen voor de crisisperiode die 
geboorte zal geven aan de Vlaamse republiek.

In zijn essay wil Steven Utsi de Vlamingen de fundamenten van 
die morele wapening aanreiken. De stap naar een onafhankelijk 
Vlaanderen zweemt niet naar barbarij, maar is volmaakt te verant-
woorden vanuit een brede Europese politiek-� loso� sche tradi-
tie. Conceptuele mondigheid kan zich nu verder vertalen in een 
rechtlijnig en beginselvast streven naar Vlaamse soevereiniteit.

Steven Utsi (°1973) schreef met Gerolf Anne-
mans het boek De Ordelijke Opdeling van België - 
Zuurstof voor Vlaanderen (eerste uitgave 2010). Hij 
is psycholoog en werkte verscheidene jaren aan 
de KULeuven. Later engageerde hij zich voor 
het Vlaams Belang als coördinator van de Studie-
dienst. Sinds 2015 is hij professioneel verbonden 

aan de Vlaamse Volksbeweging (VVB vzw). Hij is actief in ver-
schillende Vlaamse cultuurverenigingen en drukkingsgroepen.

Steven U
tsi

Sinds 2014 is Gerolf Annemans 
(°1958) lid van het Europees 
Parlement, na bijna dertig jaar 
te hebben gezeteld in de fe-
derale Kamer van volksverte-
genwoordigers. Als student en 
Vlaams Beweger viel hij al op 
door zijn scherpe analyse van 
de politieke toestand en con-
sequente pen. Na de federale 
verkiezingen van 2007 startte 
hij een proces om tot een con-
crete strategie voor Vlaamse 
onafhankelijkheid te komen. 
Dat project mondde uit in het 
boek De Ordelijke Opdeling van 
België - Zuurstof voor Vlaanderen 
(2010, samen met Steven Utsi) 
en, recent, Quid Nunc? (2016). 
In de periode 2013-2014 was 
hij partijvoorzitter. Hij is ook 
nog steeds gemeenteraadslid in 
zijn thuisstad Antwerpen.

Als jeugdig Vlaams Beweger was 
Bruno Valkeniers (°1955) me-
deoprichter van de NSV. Hij ge-
noot een opleiding tot maritiem 
jurist. Als directielid van haven-
bedrijven te Antwerpen en Zee-
brugge was hij een globetrotter. 
Hij combineerde zijn loopbaan 
met inzet voor de Marnixring, 
het ANZ, Vlaanderen-Europa, 
het Vormingsinstituut Wies 
Moens en vele andere Vlaamse 
verenigingen. In 2002 blies hij 
zijn maritiem consultingbedrijf 
Falconsult bvba leven in. Enkele 
jaren later werd hij ook volks-
vertegenwoordiger en voorzitter 
van het Vlaams Belang. Hij is lid 
van de Antwerpse gemeente-
raad. Aan de TUDelft richtte hij 
in 2015 met een aantal partners 
een groen technologisch star-
tersbedrijf op: OCRS bv. Hij is 
Vlaming en dus Nederlander en 
dus wereldburger.

Cover-NuHetNogKan-montage.indd   1 6/09/16   15:29
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Januari 1937: ‘t gramme  
schilderke’ treedt in actie
Tachtig jaar geleden 
trok Flor Gram-
mens met ladder, 
verfpot en kwast 
naar Edingen in He-
negouwen, om er de 
toepassing van de 
taalwet af te dwin-
gen. 

Grondwettelijk gold 
er van bij de onaf-
hankelijkheid taal-
vrijheid in België, 
maar de officiële taal 
was wel het Frans. 
Ambtenaren, rechters 
en politici hadden de 
vrijheid om geen Ne-
derlands te verstaan, 
laat staan het te spre-
ken. Het duurde tot 
1873 vooraleer de 
eerste schuchtere taal-
wet tot stand kwam. 
Met mondjesmaat 
volgden er nieuwe 
wetten met betrek-
king tot het gebruik 
van het Nederlands 
in bestuurszaken, ge-
recht, onderwijs en 
leger. In 1932 werd 
naast de wet op het taalregime in 
het lager en middelbaar onderwijs 
ook de wet op het taalgebruik in 
de administratie goedgekeurd, 
maar de naleving ervan liet veel te 
wensen over, onder andere in de 
zogenaamde ‘verdwaalde’ gemeen-
ten (waar de meerderheid of een 
belangrijke minderheid van de be-
volking Nederlands sprak) die zich 
in een Franstalige provincie bevon-
den. Dat was het geval in Landen 
en omstreken, in de Voerstreek en 
in de Platdietse streek, die allen in 
de provincie Luik lagen. In Hene-
gouwen was dat vooral in Edingen 
en omgeving. Die provinciegren-

zen waren nog een erfenis uit de 
Franse tijd. 

De Franstalige minderheid in ge-
meenten in Vlaamse provincies 
kon daarentegen wel rekenen op 
de medewerking van de plaatse-
lijke overheid en notabelen, die de 
verfransing zelfs in de hand pro-
beerden te werken. Ronse in Oost-
Vlaanderen was zo’n typisch stadje.

MANIPULATIE EN BEDROG

Die verfransingspolitiek werd in 
de hand gewerkt door het feit dat 
de taalgrens officieel niet vastlag. 

Het taalregime van de 
taalgrensgemeenten werd 
bepaald op basis van de 
resultaten van tienjaarlijk-
se talentellingen en kon 
dus wijzigen. Als bleek dat 
meer dan 30% van de be-
volking zijn voorkeur uit-
sprak voor het Frans, dan 
werden ze feitelijk tweeta-
lig. Steeg dat percentage 
tot boven de helft uit, dan 
veranderde de gemeente 
gewoon van taalregime, 
ongeacht de provincie 
waarin ze zich bevond. Die 
politieke consequenties 
van de talentelling zorg-
den in talrijke gemeenten 
voor heel wat Franstalige 
manipulaties, gaande van 
het onder druk zetten van 
de ondervraagden door 
de tellingsagenten tot het 
aanpassen van de telling-
formulieren. En hoe dan 
ook legden talrijke frans-
kiljonse gemeentebesturen 
de taalwetten naast zich 
neer, ook na het verscher-
pen in 1932 van de taal-
wetten in bestuurszaken 
en onderwijs. 

WEERWERK

Onderwijzer Flor Grammens was 
voordien al actief geweest in heel 
wat taalgrensgemeenten. Zo verza-
melde hij in 1930 met zijn ‘Kris-
ten-Vlaamsche Taalgrensaktie’ in 
25 dorpen in de provincies Luik en 
Henegouwen voldoende handteke-
ningen van kiezers om de betrok-
ken overheden te verplichten in 
hun communicatie naar de bevol-
king toe tweetalig te worden, zo-
als de taalwetgeving van 1921 het 
voorzag. In 1932 resulteerde dat 
andermaal in een aanpassing van 
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de taalwetgeving. Die bepaalde on-
der meer dat de interne diensttaal 
in die gemeenten - bij de gemeen-
telijke administratie en het ge-
meentebestuur dus - in de taal van 
de meerderheid moest gebeuren. 
Maar ook nu bleef dat op talrijke 
plaatsen dode letter. In september 
1936 stuurde Grammens een open 
brief aan de ministers De Schrijver 
van Binnenlandse Zaken en diens 
collega Hoste van Onderwijs, met 
een opsomming van wetsovertre-
dingen die hij had vastgesteld en 
een waarschuwing dat hij tot de 
actie zou overgaan. Het bleef zon-
der gevolg. 

EDINGEN

Grammens trok op 9 januari 1937 
dan maar zelf naar Edingen, een 
Henegouws stadje op de grens met 
de provincie Brabant. Ondanks 
de verfransingsdruk die er heerste, 
werden daar toch nog voldoende 
Nederlandstaligen gevonden - de 
‘Titjes van Enghe’ werden ze ge-
noemd - om tweetaligheid af te 
dwingen. De taalwet was in 1932 
in het parlement weliswaar mee 
goedgekeurd door volksvertegen-
woordiger-burgemeester Pierre 
Delannoy, maar die vertikte het 
om de wet in zijn eigen gemeente 

toe te passen. Gekleed in een witte 
kiel, met een pet op het hoofd en 
een ladder op de schouders begon 
Grammens - alias ‘het gramme 
schilderke’ - de eentalige en dus 
onwettelijke straatnaamborden en 
wegwijzers te overschilderen. De 
eentalig Franse aankondigingen 
aan het stadhuis kregen eveneens 
een beurt en toen hij werd opge-
pakt slaagde hij er nog in om op 
het commissariaat onwettelijke 
aankondigingen af te scheuren. De 
actie werd herhaald en later kwa-
men ook buurgemeenten Mark en 
Lettelingen aan de beurt. Met een 
deel van het onwettelijke materiaal 
dat hij had verzameld, trok Gram-
mens naar het kabinet van Binnen-
landse Zaken. De actie had intus-
sen veel media-aandacht gekregen 
en werd door de Vlaamse pers en 
door tientallen Vlaamse socio-cul-
turele verenigingen toegejuicht.

EINDPUNT TAALGRENS

Grammens zette zijn campagne 
voort. In Walshoutem bij Landen 
slaagde hij er in onwettelijke ge-
meenteregisters en het Franstalig 
verslagboek van de gemeenteraad 
mee te nemen. Hij bezorgde de 
stukken aan de minister die had 
beweerd niet op de hoogte te zijn 

van taalwetovertredingen. Daarna 
kwam de Voerstreek aan de beurt. 
In heel Vlaanderen gingen hon-
derden studenten de straat op om 
Grammens na te bootsen en overal 
in Vlaanderen onwettelijke Frans-
talige opschriften te verwijderen. 
In 1938 mondde dat uit in de offi-
ciële erkenning van de eentaligheid 
in Vlaanderen, met uitzondering 
evenwel van de taalgrensgemeen-
ten. 

Die strijd bleef nog lang voort-
duren: in 1947 was er in volle 
repressieperiode een totaal onge-
loofwaardige talentelling met erg 
nefaste gevolgen, onder andere in 
Brussel. Dat bracht in Vlaanderen 
zo’n commotie teweeg dat de ta-
lentellingen werden afgeschaft. In 
1962 werd de taalgrens vastgelegd, 
weliswaar met nog een bijzondere 
regeling (taalfaciliteiten) in een 
aantal taalgrensgemeenten en in de 
Vlaamse rand rond Brussel. On-
danks de oorspronkelijke bedoe-
ling om het stadje over te hevelen 
naar Vlaanderen, bleef Edingen in 
Henegouwen. De Vlamingen kun-
nen er een beroep doen op taalfaci-
liteiten. In principe althans. 

Luk Van Nieuwenhuysen

Flor Grammens tijdens een  
van zijn vele schilderacties
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kommer en kwel In het konInkrIjk
Door Nerdom

Er hangt een ijzingwekkende, kille sfeer op het kabinet van de minister van Financiën. De gordijnen zijn 
half gesloten en overdag brandt er licht. De dossiers liggen opgestapeld in hoge pakken tegen de muren en op 
de schrijftafels. De kabinetsmedewerkers komen met lood in de schoenen werken en de minister zelf voelt zich 
met de dag ouder worden. Dagelijks weent hij in stilte voor hij naar Brussel afzakt, maar gelukkig brengt 
de gedachte aan zijn lucratieve wedde aan het einde van de maand altijd wat soelaas. Hij heeft bovendien 
spiegelangst gekregen, want hij kan het groeiende aantal zorgenrimpels niet meer aan. Niet alleen stapelen de 
begrotingstekorten, de fiscale tegenvallers en de negatieve prognoses zich op, hij wordt ook nog eens gepest door 
zijn CD&V-collega, de minister van Werk. Die komt hem altijd weer opnieuw dwarszitten of tegenspreken 
met onverwachte fiscale voorstellen en met een moordende grijns op zijn gezicht. En op zijn andere collega’s 
hoeft hij ook niet al te veel te rekenen. Hij zit in de miserie en denkt aan de heerlijke, zorgeloze tijden toen hij 
als hoofdredacteur van een economisch tijdschrift kon uithalen naar al wat bewoog op dat terrein.

Hij recht op een zeker moment zijn rug, wrijft zich eens in de ogen, kamt zijn haar en trekt zijn das recht. Hij 
gaat recht en onverschrokken op de spiegel af en zegt met de mondhoeken naar beneden en de ogen spiedend: 
“Ik ga het hem zeggen. Mijn besluit staat vast.” En zonder het te beseffen klakt hij de hielen tegen elkaar en 
haast zich naar buiten. 

Een dik kwartier later rijdt zijn chauffeur de oprijlaan van het kasteel in Laken 
op. Zijn blik blijft streng en ligt goed in de plooi. In de antichambre is het 

even wachten op de koning, die in een belendende kamer luid roept en 
lacht. En juicht. De minister wisselt herhaaldelijk zijn zithouding 
en gooit vaak wisselend zijn ene been over het andere. Wanneer hij 
op een zeker moment toevallig rechtstaat om de benen even te strek-
ken, gaat de deur open en de koning der Belgen komt op hem af met 
een spaarvarken in de hand. “Kijk”, zegt hij, “gewonnen!” En de 

koning neemt hem mee naar de kamer ernaast. Op een grote tafel 
ligt een groot Monopolyspel met aan één kant hoge stapels geld. 

De andere spelers zitten er beteuterd bij. De ministers van 
Binnenlandse Zaken, de minister-president van Vlaande-
ren en de burgemeester van Antwerpen halen verontschul-

digend, maar haast gelijktijdig en met een vertwijfeld 
gezicht de schouders op. 

De minister van Financiën is verbouwereerd en 
vraagt wat dit te betekenen heeft. De drie kijken 
beteuterd en de schaduwpremier zegt vanuit zijn 
scheve rechtermondhoek dat het allemaal maar 
om te lachen is en dat het niets voorstelt. Gewoon 
een spelletje voor de lol, nu ze hier toch waren om 

eens te zeggen hoe goed alles in de regering gaat en 
hoe met hun hulp België alle crisissen wel zal overleven. 

De aangeslagen minister stort in en gaat uithuilen op ’s konings schouder. 
Deze klopt hem minzaam op de schouder.

Als de vier enkel met een hoofdknik en haastig zonder een woord het paleis 
uitschuifelen, vraagt de koning zich af wat de minister van Financiën eigenlijk 
kwam doen. Zou hij hebben willen komen zeggen dat de koninklijke dotaties 
voor volgend jaar probleemloos in de begroting zijn ingeschreven en dat het 
voor de rest allemaal wel meezit? Glimlachend geeft hij een knipoog naar het 

spaarvarken… Hij houdt echt van het land, zijn volk, zijn spaarpot 
en… zijn koning.
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

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

laam
s Belang, M

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossInG vorIGe maand: 
FILMAGENT

stuur uw oplossInG 
voor 16 januarI  
met vermeldInG van 
naam en adres naar 

vlaams BelanG-redactIe 
• madoupleIn 8 Bus 9 • 

1210 Brussel of  
puzzel@vlaamsBelanG.orG

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND

Robert Bové, Wichelen
Christiane Herstraets, Melsele
Lidwina Van Onckelen, Antwerpen
Bernardus Delarbre, Beverlo
Danny Luppens, Ternat
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ZATERDAG 7 JANUARI 
HOVE. Nieuwjaarsreceptie met Tom 
Van Grieken in De Markgraaf, Ka-
pelstraat 8 om 15u. Inl.: Anita Saey, 
0478 46 19 08.

ZONDAG 8 JANUARI 
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met 
Stefaan Sintobin in Café Tivoli, Dr. E. 
Moreauxlaan om 11u. Inl.: Christian 
Verougstraete, 0477 62 75 53.

WOENSDAG 11 JANUARI 
BALEN. Kennismaking en ontmoe-
ting in Bowling Helios, Gerheide 48 om 
19.30u. Inl.: Jan Haepers. 

VRIJDAG 13 JANUARI 
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Barbara 
Pas in Zaal De Lispenaar, Voetbalstraat 
23 om 20u. Org.: Vlaams Belang Lier-
Koningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 
0496 28 32 06. 

ZATERDAG 14 JANUARI 
BORGERHOUT. Nieuwjaarsreceptie 
met Tom Van Grieken in Taverne Git-
schotel, Gitschotellei 266-268 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Deurne-Borger-
hout. Inl.: maandag, donderdag en vrij-
dag 10u-16u, 03 326 03 12. 

ZONDAG 15 JANUARI 
AALST. Nieuwjaarsreceptie met Filip 
Dewinter en Anke Van dermeersch in 
De Klok, Molenstraat 1 om 10.30u. Inl.: 
Steve Herman, 0495 89 70 18. 

MAANDAG 16 JANUARI 
ANDERLECHT. Nieuwjaarsreceptie 
in Zaal Familia, Adolphe Willemyns-
straat 113 om 14u. Org.: Brabants Seni-
orenforum Anderlecht in samenwerking 
met Vlaams Belang Anderlecht. Inl.: 
Louis Bogemans, 0499 31 80 86. 

VRIJDAG 20 JANUARI 
RUISBROEK. Nieuwjaarsreceptie en 
boekvoorstelling ‘De Communautaire 
Leegte’ en ‘De Angsthazen’ met Barba-
ra en Fré Pas in De Nieuwe Ark, Kerk-
straat 34, Puurs om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim Verhey-
den, 0478 90 90 75. 

ZONDAG 22 JANUARI 
WONDELGEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Ortwin Depoortere in Biljarthuis, 

Morekstraat 609, Gent om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Koepel Gent. Inl.: Johan 
Deckmyn, 0476 26 97 38 of Olaf Evrard, 
0475 73 02 45, olaf.evrard@stad.gent.
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie 
in Zaal Familia, Truweelstraat 138 om 
11.30u. Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 
49. 

VRIJDAG 27 JANUARI 
AAIGEM. Nieuwjaarsreceptie met Ge-
rolf Annemans in café ‘t Hoefijzer (zaal-
tje), Langemunt 89, Erpe-Mere om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Haaltert en Erpe-
Mere. Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477 56 
73 59. 
SINT-KATELIJNE-WAVER. Nieuw-
jaarsreceptie in het zaaltje van IJssalon 
De Joppe op de markt, Dorp om 19u. 
Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95 48 92. 

ZATERDAG 28 JANUARI 
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie in Café 
De Ceres, Neerstr. 6 om 19.30u. Inl.: Ve-
ronique Lenvain, 0478 79 68 85. 

ZONDAG 29 JANUARI 
LANAKEN. Boekvoorstelling ‘De 
Communautaire Leegte’ en ‘De Angst-
hazen’ met Barbara en Fré Pas in Zaal 
De Ché, Koning Albertlaan 47 om 15u. 
Org.: Vlaams Belang Limburg. Inl.: An-
nick Ponthier, 011 23 33 49. 
BRUSSEL. Nieuwjaarsreceptie met 
Philip Claeys in het raadsgebouw v/d 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
Lombardstraat 67 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang regio Brussel-19. Inl.: Secretariaat 
Brussel-19, 02 219 37 79. 
GOEFERDINGE. Nieuwjaarsreceptie 
met Tom Van Grieken in Café bij Bé, 
Zarlardingestraat 100, Geraardsbergen 
om 11u. Inl.: Stéphan Bourlau, 0475 
350 705. 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
TREMELO. Breugelbuffet met Tom 
Van Grieken in Zaal Paloma, Schriek-
sebaan om 12u. Inl.: Alain Verschaeren, 
0474 69 10 70.

MAANDAG 6 FEBRUARI 
GENT. Bingonamiddag met gratis 
koffie en taart in De Buurtloods, Pa-
trijsstraat 10 om 13.30u. Org.: Vlaams 
Belang Muide-Meulestede. Inl.: Joris De 
Rynck, 0495 60 82 16. 

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 
STEENOKKERZEEL. Regionaal eten-
tje in Parochiezaal Humelgem, Billaststr. 
37 om 17u. Org.: Vlaams Belang Halle-
Vilvoorde. Inl.: Coördinator Vlaams-
Brabant, 02 582 91 75. 
 
VRIJDAG 17 FEBRUARI 
NEDERENAME. Receptie met Bar-
bara Pas in Zaal Paviljoen, Oudstrij-
dersstraat 68, Oudenaarde om 19u. Inl.: 
Michèle Rédelé, 0495 49 27 82. 

ZONDAG 19 FEBRUARI 
MARIAKERKE. Aperitiefgesprek met 
Tom Van Grieken in Kollekasteel, Groe-
nestaakstraat 68, Gent om 11u. Inl.: Jo-
han Deckmyn, 0476 26 97 38. 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
LOT. 15e Stoofvleesfestijn in Gemeen-
teschool Blokbos, Blokbos 5, Beersel 
van 12u. tot 22u. Org.: Vlaams Belang 
Beersel-St.-Genesius-Rode. Inl.: Klaas 
Slootmans, 0479 76 37 51. 
HANSBEKE. Eetfestijn in Gemeente-
zaal Hansbeke, Hansbekedorp 33, Nevele 
om 19u. Inl.: Olaf Evrard, 0475 73 02 45. 

VRIJDAG 3 MAART 
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en 
wijnavond in Parochiezaal van Hagel-
stein, Patersweg (vlak naast politiege-
bouw op de Berlaarbaan 227) om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Katelijne-Wa-
ver. Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95 48 92. 

ZONDAG 5 MAART 
BOORTMEERBEEK. Eetdag in De 
Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 11.30u. 
Inl.: Eddy Mortier, 0486 29 46 49. 

ZATERDAG 18 MAART 
WIJNEGEM. Voorjaarsreceptie met 
Chris Janssens in Conferentiezaal, CC 
‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 om 
15.30u. Org.: Vlaams Belang Wijnegem-
Schilde. Inl.: Glenn Gené, 0496 95 90 
21. 
IDDERGEM. 25ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstraat 1, Denderleeuw om 18u. Inl.: 
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97. 

ZONDAG 19 MAART 
BRAKEL. Eetfestijn in Zaal De Vierkla-
ver, Groenstraat 1 om 11.30u. Inl.: Vero-
nique Lenvain, 0478 79 68 85. 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 januarikalender



Bestel nu  
uw kalender voor 2017!

www.vlaamsbelang.org/webwinkel

In 2017 is het Vlaams Belang 40 jaar 
jong. Ter gelegenheid van deze verjaardag 

geeft onze partij eenmalig een originele 
kalender uit. Gezien de beperkte oplage is 
dit unieke tijdsdocument in ieder geval een 

absoluut ‘hebbeding’ voor verzamelaars. De 
opbrengst van de verkoop gaat bovendien 

integraal naar een goed doel. Niet twijfelen 
dus en vandaag nog bestellen!


