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PresIdentsverkIezIngen FrankrIjk: 

‘tous contre un, un 
contre tous!’
Een nederlaag? Ja. 

Het was inderdaad een strijd van ‘allen te-
gen één, één tegen allen’ die Marine Le Pen 
voerde. Zelfs de centrumrechtse en gebuisde 
presidentskandidaat François Fillon van Les 
Républicains riep na de eerste ronde meteen 
op - nog geen 5 minuten na de uitslag! - om 
voor Macron te stemmen. Het is zoals met de 
schijnrechtsen van de N-VA die verkiezen in 
bed te kruipen bij de traditionele machtspar-
tijen (en op lokaal vlak zelfs liever met socialis-
ten én groenen besturen, ook wanneer ze met 
het VB een meerderheid kunnen vormen).

Een overwinning? Zeer zeker. 

Het Front National behaalde in de tweede 
ronde immers een historisch hoge score: elf 
miljoen Fransen stemden voor Marine. Dàt 
neemt men ons alleszins niet af: in Frankrijk, 
Oostenrijk, Nederland, Duitsland... hebben 
de patriottische partijen de wind in de zeilen. 

Straks volgen de législatives, ter hernieuwing 
van het Franse parlement. Momenteel heeft 
het FN er slechts twee zetels, tengevolge van 
datzelfde cordon waarbij links en centrum-
rechts mekaar aan zetels helpen. Wellicht 
komt hier op 11 en 18 juni verandering in en 
kan onze zusterpartij zich verder verankeren.

De strijd tegen de potentaten in Parijs zal nog 
lang duren, maar naar het woord van de vroe-
gere eerste minister Georges Clemenceau: “Il 
n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner 
avant d’avoir réussi”*. 

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

*Men kan slechts op één manier falen: als men opgeeft vooraleer te slagen
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“Een strategie op lange termijn, met veel risico en zonder zekere toe-
komst.” Zo noemt Bart De Wever zijn gerecycleerde tactiek over het 
confederalisme. In het slotessay van de nieuwste pennenvrucht van 
historicus Frank Sebberechts Onvoltooid Vlaanderen roert hij op-
nieuw de communautaire grieventrommel. 

Wie vergeten was waar het begrip ‘confederalisme’ voor staat, en vooral 
hoe we dat kunnen realiseren, kreeg afgelopen maand een ongevraagd 
geheugensteuntje. Het riedeltje is bekend. Door een sociaaleconomisch 
herstelbeleid te voeren, zullen de Franstaligen zelf vragende partij worden 
om federale sleutelbevoegdheden zoals sociale zekerheid en justitie over te 
hevelen naar de deelstaten. Quod non. 

Het is dezelfde woordenkramerij die we in 2013 door de maag kregen 
gesplitst. Het enige verschil is dat de illusoire strategie intussen op de 
grenzen van de realiteit is gebotst. Ze is gewogen en te licht bevonden. 
Ondanks drie jaar liberaal beleid blijft het Franstalige veto tegen een ver-
dere verzelfstandiging van de regio’s unisono klinken. En zonder Frans-
talig fiat, geen confederalisme. “Wij zullen nooit onderhandelen over de 
splitsing van de sociale zekerheid”, reageerde Di Rupo op het hernieuwd 
Vlaams bewustzijn van zijn collega-partijvoorzitter. Iedereen, BDW in-
cluis, weet dat zolang Wallonië aan het transferinfuus blijft hangen dat 
ook zo zal blijven. 

Maar net zoals in 2007, 2010 en 2013 stuurt BDW de Vlaams-nationale 
kiezer met een kluitje in het riet. Het opwarmen van het confederalisme-
plan past dan ook eerder in de communicatie- dan wel in de communau-
taire strategie van de partij.
 
Daartegenover plaatsen wij een plan dat wél kans op slagen heeft: een ont-
bindingsproces in twee fasen, waarbij na een soevereiniteitsverklaring in 
het Vlaams Parlement onderhandelingen volgen met de Franstaligen, die 
vervolgens eindigen in een onafhankelijkheidsverklaring. De blauwdruk 
is klaar. Nu de bouwmeesters nog. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

ewogen en te licht 
bevonden 

“ONDANKS DRIE JAAR 
LIBERAAL BELEID 

BLIJFT HET FRANS-
TALIGE VETO TEGEN 

EEN VERDERE VER-
ZELFSTANDIGING VAN 
DE REGIO’S UNISONO 

KLINKEN.”
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VLAMING BETAALT 
2.182 EURO MEER 
RSZ DAN WAAL

Elke Vlaming betaalt jaarlijks ge-
middeld 8.756 euro aan RSZ-bij-
dragen. In Franstalig België ligt dat 
met 6.574 euro een pak lager. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het 
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
(VNZ). Ook de overheidsuit-
gaven voor gezondheidszorg 
liggen in Wallonië fors ho-
ger dan in Vlaanderen. 
Waar in Vlaanderen 
de totaaluitgaven voor 
gezondheidszorg 395 
miljoen euro bedroe-
gen, was dat in Wallo-
nië 467 miljoen. Om 
de Franstalige mutuali-
teitsdrang af te remmen 
en Vlaams geld in te zet-
ten voor Vlaamse zorgbe-
hoevenden, pleit het VNZ 
voor de volledige overheveling 
van de ziekte-en invaliditeitsuit-
kering naar de gemeenschappen.  

VALSE PASPOORTEN 

De afgelopen vijf jaar, van 2012 
tot en met 2016, spoorde de fede-
rale politie 10.674 valse identiteits-
kaarten en paspoorten op tijdens 
binnenlandse controles (5.166) 
en aan onze grenzen (5.508). Dat 

blijkt uit cijfers van de federale po-
litie die Vlaams Belang-kamerlid 
Barbara Pas opvroeg bij justitie-
minister Geens. Valse paspoor-
ten kunnen veel criminele doelen 
dienen, van sociale fraude, illegale 
migratie, oplichting tot terrorisme. 

Zowel de terrorist Salah Abdeslam 
als de kamikazes Najim Laachraoui 
en Khalid El Bakraoui gebruikten 
nagemaakte Belgische identiteits-
kaarten.

IMMIGRATIE REMT 
ONDERWIJSNIVEAU

Aangezien in Antwerpen voor elke 
autochtone baby er drie allochtone 
worden geboren, liet de Universi-
teit Antwerpen een onderzoek uit-
voeren waarbij de achtergrond van 
de studenten werd gekoppeld aan 
hun studiesucces. De resultaten 
zijn opmerkelijk. Studenten met 
een migratieachtergrond scoren 
gemiddeld 21 procent lager dan 

hun autochtone medestudenten. 
Bij studenten met een andere 

thuistaal loopt dat verschil 
zelfs op tot een kwart. Of 
hoe massa-immigratie 
een van de laatste reste-
rende Vlaamse parels, 
het onderwijsniveau, 
fnuikt.  

MEER GELD 
VOOR  

MIGRANTEN-
ORGANISATIES

Vlaams minister van Cultuur Sven 
Gatz (Open VLD) verhoogde af-
gelopen maand de middelen voor 
de etnisch-culturele organisaties 
in het sociaal-cultureel werk. De 
betrokken federaties krijgen er bo-
venop de 3,3 miljoen euro die ze 
vandaag al krijgen, de komende 
twee jaar in totaal 800.000 euro 
bij. In de prijzen vallen onder meer 
de Vereniging voor de Ontwikke-
ling en Emancipatie van Moslims 

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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(VOEM), bekend van de strijd pro 
hoofddoek, de Federatie van Ma-
rokkaanse Verenigingen (FMV), 
de organisatie die onder meer op-
richter is van de eerste Marokkaan-
se school in Borgerhout, de Turkse 
Unie van België (TUB), waarvan 
de voorzitter Rifat Can nochtans 
in verband wordt gebracht met de 
Turkse extremistische Grijze Wol-
ven, enz… 

TAALWETTEN AL-
LEEN AFDWING-
BAAR DOOR CRIMI-
NELEN

Het is met taalklachten een beetje 
zoals met kleine diefstallen, de 
mensen dienen geen klacht meer 
in omdat het allemaal toch niet 
uitmaakt. Of toch niet altijd. Zo 
verkreeg in april jl. Mohammed El 
Jabbari, een Luikse crimineel die in 
de extra beveiligde gevangenis van 
Brugge vastzit en die nog straffen 
moet uitzitten tot in 2030, van de 
Brusselse kortgedingrechter gelijk  
dat de wet op het gebruik van ta-
len niet gerespecteerd is omdat 
hij in de (extra beveiligde) Neder-
landstalige gevangenis van Brugge 
vertoeft. De Belgische staat werd 
zowaar veroordeeld tot het beta-

len van dwangsommen van 300 
euro per dag. Misschien opent dit 
wel perspectieven voor Vlamingen 
die in hun hoofdstad niet in het 
Nederlands terecht kunnen bij de 
spoeddiensten, in de ziekenhuizen, 
op hun gemeentehuis of bij andere 
openbare instanties en die het heb-
ben opgegeven om daarover te kla-
gen. 

Vlamingen die zich verongelijkt 
voelen kunnen zich tot liefst drie 
Vlaamse instanties wenden: het 
Steunpunt Taalwetwijzer, het Taal-
loket of het Vlaams Meldpunt 
Taalklachten Brusselse Ziekenhui-
zen. Maar in feite komt dat er op 
neer dat die de klagers vriendelijk 
naar de uitgang begeleiden, zijnde 
de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht, die zelf ook al niets onder-
neemt. Je bent er dus beter aan toe 
als crimineel om je taalrechten af te 
dwingen, dan als Vlaamse patiënt 
in een Brussels ziekenhuis of als 
gewone burger die niet in het Ne-
derlands terecht kan aan het loket 
van zijn Brusselse gemeente, bij de 
politie of op het postkantoor. Mis-
schien moeten de Vlamingen zich 
ook eens tot de Mensenrechten-
raad van de Verenigde Naties wen-
den, zoals de Afrikaners dat recent 
deden. Want als we in iets goed 
zijn, dan is het om ons als minder-
heid te gedragen.

“Het moeten binnenkort verkie-
zingen zijn, want de N-VA begint 
weer de communautaire trom te 
roeren. Het confederalisme komt 
bovenaan de politieke agenda. 
Samen met een begrotingseven-
wicht in 2022. Een week na de 
kiezing komt Bracke u dan mel-
den dat er niets van in huis zal 
komen. Stem op de N-VA, beste 
lezer, vanwege haar bewezen be-
trouwbaarheid.”

Koen Meulenaere, redacteur,  
De Tijd 6 mei 2017

“Een te snelle en te grote immi-
gratie bemoeilijkt de opbouw 
van een samenleving en de maat-
schappelijke samenhang.”

Brits premier Theresa May,  
Die Welt 18 mei 2017  

“Belgische bedrijven betalen de 
helft meer vennootschapsbelas-
ting dan de rest van Europa”

VBO-topman Pieter Timmer-
mans, De Standaard 

 15 mei 2017

“Politici horen niet thuis in ra-
den van bestuur van bedrijven.” 

Paul Buysse, De Standaard  
18 mei 2017

“Een superministerraad vraagt 
om superbeslissingen. Het soort 
waarvoor een doordeweekse mi-
nisterraad te klein is. Als dat niet 
gebeurt blijft over: show.”

Carl Devos, professor politicolo-
gie Universiteit Gent,  

De Morgen, 15 mei 2017

“Het zou niet de eerste keer zijn 
dat flaminganten op het verkeer-
de been worden gezet door de 
N-VA”

Bart Maddens, professor politi-
cologie KUL, over de hernieuw-

de confederale plannen van de 
N-VA, deredactie.be, 2 mei 2017  Gevangenis van Brugge
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Een alibi om niets te doen
Het moet gezegd, voor een plan dat meer weg heeft van opgewarmde 
kost heeft de N-VA opnieuw een geslaagd marketingparcours gereden. 
Het confederalismeplan dat de partij afgelopen maand op tafel legde, 
verbergt echter een doorzichtige strategie om in 2019 vooral niets te 
doen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever 
trok afgelopen maand de commu-
nautaire koelkast nog even open. 
In het boek Onvoltooid Vlaanderen 
herhaalt hij zijn pleidooi voor een 
confederaal België 2.0, waarbij de 
belangrijkste bevoegdheden naar 
de deelstaten gaan. Van pensioenen 
over justitie tot sociale zekerheid. 
De Belgische confederatie zou en-
kel nog bevoegd zijn voor Defensie, 
Veiligheid, Financiën en Buiten-
landse Zaken. 

Wat overblijft, is een Belgische mi-
niregering met zes ministers, waar-
van twee deelstaatministers met 
enkel adviserend stemrecht. De 
Senaat wordt afgeschaft en in de 
Kamer zitten maar 50 leden meer, 
aangesteld vanuit het Vlaams en 
Waals parlement, verdeeld tussen 
de deelstaten. Er komt een Belgi-
sche Raad, een soort permanent 

overlegorgaan waarin alle minister-
presidenten overleggen. En koning 
Filip? Die mag van De Wever pro-
tocollair op zijn troon blijven zit-
ten. 

BRUSSELAAR MAG  
SHOPPEN

Voor Brussel blijft het N-VA-
recept op z’n minst opmerkelijk. 
De Wever stelt de Brusselaar voor 
de keuze: ofwel wordt hij een Vla-
ming ofwel een Waal. Toch als 
het gaat over zijn belastingen, zijn 
pensioen of zijn gezondheidszorg, 
de zogenaamde gemeenschapsma-
teries. De Brusselaars krijgen met 
andere woorden de vrijheid om te 
‘shoppen’ tussen het Vlaamse en 
Waalse model. Heel wat Vlaams-
nationalisten vrezen echter dat 
door de Brusselaars te verplichten 
zich te bekennen tot de éne of de 

andere gemeenschap - ook op elec-
toraal vlak - er opnieuw een vorm 
van talentelling wordt ingevoerd, 
die ongetwijfeld politiek misbruikt 
zou worden ten nadele van de Vla-
mingen. 

COMMUNICATIE- 
RECYCLAGE

Dat de vernieuwde pre-electorale 
communautaire opstoot in de pers 
als groot nieuws werd neergezet, is 
merkwaardig. Wie bij de les is, weet 
dat de N-VA-voorzitter niet meer 
deed dan de besluiten van zijn con-
federalismecongres van 2014 her-
halen. Die stierven uiteindelijk een 
stille dood nadat Siegfried Bracke 
het veld werd ingestuurd om zijn 
beruchte bocht te maken. Maar 
vandaag herhaalt de partij haar 
confederaal pleidooi. Dat Hendrik 
Vuye en Veerle Wouters onlangs de 
laan werden uitgestuurd omdat ze 
het confederalisme bovenaan de 
politieke agenda wilden plaatsen, 
toont echter aan hoe menens het 
is met het hernieuwd Vlaams be-
wustzijn. ‘Communiceren ja, poli-
tiek handelen nee’, luidt het devies 
vanuit het partijhoofdkwartier in 
de Koningsstraat. 

COMMUNAUTAIR  
MISTGORDIJN

Maar zelfs wars van de oprechtheid 
van de communautaire N-VA-
plannen, valt de perfide strategie 
van de partij op. Zo liet De Wever 
zich eerder in de Franstalige krant 
L’Echo betrappen op een slip of the 
tongue, door een voortzetting van 
de regering-Michel te bepleiten 
zonder communautair programma. 
Enkel indien de Franstalige socia-
listen aan tafel komen, zou BDW 
zijn Vlaams arsenaal ‘op tafel leg-
gen’. Een half jaar later herhaalde 
hij die boodschap in Het Belang 
van Limburg (8.3.2017). Daar 
zei De Wever op een communau-
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tair offensief te wachten tot de PS 
incontournable is in Franstalig 
België. “Dan stap ik nooit in een 
regering zonder integrale uitvoering 
van onze institutionele blauwdruk”, 
klonk het toen, waaruit opnieuw 
kon worden geconcludeerd dat de 
N-VA haar institutionele eisen niet 
op tafel zou leggen bij een voortzet-
ting van de regering-Michel.   

Na gemor van de Vlaamse achter-
ban stuurde BDW zijn communi-
catie opnieuw bij. In Onvoltooid 
Vlaanderen voegt hij er aan toe dat 
hij ook bij onderhandelingen zon-
der de PS zijn institutionele agenda 
op tafel legt. Maar, aldus De We-
ver: “we gaan niet wachten op Godot 
indien de Franstaligen niet bewegen. 
Dan zullen we de kaarten die we van 
de kiezer krijgen, opnieuw gebrui-
ken”. Aangezien de MR niet be-
paald happig is op een nieuw rond-
je ‘staatshervormen’, leest de goede 
verstaander dat de Antwerpse bur-
gemeester vooral een verderzetting 
beoogt van de Zweedse coalitie, 
zónder communautair programma. 

OPGEWARMDE KOST

Dat blijkt overigens ook uit de 
gammele tactiek die De Wever 
voorlegt. Zo wil hij de commu-
nautaire appetijt bij de Franstaligen 
opwekken door een sociaalecono-
misch hervormingsbeleid te voe-
ren. Waar hebben we dat nog ge-
hoord? “Dit is opgewarmde kost uit 
2014”, reageerde kamerlid Barbara 
Pas dan ook prompt. Ook toen ver-
kondigde de N-VA immers dat een 
liberale federale regering de trek 
om een staatshervorming bij de 
Franstaligen zou doen toenemen. 
“Na drie jaar Michel is het failliet 
van die strategie ruimschoots aange-
toond. Geen enkele Franstalige partij 
wil vandaag onderhandelen over een 
confederaal België”, aldus Pas. Vol-
gens haar is het dan ook duidelijk 
dat de N-VA nu al haar alibi ver-

zorgt om tot 2024 de communau-
taire eisen in diepgevroren toestand 
te houden.     

Ook voormalig N-VA-partijgenoot 
Hendrik Vuye doorprikte snel de 
communicatieballon. “Als sociaal-
economische hervormingen slagen, 
ga je de PS niet kunnen uitroken”, 
klonk het. “We moeten dit eerder 
zien in de sector van publiciteit dan 
in de sector van een concreet plan.” 
De scherpste pen van Vlaanderen, 
Koen Meulenaere van De Tijd, 
verwoordde het dan weer zo: “Het 
moeten binnenkort verkiezingen 
zijn, want de N-VA begint weer de 
communautaire trom te roeren.” 

TWEE BDW’S

Laat het duidelijk zijn, als Vlaams-
nationalisten moeten we verheugd 
zijn als Vlaamse eisen opnieuw op 
de politieke agenda worden gezet. 
Na 47 jaar ‘staatshervormen’ is dit 
land verworden tot een institutio-
neel kluwen waar vliegtuigen zich 

moeten aanpassen aan de anti-
Vlaamse grillen van een Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Waar de 
thuiszorg Vlaamse materie is en 
thuisverpleging federale. Waar het 
justitiebeleid Belgisch is, maar de 
enkelbanden regionaal. 

De vraag is alleen of de participatie-
strategie van De Wever zoden aan 
de dijk zet. In 2009 dacht de man 
daar trouwens net zo over. “Het 
meest cruciale waarover ik dit jaar 
mijn mening heb moeten herzien is 
het participationisme. Ik heb dit jaar 
tot mijn schande moeten vaststellen 
dat het niet meer lukt om verdere 
stappen in de staatshervorming te 
zetten door onderhandelingen met de 
Franstaligen”, klonk het toen (De 
Standaard, 2.1.2009). 

Het is wellicht raadzaam dat de 
BDW van toen eens aan tafel gaat 
zitten met de BDW van vandaag. 
Vuurwerk verzekerd!  

Klaas Slootmans
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Begrotingsbeleid:  
N-VA met billen bloot
Laten we even terugkeren naar de vorming van de federale regering 
in najaar 2014. De N-VA, grote winnaar van de verkiezingen, besloot 
toen om zonder enig communautair programma, nochtans de reden 
van haar bestaan, tot de federale regering toe te treden. Als verant-
woording daarvoor zei men dat men, in ruil daarvoor, de staatsfinan-
ciën en het sociaaleconomische op orde zou zetten.

Want, zo luidde de redenering, 
zonder de PS en met een ‘rechtse 
regering’ worden alle voorwaarden 
vervuld om dat laatste te kunnen 
realiseren. Het bereiken van een 
begrotingsevenwicht is dan ook 
één van de kernpunten van het 
federale regeerakkoord. Premier 
Michel was daar tijdens zijn re-
geerverklaring heel duidelijk over: 
“We kozen niet voor de gemakke-
lijkheidsoplossing […]. We wilden 
niet besparen om te besparen, maar 
opteerden ervoor […] om in 2018 

een structureel begrotingsevenwicht 
te bereiken.”

HARDWERKENDE  
VLAMING WEER DE  
PINEUT

Niet dus. Nadat daarover al gerui-
me tijd heel wat mist was gespuid, 
kwam op 19 april immers de aap 
uit de mouw, toen het kernka-
binet besliste om deze doelstel-
ling te laten varen. De Belgische 
staat blijft onder deze regering 
met andere woorden structureel 
(veel) meer geld uitgeven dan hij 
binnenkrijgt. Dat betekent ook 
concreet dat de vele miljarden aan 
inleveringen die de hardwerkende 
Vlaming al werden opgelegd ei-
genlijk grotendeels een maat voor 
niets zijn geweest. Barbara Pas was 
in de Kamer dan ook erg scherp: 
“De regering zorgt er niet alleen 
voor dat ze daar niet op kan worden 
afgerekend, want ze stelt het uit tot 
na de volgende verkiezingen. Maar 

zij heeft ook beslist 
dat haar grootste 
prioriteit, zonder 
de PS, wordt 
uitgesteld naar 
een volgende re-

gering, misschien 
wel met de PS.” 

EEN KEIZER 
ZONDER  
KLEREN

Terecht wees Pas de 
N-VA er dan ook 

op dat deze partij nu is als een 
keizer zonder kleren: “Collega Bo-
gaert (CD&V) stelde in  De Tijd: 
‘Deze regering is gestart zonder 
staatshervorming op voorwaarde 
dat sociaaleconomisch orde op zaken 
zou worden gesteld. Het uitstel van 
het begrotingsevenwicht staat daar 
haaks op’. Hij heeft gelijk. De N-VA 
heeft van dat budgettair orde op 
zaken stellen zelf de inzet gemaakt 
van het regeerakkoord. Het is als 
het ware de bestaansreden van de 
regering. Het was dé voorwaarde 
om akkoord te gaan met de commu-
nautaire stilstand van minstens vijf 
jaar. Daarom vraag ik om voor één 
keer consequent te handelen. Als u 
dat begrotingsevenwicht van 2018 
uit het regeerakkoord haalt, zult u 
dan ook de voorwaarde die daar te-
genover stond, namelijk de commu-
nautaire stilstand, uit het regeerak-
koord halen?”
 
DIENSTWAGEN-MET-
CHAUFFEUR

Het zou nu inderdaad de logica 
zelve zijn dat de N-VA haar com-
munautaire eisen op tafel gooit 
en de eer aan zichzelf zou houden 
indien ze daarvoor geen gehoor 
vindt in de schoot van de rege-
ring. Want zoals deze partij altijd 
zelf heeft gesteld, en nu tot haar 
schade en schande moet onder-
vinden, kan er sociaaleconomisch 
pas orde op zaken komen als er 
eerst een grondige institutionele 
hervorming komt. Helaas is deze 
partij intussen te verslaafd ge-
raakt aan de verlokkingen van de 
macht, aan de lucratieve postjes en 
mandaten, aan de dienstwagens-
met-chauffeur om daar allemaal 
nog wakker van te liggen.

Peter Lemmens
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Onbetaalbare rusthuisfacturen: 
verkeerde prioriteiten
CD&V liet onlangs weten een wetsvoorstel ingediend te hebben dat 
alle OCMW’s wil verplichten aan de kinderen een bijdrage voor het 
rusthuisverblijf te vragen als de ouders niet genoeg geld hebben.

De pensioenen van onze ouderen 
volstaan steeds minder om een 
eventuele rusthuisfactuur te be-
talen. Het gemiddelde pensioen 
blijft immers steken op 1.100 
euro, terwijl de prijzen van de 
rusthuizen blijven stijgen. Aan een 
rusthuisverblijf is nu al een gemid-
deld prijskaartje verbonden van 
1.640 euro, zonder extra kosten 
voor dokter, tv-abonnement of 
was. Deze hoge prijzen zijn een ge-
volg van een tekort aan subsidies, 
een kwestie die het Vlaams Belang 
overigens al bij herhaling aankaart-
te in het Vlaams Parlement. 

ONDERHOUDSPLICHT

In sommige gemeenten gaat het 
OCMW de tekorten voor de 

rusthuisfactuur bij de kinderen 
van de bewoners halen. Andere 
gemeenten passen die bedragen 
zelf bij. CD&V wil de bijdrage 
van de kinderen nu verplicht ma-
ken. Het Vlaams Belang verzette 
zich in een persbericht tegen het 
CD&V-voorstel: voor ons is het de 
taak van de overheid om er voor te 
zorgen dat ouderen, die hun ganse 
leven sociale bijdragen en belastin-
gen hebben opgehoest, hun rust-
huisfactuur kunnen betalen zonder 
dat hun kinderen hiervoor worden 
aangesproken om bij te passen.
Dat betekent geenszins dat het 
Vlaams Belang niet gehecht zou 
zijn aan de familiale solidariteit. 
Wel integendeel. Maar die morele 
plicht tot familiale solidariteit is 
nog wel wat anders dan een door 

de staat opgelegde onderhouds-
plicht. Voor het Vlaams Belang is 
het absoluut onaanvaardbaar dat 
mensen in financiële moeilijkhe-
den komen omdat ze moeten bij-
springen in de betaling van de als-
maar hogere rusthuisfacturen voor 
hun ouders.

PRIORITEITEN

Hoe kan het immers dat in een 
land met de hoogste belastingdruk 
van alle industrielanden de rege-
ring niet in staat is onze ouderen 
een fatsoenlijk pensioen te garan-
deren of rusthuizen betaalbaar te 
houden? Eén op de zeven 65-plus-
sers heeft een pensioen dat onder 
de armoedegrens van 1.083 euro 
per maand ligt. In plaats van de 
rusthuisfactuur door te schuiven 
naar de kinderen, zouden CD&V 
en de andere regeringspartijen be-
ter werk maken van een voldoende 
ondersteuning voor de ouderen-
zorg en een maximumfactuur voor 
rusthuizen, zodat die eindelijk op-
nieuw betaalbaar worden. 

WRAAKROEPEND

In het Vlaams parlement hekelde 
Ortwin Depoortere (Vlaams Be-
lang) de verkeerde prioriteiten van 
onze regeringen: “Het voorbije jaar 
is er wel 1,5 miljard gevonden om 
tienduizenden asielzoekers en geluk-
zoekers op te vangen, maar blijkbaar 
is er geen geld gevonden om de rust-
huisfactuur betaalbaar te houden 
voor onze bejaarden. Het gaat om 
rusthuizen waar onze ouders en 
grootouders willen verblijven zonder 
financiële zorgen. Dit is niet enkel 
onrechtvaardig, dit is wraakroe-
pend.”

Wim Van OsselaerTerwijl het gemiddeld pensioen 1.100 euro bedraagt, loopt de 
rusthuisfactuur op tot meer dan 1.600 euro.



Immigratiecrisis 2015: 
Angst voor verantwoordelijkheid
Op het hoogtepunt van de immigratiecrisis in 2015 wist de Duitse re-
gering maar al te goed wat haar te doen stond: de grenzen sluiten. Zo’n 
operatie was niet alleen nodig, maar ook perfect mogelijk. Ze was zelfs 
tot in detail voorbereid. Toch gebeurde niet wat moest gebeuren. De 
grenzen bleven open.

In de zomer van 2015 werden 
Duitsland en Europa geconfron-
teerd met de grootste immigra-
tiecrisis uit de recente geschiede-
nis. Twee jaar na datum blijft nog 
steeds de vraag hoe de beleidsvoer-
ders zich zo door de gebeurtenis-
sen lieten overrompelen. Dat de 
politieke verantwoordelijken geen 
beeld hadden van wat er zat aan te 
komen, klopt niet. Dat ze niet bij 
machte waren de op gang gekomen 
volksverhuizing een  halt toe te roe-
pen al evenmin. 

Tot die conclusie komt de Duit-
se onderzoeksjournalist Robin 
Alexander in zijn recent versche-
nen boek Die Getriebenen - Merkels 
Flüchtlingspolitik. Report aus dem 
Inneren der Macht - een uiterst ge-
detailleerd feitenrelaas dat leest als 
een krimi. 

ZIENDE BLIND

‘Niemand kon deze crisis zien aan-
komen’, luidt het steevast wanneer 
beleidsmakers worden aangespro-
ken op de immigratiechaos die 
zich twee jaar geleden afspeelde. 
Dat dit aantoonbaar onwaar is, be-
wijzen alleen al de opeenvolgende 
rapporten van het Europese grens-
agentschap Frontex, waarin meer-
maals werd gewaarschuwd voor een 
“dramatische toename van de illegale 
immigratie naar Europa.” Maar er 
is meer. Vanaf de lente van 2015 
probeert Dieter Romann, hoofd 
van de Duitse federale politie het 
politieke wereldje in Berlijn wakker 
te schudden. Aan de hand van een 
zelfgemaakte dvd geeft hij tekst en 

uitleg bij de aan de gang zijnde ont-
wikkeling. Dramatisch hoogtepunt 
van deze korte film is een schier 
eindeloze kolonne mensen onder-
weg op wat al spoedig de ‘Balkan-
route’ zou  gaan heten… 

Even later - in juni 2015 - vonden 
naar aanleiding van de G7-top uit-
zonderlijk controles aan de Duitse 
binnengrenzen plaats. Het resultaat 
daarvan was zonder meer ontluis-
terend. In nauwelijks twee weken 
tijd werden 13.800 personen on-
derschept die zich illegaal in het 
land ophielden en niet minder dan 
1.030 illegale immigranten aan de 
grens tegengehouden. Deze een-
malige actie toonde niet alleen aan 
dat het anno 2015 perfect moge-
lijk was de grenzen te controleren, 
maar ook dat zo’n grenscontroles 
noodzakelijk waren geworden. 
Toch gebeurde er niets. Wel inte-
gendeel, het ging van kwaad naar 
erger. 

GEEST UIT DE FLES

Op 4 september 2015 besliste 
bondskanselier Angela Merkel 
- zonder enige inspraak van het 
parlement en tegen alle geldende 
afspraken en wetten in - de Duitse 
grenzen open te stellen voor enkele 
duizenden illegale immigranten die 
in Hongarije vastzaten. Met deze 
beslissing, die werd verkocht als 
een humanitaire geste en een uit-
zonderlijke maatregel, liet Merkel 
de geest uit de fles: de uitzondering 
zou immers maandenlang de regel 
worden. Wanneer ook nog eens sel-
fies van Merkel met vluchtelingen 

de wereld rondgaan en zij verklaart 
dat het “grondrecht op asiel geen bo-
vengrens kent”, is het hek helemaal 
van de dam. De exploderende asiel-
cijfers maakten al na een week dui-
delijk dat eigenlijk nog maar één 
beslissing kon worden genomen: 
de grens sluiten. 

BOCHT VAN 180 GRADEN

Tijdens een spoedoverleg bin-
nen de Duitse regering werd dan 
ook overeengekomen dat vanaf 13 
september grenscontroles zouden 
ingevoerd worden om de massale 
illegale instroom stil te leggen. In 
allerijl werden politie-eenheden 
naar het grensgebied gebracht en 
de nodige bevelen uitgeschreven. 
Alleen een handtekening ontbrak 
nog. 

Die zou er echter niet komen. In 
laatste instantie eiste Merkel im-
mers de sluitende garantie dat de 
hele operatie niet zou zorgen voor 
‘pijnlijke beelden’ in de media. 
Een garantie die vanzelfsprekend 
niemand kon geven. Het resultaat 
was een bocht van 180 graden. Er 
zouden officieel weliswaar grens-
controles plaatsvinden, maar die 
zouden zonder consequenties blij-
ven. Iedereen die het toverwoord 
‘asiel’ uitsprak, werd zonder meer 
het land binnengelaten - een prak-
tijk die tot op heden onveranderd 
is gebleven. 

‘PIJNLIJKE BEELDEN’

De effectieve en geplande sluiting 
van de grens kwam er uiteindelijk 
niet omdat geen enkele leidende 
politicus verantwoordelijkheid wil-
de opnemen voor een maatregel die 
nochtans noodzakelijk werd geacht. 
Aan de basis daarvan lag niet een of 
andere ‘humanitaire ingesteldheid’ 
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- waarvoor Merkel door de linker-
zijde uitbundig werd geprezen en 
waarvoor zij in eigen land vorig jaar 
nog een eredoctoraat kreeg toebe-
deeld - maar de angst voor slechte 
pers en dito populariteitspolls. De 
angst voor ‘pijnlijke beelden’ woog 
binnen de Duitse regering zwaar-
der dan de zorg voor de toekomst 
van het land. De ‘pijnlijke beelden’ 
waarvoor zij vreesde kwamen er 
uiteindelijk toch, weliswaar niet 
aan de grens, maar enkele maanden 
later: op oudejaarsnacht in Keulen. 

‘ONMOGELIJK’

Nadat Merkel was afgestapt van het 
initiële plan om de grenzen te slui-

ten, besloot ze haar feitelijke open-
deurpolitiek als ‘onvermijdelijk’ 
aan de publieke opinie te verko-
pen. Wat enkele dagen eerder nog 
op het hoogste politieke niveau was 
beslist, heette plots onmogelijk.  
“Grenzen zijn vandaag niet meer af 
te sluiten”, luidde de officiële uitleg 
waarachter de regering haar daden-
loosheid wilde camoufleren. 

Dat deze uitleg kant noch wal raak-
te, werd enkele maanden later tref-
fend aangetoond. In februari 2016 
werd op initiatief van Oostenrijk 
immers de zogenaamde Balkanrou-
te gesloten en gebeurde met andere 
woorden precies hetgeen volgens 
de Duitse regering niet ‘kon’. 

Deze beslissing om - los van de EU 
en tegen de wil in van Merkel en 
co - letterlijk grenzen te stellen, had 
zo zijn gevolgen. Niet in het minst 
voor Duitsland, dat de instroom 
van illegale immigranten met bijna 
zeventig procent zag dalen. 

Aan de immigratiecrisis die be-
gon met de bewering dat de gren-
zen niet kunnen gesloten worden, 
kwam pas een einde toen anderen 
datgene deden waartoe de Duitse 
regering niet de moed had: de grens 
sluiten.

Dirk De Smedt
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Recordbedrag aan moskeesubsidies
België is het enige land in Europa dat moskeeën subsidieert. In 2016 
hebben de vijf Vlaamse provinciebesturen 26 erkende moskeeën ge-
subsidieerd, voor in totaal 936.369 euro.

Sinds 2007 erkenden de Vlaamse 
ministers van Binnenlands Be-
stuur, eerst Marino Keulen (Open 
VLD) en daarna Geert Bourgeois 
(N-VA), in totaal 28 moskeeën. 
Eens erkend heeft een moskee on-
der meer recht op een salaris voor 
de imams en op werkings- en in-
vesteringssubsidies. Concreet zijn 
het de provinciebesturen die op 
basis van het Vlaamse erediensten-
decreet (2004) verplicht worden 
om jaarlijks de werkingstekorten 
van de in hun provincie gevestigde 
moskeeën bij te passen. 

Vlaams parlementslid Chris Jans-
sens liet via onze Vlaams Belang-
provincieraadsleden bij de deputa-
ties de subsidiebedragen opvragen, 
aangezien minister Homans (N-
VA) sinds 2016 weigert om deze 
bedragen vrij te geven. Uit de 
opgevraagde informatie blijkt nu 
dat nooit eerder zoveel subsidies 
werden toegekend aan moskeeën. 
In 2016 ontvingen 26 erkende 
moskeeën samen 936.369 euro 
subsidie, een stijging van 8,6% 
tegenover een jaar eerder. De mos-
keeën die in 2016 de grootste do-
taties ontvingen, waren Assounah 
(Waregem) met 90.450 euro, de 
Diyanet-moskee Fatih (Genk) met 
73.500 euro en Al Ihsaan (Leuven) 
met 57.470 euro.

DIYANET

Opvallend is dat ondanks alle op-
hef rond de Turkse Diyanet-mos-
keeën vorig jaar, nog steeds meer 
dan de helft van de moskeesubsi-
dies naar Diyanet-moskeeën vloeit. 
De dertien Diyanet-moskeeën 
ontvingen in 2016 samen 528.630 
euro subsidies. Deze moskeeën zijn 
nochtans eigendom van de Turkse 
staat. Het Erdogan-regime duidt er 

de imam aan en bepaalt er ook de 
inhoud van de preken. 

Ondertussen is bovendien reeds 
afdoende bewezen dat de Diyanet-
moskeeën niet alleen worden inge-
schakeld in verkiezingscampagnes 
van Erdogan, maar via spionage-
opdrachten zelfs participeren  in de 
zuiveringsoperaties van het Turkse 
regime. Sinds de mislukte (of zelfs  
geënsceneerde) ‘coup’ in de zomer 
van 2016 werden in Turkije 90.000 
opposanten in de cel gegooid, 
110.000 mensen ontslagen en 150 
mediakanalen onder dwang geslo-
ten. Dat de Diyanet-moskeeën nog 
steeds belastinggeld ontvangen, is 
dus een pure schande.

ON HOLD

Chris Janssens stelde de voorbije 
jaren al 32 kritische vragen aan 
minister Homans over de moskee-

subsidiëring en wist hier al her-
haaldelijk de pers mee te halen. 
Minister Homans blijkt de finan-
ciering alsmaar moeilijker uitge-
legd te krijgen aan de bevolking en 
heeft nu zelfs de door haar zelf in 
gang gezette procedures om 43 ex-
tra moskeeën te erkennen ‘on hold’ 
gezet, tot grote frustratie van haar 
coalitiepartners. 

De realiteit bewijst dat subsidies 
geen garantie zijn voor gematigd-
heid, dat ook ‘gematigde’ mos-
keeën de integratie tegenwerken 
en dat de moskeefinanciering on-
miskenbaar leidt tot de verdere 
islamisering van Vlaanderen. Het 
Vlaams Belang heeft zich van meet 
af aan verzet tegen moskeesubsi-
dies en blijft ook nu de afschaffing 
eisen van de steun aan de islam. 
Onze partij wil bovendien dat de 
Diyanet-moskeeën onmiddellijk 
gesloten worden. Deze voorposten 
van het Turkse Erdogan-regime 
hebben geen plaats in Vlaanderen.   

Wim Van Osselaer

De dertien Diyanet-moskeeën ontvingen in 2016 
 samen 528.630 euro subsidies.
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Asielzoekers op de arbeidsmarkt: 
na de propaganda... de realiteit

In 2015 haalden de regering en de mainstream media alles uit de kast 
om de bevolking de intocht van tienduizenden ‘asielzoekers’ te doen 
slikken. De immigranten kregen allemaal het etiket ‘vluchteling’ op-
gekleefd, de pers trachtte via emocampagnes de van massa-immigratie 
afkerige bevolking een schuldgevoel op te dringen en wie zich des-
alniettemin bleef verzetten werd bestempeld als ‘rechts-extremist’ of 
erger. 

Een ander argument om de mas-
sale immigratie door de strot van 
de burger te rammen, was dat veel 
‘vluchtelingen’ hoger opgeleid wa-
ren en snel onze knelpuntberoepen 
zouden gaan invullen. 

KNELPUNTBEROEPEN

Ter gelegenheid van een toespraak 
voor Voka in september 2015 wees 
Vlaams minister van Werk Philip-
pe Muyters (N-VA) de aanwezige 
ondernemers er op dat een groot 
deel van de asielzoekers hoger op-
geleid is en een goede talenkennis 
heeft, waardoor ze goede kansen 
zouden hebben om werk te vinden. 
“Geef zoveel mogelijk vluchtelingen 
werk”, adviseerde hij hen. De asie-
linvasie was “geen bedreiging, maar 

een opportuniteit”, luidde het toen. 
N-VA-parlementslid Miranda Van 
Eetvelde had het zelfs over “45 pro-
cent van de instroom aan asielzoekers 
dat in aanmerking kwam voor knel-
puntberoepen”.

Alles werd in gereedheid gebracht 
om asielzoekers snel op de ar-
beidsmarkt te brengen. Kosten 
noch moeite werden gespaard om 
de vluchtelingen te begeleiden en 
aan een job te helpen. Asielzoekers 
konden (en kunnen) vanaf dag één 
in ons land gratis taallessen en an-
dere opleidingen volgen en allerlei 
met belastinggeld gefinancierde 
samenwerkingsverbanden, ‘task-
forces’ en nieuwe projecten moes-
ten de asielzoekers snel aan een 
job helpen. Dat daarbij even wat 

minder aandacht werd besteed aan 
de eigen Vlaamse werklozen, bleek 
van geen tel.  De VDAB kreeg 35 
extra personeelsleden en veel bij-
komende middelen en startte zelfs 
een grootse campagne in de asiel-
centra. 

DESILLUSIE

Ondertussen is het enthousiasme 
bij de ondernemers al fors getem-
perd. “Het aantal hooggeschoolden 
en mensen met een technisch profiel 
onder de immigranten blijkt immers 
flink tegen te vallen”, getuigt Marc 
Dillen, directeur van de Vlaamse 
Confederatie Bouw, in de pers. 
Marc De Vos van denktank Itinera 
stelt het zelfs nog scherper: “Voor 
de bedrijven en de vakverenigingen 
is het een totale desillusie geworden.” 
De massale inzet van middelen en 
de verhoogde budgetten blijken 
niet in staat de ‘vluchtelingen’ te 
activeren. 

In het Vlaams parlement klaagde 
Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) 
aan dat de grote immigratiestroom 
in 2015 “aan de bevolking is ver-
kocht alsof dit de mensen zouden 
zijn die onze tekorten op de arbeids-
markt zouden invullen” en dat het 
positieve verhaal blijkbaar vooral 
propaganda was “om de vluchte-
lingenstroom door de strot van de 
Vlaming te duwen”. Ondertussen 
stromen vele miljoenen belasting-
geld naar tewerkstellingsprojecten 
die weinig resultaat afwerpen en 
wordt alsmaar meer duidelijk dat 
het merendeel van de asielzoekers 
die Theo Francken en co ons land 
binnenlieten, nog vele jaren ten 
laste zal vallen van onze sociale ze-
kerheid. 

Wim Van Osselaer 
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et deze Belgische en Europese 
politici stevenen we regelrecht af 

op een nieuwe crisis”
Lawrence Urbain (°1990) is economisch journalist 
en een veelgevraagd debatleider. Hij studeerde In-
ternationale Betrekkingen en Diplomatie aan de 
Universiteit Antwerpen. Onlangs publiceerde hij 
zijn boek De Chrono-Crisis, waarin hij op een zeer 
bevattelijke manier de economische wereldcrisis 
van het laatste decennium uit de doeken doet, en 
daarin ook de nefaste rol van de EU belicht. 

In De Chrono-Crisis geef je een overzicht van 10 
jaar economische wereldcrisis. Hoe is die crisis 
juist kunnen ontstaan? 

Aanvankelijk is de hele dominobeweging in gang 
gezet op de Amerikaanse huizenmarkt. Republikei-
nen én Democraten hebben een beleid in de hand 
gewerkt waardoor massaal hypothecaire leningen 
werden verstrekt aan gezinnen die financieel erg zwak 
stonden. Gratis geld voor iedereen! Door deze losge-
slagen leningenpolitiek hebben beleidsmakers in de 
Verenigde Staten geprobeerd om de verarming van de 
middenklasse kunstmatig af te remmen. Die hele ver-
zameling aan gevaarlijke leningen liep vorig decen-
nium op tot meer dan 2,5 biljoen dollar. Deze rom-
melkredieten uit de vastgoedsector zaten verpakt in 
tal van ondoorzichtige financiële producten. Door de 
ineenstorting van de Amerikaanse hypotheekmarkt 
kwamen ook tal van banken in de problemen. Heel 
wat slimme jongens bij de vermogensbeheerders en 
zakenbanken, zoals Goldman Sachs, hebben nog 
snel-snel een heleboel toxische financiële beleggings-
producten - waar deze hypotheken deel van uitmaak-
ten - doorverkocht aan Europese banken. Het was 
dan ook een kwestie van tijd vooraleer de krediet- en 
bankencrisis van Amerika kon overwaaien naar Eu-
ropa.Lawrence Urbain

“
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leveren. Echter, het zullen politici 
zijn die - samen met bankiers - dit 
voorstel in de praktijk zullen moe-
ten brengen. Indien niet proactief 
deze piste wordt bewandeld, zal 
een splitsing er vanzelf kwaad-
schiks komen op het ogenblik dat 
Italië omvalt. En dan zijn we qua 
kostenplaatje nog veel verder van 
huis! Griekenland stelt niks voor 
in vergelijking met wat ons in Ita-
lië nog te wachten staat.

De schaalvoordelen van de huidige eurozone wegen 
al lang niet meer op tegen de interne tegenstellingen 
en kosten. Een ordentelijke opdeling is daarom nodig 
en wenselijk. 

Tot welke groep zou België dan behoren?

Vlaanderen hoort zonder twijfel thuis bij kopgroep-
landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Fin-
land. Wallonië daarentegen… tja, dat is het Grieken-
land aan Samber en Maas. Of hoe een splitsing van de 
muntunie een extra reden oplevert om ook gelijk tot 
splitsing van België over te gaan.

De bail-out van noodlijdende landen - in casu 
Griekenland - is in principe onwettig, maar toch 
gebeurde het. In Vlaams-nationale kringen wordt 
de EU daarom wel eens België in het groot ge-
noemd omwille van die transfers. 

Het was Nigel Farage, de leider van UKIP, die in het 
Europees parlement de EU meermaals vergeleken 
heeft met België. Hij begrijpt de Europese en Bel-

“
Wallonië? Dat 
is het Grieken-

land aan  
Samber en Maas.

et deze Belgische en Europese 
politici stevenen we regelrecht af 

op een nieuwe crisis”
Hoe heeft die crisis heel 
concreet de doorsnee 
Vlaming getroffen?

Op verschillende manie-
ren. De meest voorname 
is uiteraard de banken-
crisis. Ook in België 
zijn tal van banken ge-
red moeten worden, en 
daar heeft de Vlaamse 
belastingbetaler natuur-
lijk voor het overgrote deel aan bijgedragen. Ethias, 
Dexia, Fortis, ARCO… Dat heeft de belastingbeta-
lers netto miljarden gekost. Voor ARCO is er tot op 
vandaag nog altijd geen concrete oplossing. Naar alle 
verwachting zal de belastingbetaler, minstens gedeel-
telijk, de ARCO-aandeelhouders moeten vergoeden. 

Doordat de bankencrisis ontstond, is de gehele geld-
markt vanaf 2008 opgedroogd. Hierdoor vielen in-
vesteringen sterk terug, de reële economie kwam tot 
stilstand, waardoor bedrijven hun winsten zagen af-
nemen, de werkloosheid sterk opliep, de consumptie 
terugviel, de staatsschulden aangroeiden enz. In mijn 
boek toon ik aan hoe al deze radertjes op elkaar inge-
werkt hebben en op vele vlakken de ‘modale Vlaming’ 
hebben getroffen. 

In uw boek pleit u voor een opdeling in een Neu-
ro- en Zeurozone: twee Europese monetaire unies 
naast elkaar die de huidige eurozone zouden moe-
ten vervangen.

Het is duidelijk dat het idee van opsplitsing op eco-
nomisch en monetair vlak tal van voordelen zou op-
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gische politiek beter dan veel Vlaamse politici, me 
dunkt. De miljardentransferten van Vlaanderen naar 
Wallonië worden nu uitgebreid met een infuus van 
Noordwest-Europa naar Zuid-Europa. Net als in de 
Belgische constructie gaat het hier de facto over een 
blinde cheque waar geen voorwaarden aan vasthangen. 
Bijgevolg zijn - zolang de huidige constructie intact 
blijft - ook deze Europese transfers eindeloos.

U stelt in uw boek dat de machtsconcentratie van 
de grootbanken vandaag nog groter is dan in de ja-
ren voor en tijdens de crisis. Wat te denken van een 
figuur als Macron, een doorwinterd zakenbankier, 
als Frans president?

Macron studeerde aan gerenommeerde universiteiten 
waar de Franse ambtelijke en politieke elite al decen-
nialang wordt opgeleid. Daarna werkte hij op ministe-
ries en bij de zakenbank Rothschild. Hij wordt nu wel 
voorgesteld als redder van de 
Franse republiek, een buiten-
staander en vernieuwer, ter-
wijl hij al jarenlang midden 
in het centrum van de macht 
staat. Het is lachwekkend om 
te zien hoe nu plots zowat ie-
dereen probeert mee te liften 
op dit succes. 

Als voormalig bankier weet 
Macron dat er zich vandaag 
nog steeds een gigantisch 
probleem stelt in de ban-
kensector. Het ‘too big to 
fail’-probleem is na 10 jaar 
nog steeds niet opgelost. Wel 
integendeel: de macht van 
de grootste banken is alleen 
toegenomen. Als de banken 
morgen opnieuw omvallen dan zal het, bijgevolg, dus 
opnieuw de belastingbetaler zijn die hiervoor zal mo-
gen opdraaien.

Welke lessen moeten we dan trekken uit de crisis 
van de afgelopen 10 jaar? En worden ze wel getrok-
ken?

Het is erg wraakroepend om te zien hoe er absoluut 
géén lessen getrokken worden uit het verleden. Alles 
keert vandaag om in zijn tegendeel: te grote banken 
waren het probleem, en wat zien we vandaag? De ban-
ken zijn nog groter geworden. Het massaal verstrekken 
van te goedkope leningen waren het probleem, en wat 
zien we vandaag? Leningen zijn vandaag extreem goed-
koop. De zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt lag 
aan de basis van de crisis. Waar pleit Vlaams minister 
Bart Tommelein (Open VLD) sinds kort voor? De re-
gels versoepelen om het opnieuw mogelijk te maken 

100% van de waarde van je huis te kunnen lenen… Er 
worden schulden gegooid op een al bestaande berg van 
schulden. Terwijl de vergrijzing niet is voorbereid, da-
len de rentes - door het beleid van de ECB (Europese 
Centrale Bank) - tot aan de bodem, waardoor uitge-
rekend pensioenfondsen in de problemen komen. Al-
les herhaalt zich. Zijn we dan verbaasd als het morgen 
opnieuw grondig misgaat?

Heeft de EU volgens u dan nog een toekomst, eco-
nomisch dan wel politiek? 

Ik huil niet mee met de wolven in het bos die beweren 
dat alles wat op Europees niveau gebeurt  per definitie 
slecht is. Kritiek is nodig en wenselijk, maar moet wel 
onderbouwd zijn. Een federaal Europa is een waan-
beeld. Guy Verhofstadt is waarschijnlijk nog zowat 
de enige die daar werkelijk in gelooft. Een politieke 
unie met 28, en na de Brexit 27 landen, kan onmo-

gelijk deftig functioneren. Veel 
voorstanders van een suprana-
tionale federatie willen zowel 
een verbreding, dat wil zeggen 
zich bemoeien met steeds meer 
bestuursdomeinen als een ver-
dieping, dat wil zeggen binnen 
ieder domein steeds meer het 
laken naar zich toetrekken. 
Deze politieke unie zal geheel 
onwerkbaar blijken. In De 
Chrono-Crisis pleit ik ervoor 
om de EU op te vatten als een 
intergouvernementeel en eco-
nomisch project: een verzame-
ling van landen en regio’s die 
inzet op welvaartscreatie en 
een vrije interne markt van 
goederen en diensten. Aan-
gepaste muntunies resoneren 

met de Europese slagzin ‘verenigd in verscheidenheid’. 
De kanselier van de Duitse Bondsrepubliek, Angela 
Merkel, zegt dat het huidige europroject niet mag fa-
len, omdat dan meteen ook de hele EU faalt. Het om-
gekeerde is waar. Uitgerekend het verderzetten van de 
huidige euro zet landen, volkeren en generaties tegen 
elkaar op. 

Laat ons even kijken naar de Verenigde Staten waar 
de huidige crisis indertijd is begonnen. Wat ver-
wacht u van president Trump en zijn beleid? Zal hij 
er in slagen om het herstelbeleid in de VS verder te 
zetten of niet?

Belangrijk is dat de regering van Donald Trump - en 
de centrale bank FED - inzetten op een normalisering 
van de financiële toestand. De gigantische monetaire 
versoepeling, de zowat ongelimiteerde geldcreatie 
door de centrale banken, wordt teruggedraaid en de 

“ Het verderzet-
ten van de  

huidige euro 
zet landen, volke-
ren en generaties 
tegen elkaar op.
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rentes worden stapje bij stapje opnieuw verhoogd. De 
aantrekkende economie en lage werkloosheidscijfers 
helpen Trump hierbij. Toch ben ik ook sceptisch. De 
staatsschuld van de Verenigde Staten is nog steeds bij-
zonder hoog en dient - net als in Europa - afgebouwd 
te worden. Terzelfdertijd is heel wat infrastructuur in 
de Verenigde Staten verouderd en dienen daar dus 
publieke investeringen te gebeuren. Die grote inves-
teringen maken het echter opnieuw lastiger om de 
overheidsschuld te laten dalen. 
Daar komt nog bij dat ik rekening 
hou met een oververhitting van 
de Amerikaanse economie. Indien 
Donald Trump grote werken wil 
uitvoeren zoals wegen aanleggen, 
de muur op de grens met Mexico 
bouwen, enz., dan bestaat de kans 
dat de economie een ‘boost’ krijgt 
op het ogenblik dat de volledige 
productiecapaciteit in de econo-
mie reeds bereikt is. Een tamelijk 
hoge inflatie is hiervan dan een 
van de gevolgen.

Tot slot nog even over uw boek: 
economische onderwerpen zijn 
voor de gemiddelde lezer niet di-
rect het meest spannende of sexy 
verhaal. U trekt nu het Vlaamse 
land rond om uw boek voor te 
stellen. Hoe is de ontvangst er-
van? 

Economie is, zoals u zelf zegt, inderdaad op het eerste 
gezicht niet ‘sexy’. Toch merk ik dat mijn boek zeer 
goed onthaald wordt. Trends, Doorbraak, ’t Pallie-
terke, VVB… allen hebben ze al uitvoerig aandacht 

besteed aan De Chrono-Crisis. Van Marnixring over 
werkgeversorganisaties tot vrouwenclubs en studen-
tenverenigingen… het publiek in de zalen waarvoor ik 
spreek is zeer divers. Een sterk punt, wat ik vaak hoor 
terugkeren, is dat mijn boek op een erg toegankelijke 
manier is geschreven. Je hoeft dus helemaal geen eco-
noom van opleiding of een financieel expert te zijn om 
De Chrono-Crisis te kunnen lezen. Vele gezelschappen 
zijn blij met het economische verhaal dat ik breng. 

Over zaken als de multiculturele 
samenleving en de Belgische po-
litieke constructie, is al bijzonder 
veel gezegd en geschreven. 

Wat ik bijzonder fijn vind, is dat 
nu ook de deur naar Nederland 
openstaat. Zo sprak ik begin deze 
maand in Amsterdam nog een zaal 
van minstens vierhonderd aanwe-
zigen toe. Ook de appetijt bij de 
Nederlandse media is ondertussen 
opgewekt. Het wordt een drukke 
zomer!

Opgetekend door Stijn Hiers

Het boek De Chrono-Crisis 
is verkrijgbaar voor 15 euro 

via o.a. de webwinkel van 
uitgeverij Polemos en de web-

winkel van ’t Pallieterke. Het 
voorwoord in dit vlot leesbare 

boek werd geschreven door Pascal Paepen - 
docent aan de Thomas More Hogeschool - en de 

nabeschouwing door Frans Crols, onder meer 
gewezen hoofdredacteur van Trends. 

De schaalvoordelen van de huidige eurozone wegen al lang niet  
meer op tegen de interne tegenstellingen en kosten.
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Met zo’n 500 militanten vierde het Vlaams Belang de Dag van de 
Arbeid in Aalst. Aan het standbeeld van priester Daens zette dé 
Vlaamse sociale volkspartij haar sociale eisen in de verf.

In zijn verwelkoming zette Oost-
Vlaams boegbeeld Guy D’Haeseleer 
de puntjes op de i. Hij haalde uit 
naar het Europees detacheringsbe-
leid, dat ervoor zorgt dat Oost-Euro-
pese arbeiders aan slavenlonen onze 
werknemers in de bouw- en trans-
portsector wegconcurreren. “Het 
systeem van detachering is verworden 
tot een gelegaliseerde vorm van sociale 
fraude dat duizenden banen kost en 
onze economie onherstelbare schade 
toebrengt,” aldus D’Haeseleer.

GASTVRIJ MAAR NIET GEK

In het kader van het immigratiedos-
sier beklemtoonde hij dat Vlamin-
gen gerust solidair willen zijn met 
degenen die het moeilijk hebben 
en toevallig op de verkeerde plaats 
geboren zijn. “Maar al degenen die 
denken dat je die problemen oplost 
door massa’s vluchtelingen uit de hele 
wereld in grote colonnes naar hier te 
halen, dwalen. Een dergelijk beleid 
is financieel en maatschappelijk on-
houdbaar.”

VOORZITTERSTOESPRAAK

In zijn 1 mei-toespraak richtte ook 
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van 
Grieken zijn pijlen op de onmo-
gelijke combinatie van een open 
sociale zekerheid en open grenzen. 

Hij pleitte daarom voor een 
aparte sociale zekerheid voor 
immigranten: “Dat betekent 
dat de sociale bijdragen van 
vreemdelingen in een aparte 
sociale kas gestort worden. En enkel 
uit deze aparte sociale kas kunnen 
vervolgens sociale uitkeringen wor-
den betaald. Dat is de eerlijkste 
manier om misbruik te vermijden, 
ons welvaartssysteem betaalbaar te 
houden en het aanzuigeffect van 
onze sociaal zekerheid te neutrali-
seren”.

STOP DE GRAAICULTUUR

Van Grieken reageerde ook fors 
op de politieke graaicultuur die de 
afgelopen weken en maanden aan 
het licht kwam. “Nutsbedrijven of 
overheidsagentschappen die een mil-
jardenomzet boeken, hebben meer 
nodig dan gebuisde politici die tussen 
twee pensenkermissen door aanschui-
ven aan de directietafel,” klonk het. 
Hij pleitte voor de afschaffing van 
de politieke benoemingen in nuts-
bedrijven en overheidsagentschap-
pen en voor een toegankelijk in-
komensregister voor politici. “Wie 
recht in zijn schoenen staat, heeft geen 
mistgordijn nodig om zich achter te 
verschuilen”, besloot Van Grieken

Klaas Slootmans

Vlaams Belang zet sociale  
eisen in de verf
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Toekomst in eigen handen
Vorige maand lanceerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken 
zijn boek Toekomst in eigen handen. Nadat hij het onder ruime be-
langstelling aan de pers voorstelde op 3 mei, deed hij prompt alle 
provincies van Vlaanderen aan. Een verslag.

West-Vlaanderen, Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen, Limburg en 
tenslotte Vlaams-Brabant: allemaal 
kregen ze bezoek van onze voorzit-
ter die zijn boek Toekomst in eigen 
handen persoonlijk wou voorstel-
len aan de militanten en kaders 
van het Vlaams Belang. In alle pro-
vincies stond de passage van onze 
voorzitter ook garant voor volle za-
len. Een goede zaak, want het boek 
is in de eerste plaats een oproep 
tot actie, zoals professor Jonathan 
Holslag terecht in het voorwoord 
schreef. Het boek is volgens de au-
teur bovendien een eerste aanzet 
om nog maar eens aan te stippen 
dat het Vlaams Belang nog steeds 
de ideeënpartij bij uitstek is in 
Vlaanderen. 

In het boek en de presentatie wer-
den dan ook geen onderwerpen 
uit de weg gegaan. Van de invoe-
ring van een gemeenschapsdienst 
tot voorstellen met betrekking tot 
sociale rechtvaardigheid of een 
pleidooi voor een nieuwe staats-
structuur: geen enkele steen werd 
onberoerd gelaten. Ook de tradi-
tionele speerpunten, zoals islami-

sering, Vlaamse onafhankelijkheid 
en veiligheid kwamen uiteraard 
aan bod. 

Opvallend was dat ook nieuwe, 
soms meer controversiële voorstel-
len telkens op veel goedkeuring 
van het massaal aanwezige publiek 
konden rekenen. Het boek ging 
dan ook als zoete broodjes over de 
toonbank en de auteur nam ook 
telkens uitgebreid de tijd om te 
signeren. 

Dat het boek aanzet tot 
nadenken, bewezen de 
verschillende recepties 
waarop nog ruim werd 
nagepraat over de presen-
tatie. Wie er niet bij was, 
had ongelijk!

Bob De Brabandere

Te koop via de betere  
boekhandel of rechtstreeks via  

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3

336 blz. ● 19,95 euro

Massale belangstelling voor de boekvoorstellingen van Tom Van Grieken
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14-21 juli ‘17
Frans-Vlaanderen

Zomer
Universiteit

De zomeruniversiteit is voor de Vlaams Belang Jongeren dé 
topactiviteit van het jaar. Op een unieke locatie kan je 
kennismaken met sprekers en toppolitici uit binnen- en 
buitenland. Deze editie trekken we van 14 tot en met 21 juli 
naar Frans-Vlaanderen! We verblijven er in een traditioneel 
Frans vakantiehuis met alle nodige comfort en 
ontspanningsmogelijkheden.

TijdensTijdens de zomeruniversiteit leer je gelijkgezinde jongeren 
kennen uit heel Vlaanderen, die voor dezelfde idealen op de 
barricade willen staan. Op het programma staan politieke 
vormingssessies, afgewisseld met ontspanning. Dit jaar 
trekken we een dag naar Parijs, verder is er plaats voor 
sportactiviteiten, een cantus, cultuurhistorische uitstappen 
enzovoort.

DeDe inschrijvingen zijn reeds van start gegaan. Inschrijven 
kan door € 369 (werkenden) of € 319 (studenten en 
werkzoekenden) over te schrijven naar rekeningnummer 
BE16 7512 0169 5574 met duidelijke vermelding 
‘Zomeruniversiteit 2017, naam en adres’. 

InIn deze prijs zit alles inbegrepen: verblijf, vervoer, maaltijden 
en activiteiten. Zoals steeds is het aantal plaatsen beperkt, 
dus snel inschrijven is de boodschap!

De zomeruniversiteit staat open voor alle VBJ-leden van 16 
tot en met 30 jaar. Meer informatie via 
www.zomeruniversiteit.com! 
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&Feiten  cijfers
Pover Brussels inburge-
ringsbeleid
Vanaf volgend jaar wordt inburgering voor zogenaamde ‘nieuwko-
mers’ verplicht in het Brussels Gewest. Goed nieuws, zou men den-
ken. Echter: de inburgeringsvoorstellen van de Brusselse PS-regering 
en van de N-VA werden door het Vlaams Belang gewogen en véél te 
licht bevonden.

Wil men vreemdelingen laten in-
burgeren, dan is er heel wat meer 
nodig dan wat vrijblijvende cur-
sussen. Ten eerste moet er dan 
gezorgd worden voor een absolute 
migratiestop, wil men niet blijven 
dweilen met de kraan open. Want 
ook onder Francken blijft het 
opendeurdag in dit land.

Ten tweede moet de overheid stop-
pen met het pamperbeleid waarbij 
miljoenen worden gepompt in ver-
enigingen en vzw’s allerhande die 
door hun etnische werking net het 
omgekeerde bereiken van wat men 
met de inburgeringstrajecten wil 
bereiken.  

Ten derde moet er een inburge-
ringssysteem komen dat veel min-
der vrijblijvend is dan datgene 
wat nu werd beslist. Inburgeraars 
moeten nu lessen volgen zonder 
dat daar ook maar enige resultaats-
verbintenis bij komt kijken. Voor 
ons volstaat het niet om aanwezig 
te zijn in de lessen, men moet ook 
slagen voor een examen. Daarom 
dat we er ook voor pleiten om de 
inburgeraars zelf hun opleiding te 
laten betalen. Zo wordt hun be-

trokkenheid bij het hele inburge-
ringstraject vergroot, en wordt een 
extra stimulans gegeven om zich 
voldoende en ernstig in te zetten 
om te slagen. Want wie niet slaagt 
zal zelf de rekening van zijn her-
kansing moeten betalen. 

NIET GRATIS

Voor ons is het geen evidentie dat 
de belastingbetalers zomaar de vol-
ledige kost moeten betalen van alle 
cursussen die zogenaamde ‘nieuw-
komers’ in het kader van hun in-
burgeringstraject volgen. De eerste 
belanghebbenden bij deze taal- en 
andere cursussen zijn immers de 
‘nieuwkomers’ zelf. Het kan geen 
kwaad dat hen eens duidelijk 
wordt gemaakt dat niets gratis is. 
Ook niet in Brussel.

Tot slot stelt het Vlaams Belang 
dat wie weigert het traject te vol-
gen, ieder recht op sociale steun en 
zekerheid verliest. Genieten van de 
sociale voordelen van onze samen-
leving is niet zomaar een recht.

Stijn Hiers

In december 2016 waren er in 
Vlaanderen 149.244 (41%) werk-
zoekende uitkeringsgerechtigde 
volledige werklozen, in Wallonië 
waren dat er 153.701 (42%) en in 
Brussel 60.109 (17%). (Schriftelij-
ke vraag nr. 1294 van Barbara Pas 
aan de minister van Werk)

***

Er waren 46.562 EU-burgers en 
27.168 vreemdelingen van bui-
ten de EU die in dit land in 2016 
werkloosheidsvergoedingen kre-
gen. Totale kostprijs: 808 miljoen 
euro (Schriftelijke vraag nr. 1326 
van Barbara Pas aan de minister 
van Werk)

***

Er waren in 2016 1090 uitge-
procedeerde asielzoekers die op 
vrijwillige basis naar hun land te-
rugkeerden. Wat er met de 9.577 
andere asielzoekers wiens asielaan-
vraag in dat jaar werd afgewezen 
gebeurde, is niet duidelijk. Men 
mag aannemen dat de overgrote 
meerderheid ervan in de illegaliteit 
onderdook. (Schriftelijke vraag nr. 
1011 van Filip Dewinter aan de 
staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie)

***

De Vlaamse sociale inspecteurs 
voerden in 2015 gemiddeld 158,7 
controlehandelingen uit. Bij hun 
Waalse collega’s was dat slechts 
111,3 en bij de Brusselse maar 
103,4. (Schriftelijke vraag nr. 1253 
van Guy D’haeseleer aan de mi-
nister van Werk)

***

In 2016 werden er 4.651 illega-
len via gedwongen repatriëring 
uit dit land verwijderd. Daarmee 
scoort deze regering niet echt beter 
dan onder de regering-Di Rupo. 
(Schriftelijke vraag nr. 1004 van 
Filip Dewinter aan de staatssecre-
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1977: Het Egmontpact en de  
Stuyvenbergakkoorden
In 1977 had de Volksunie onder leiding van Hugo Schiltz campagne ge-
voerd met de schitterende slogan ‘Gedaan met geven en toegeven!’. Dat 
sloeg aan: de partij behaalde 559.567 stemmen, meer dan ooit tevoren, 
maar door een gril van het kiesstelsel verloor ze toch twee Kamerzetels. 
Dat zette echter geen demper op de euforie. ’t Pallieterke pakte uit met 
een triomfantelijke voorpagina met Schiltz als bestuurder van een bull-
dozer die alle tegenstand verpletterde. De vreugde zou van korte duur 
zijn.

We zullen nooit weten wat Schiltz 
bezielde om in zee te gaan met de 
regering-Tindemans II, een mon-
stercoalitie van CVP, PSC, BSP-
PSB, FDF en zijn eigen Volksunie 
dus, en het is al even onbegrijpelijk 
waarom hij juist het tegendeel deed 
van wat hij had beloofd: hij begon 
te sjacheren. Hij begon met geven 
en toegeven… Duizenden teleur-
gestelde kiezers voelden dit aan 
als een woordbreuk, erger nog, als 
een bespotting. Het is ook onbe-
grijpelijk dat de Volksunie-top niet 
inzag dat zo’n monstercoalitie van 
vier belgicistisch partijen tegen één 
Vlaamse nooit zou kunnen werken. 
Dachten zij echt dat ze zelfs met de 
Vlamingenhaters van het FDF rede-
lijke compromissen zouden kunnen 
sluiten? 

HOME 

Toch kwam er vrij snel een akkoord 
met uitgewerkte teksten. Op het 
eerste gezicht leek het positief dat 
België een federale staat werd. Dat 
was een oude Vlaamse eis. Onafhan-
kelijkheid leek toen nog een brug 
te ver. Maar het was wel een fede-
ralisme met drie gemeenschappen: 
Vlaanderen, Wallonië en de Duits-
talige Gemeenschap. Die moesten 
elk autonome raden en executieven 
krijgen, in het huidige jargon dus 
parlementen en regeringen. Daar-
bovenop kwamen nog eens drie 
gewesten (waaronder Brussel), ook 
met eigen raden en executieven. Zes 
parlementen en zes regeringen dus, 

plus natuurlijk de Kamer, de Senaat 
en de nationale regering. De absur-
diteit daarvan was al erg genoeg. 
Maar het ergste was natuurlijk dat 
zo de kiemen werden gelegd voor 
Brussel als afzonderlijke politieke 
entiteit, niet alleen los van Vlaande-
ren, maar tégen Vlaanderen. Brus-
sel als natie! Sparta, Athene, Firenze 
en Venetië waren ook stadsstaten, 
maar zij waren tenminste niet bela-
chelijk. Daarmee was eigenlijk alle 
hoop verloren om via federalisme 
tot een eerlijke autonomie te ko-
men. Het is onbegrijpelijk dat de 
Volksunie daarmee instemde. Het 
Egmontpact was genoemd naar het 
paleis waarin de onderhandelingen 
werden gevoerd, niet naar de graaf 
die op bevel van Alva was onthoofd. 
Net zoals de aansluitende Stuyven-
bergakkoorden naar het gelijkna-
mige paleis waren genoemd. Geen 
van de VU-onderhandelaars werd 
letterlijk onthoofd in die paleizen. 
Maar op een andere manier verloren 

zij wel het hoofd… Ze legden de 
basis voor het huidige federalisme 
met drieënhalf, waarbij Wallonië en 
Brussel voortdurend front vormen 
tegen Vlaanderen, soms zelfs met 
de medeplichtigheid van de Duits-
talige Gemeenschap. Die nefaste 
Egmontstructuur zou pas later vol-
ledig uitgewerkt worden, in andere 
staatshervormingen onder andere 
regeringen.

BRUSSEL VERRADEN 

Brussel-Halle-Vilvoorde zou ge-
splitst worden - ja, toen al! - maar 
de Franstaligen kregen een eeuwig-
durend inschrijvingsrecht in de fa-
ciliteitengemeenten en een tijdelijk 
inschrijvingsrecht in enkele wijken 
van zeven andere gemeenten. Dat 
zou na twintig jaar ‘uitdoven’, in 
1998 dus. De Vlamingen in Brussel 
kregen als doekje voor het bloeden 
een alarmbelprocedure en de be-
lofte dat er bij consensus geregeerd 
zou worden. Allemaal garanties die 
lege dozen bleken te zijn. Toen werd 
ook de noodlottige gelijkschakeling 
ingevoerd tussen de taalrechten van 
de Vlamingen in Brussel en die van 
de franskiljons in de faciliteitenge-
meenten. Waarbij men dan gemaks-
halve ‘vergat’ dat de Vlamingen de 
oorspronkelijke bewoners waren 

Hugo Schiltz en Wilfried Martens  
bij de ondertekening van het Egmontpact
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van Brussel en dat de franskiljons 
in de Rand nieuwkomers waren die 
een land inpalmden dat niet het 
hunne was.

IMPACT 

De gevolgen van het Egmontpact 
waren zo verregaand, dat we soms 
vergeten dat het pact nooit werd 
uitgevoerd. De regering-Tindemans 
II kwam ten val vóór de akkoorden 
waren goedgekeurd in het parle-
ment. Tindemans bood zelf het ont-
slag van zijn regering aan nadat de 
Raad van State ernstige grondwet-
telijke bezwaren had gemaakt tegen 
sommige onderdelen van het Eg-
montpact. Cynici - of goed geïnfor-
meerde insiders? - beweerden zelfs 
dat dit allemaal deel uitmaakte van 
een complot dat door zijn aartsvij-
and Wilfried Martens was gesmeed: 
Tindemans buitenspel zetten en de 
Volksunie compromitteren door 
haar te betrekken in een luizige deal, 
waardoor zij al haar geloofwaardig-
heid zou verliezen, en dan die deal 
opblazen. Het zou prima passen bij 
de gluiperige, intelligente en sluwe 
aard van Martens, maar er kwamen 
nooit harde feiten boven water om 
die theorie te staven, ook achteraf 
niet. 

Intussen was er binnen de Vlaam-
se Beweging verontwaardigd ge-
reageerd op de vele toegevingen, 
vooral inzake Brussel en de rand-
gemeenten. Toen was de Beweging 
nog veel sterker dan nu. Het Anti-
Egmontkomitee kon nog massaal 

mobiliseren. ’t Pallieterke noemde 
het Egmontpact “verraad” en keerde 
zich daarmee voor het eerst in zijn 
bestaan tegen de Volksunie, on-
danks het feit dat het blad daardoor 
duizenden lezers verloor… Ook 
politici van belgicistische partijen 
waren bevreesd voor de electorale 
gevolgen van Egmont, vooral bin-
nen de CVP. Binnen de VU zelf 
was er eveneens grote verdeeldheid 
over het pact. Maar de CVP bleef 
overeind. De VU niet. De rechtse 
en radicaal-Vlaamse vleugel scheur-
de zich af. Daaruit ontstonden de 
Vlaams Nationale Partij van Karel 
Dillen en de Vlaamse Volkspar-
tij van Lode Claes. Beide partijen 
zouden later samensmelten tot het 
Vlaams Blok. Na de val van de 
regering-Tindemans II schreef zijn 
opvolger Paul Vanden Boeynants 
vervroegde verkiezingen uit. Het 
Vlaams Blok haalde toen slechts één 
zetel, maar het werd een ramp voor 
de Volksunie: ze verloor 175.000 
stemmen en zes Kamerzetels. Ook 
de BSP-PSB, de laatste nog unitaire 
Belgische partij, viel uit elkaar als 
gevolg van de onenigheid over het 
Egmontpact. Met zijn kazakdraaie-
rij van ‘Gedaan met geven en toe-
geven!’ tot de luizige compromissen 
van het Egmontpact had Schiltz  
ongewild niet alleen het Vlaams 
Blok tot leven gewekt, maar ook de 
PS. Natuurlijk waren de Egmont- 
en Stuyvenbergakkoorden niet de 
enige oorzaak van het uiteenvallen 
van de Volksunie. De verdeeldheid 
tussen de linker- en de rechtervleu-
gel, die jarenlang voor interne con-

flicten had gezorgd, leidde nu tot 
een openlijke oorlog. Tot dan had 
men omwille van een ‘eenheid’ die 
eigenlijk al fictief was, de drijverijen 
van linkse agitatoren - met Nelly 
Maes als meest pathologisch geval - 
geduld, en men had knarsetandend 
toegekeken hoe sommigen binnen 
de VU socialistische waanideeën 
begonnen te verkondigen en zelfs 
hand- en spandiensten verleenden 
aan de Vietcong en aan door de 
Sovjetunie geleide ‘vredesbewegin-
gen’. Het verraad van Schiltz was de 
communautaire druppel die de em-
mer deed overlopen.

ERFENIS VAN  
WANTROUWEN 

Er zat nog een giftige angel in de 
erfenis waarmee Schiltz de Vlaamse 
Beweging opzadelde: zijn kazak-
draaierij straalde niet alleen negatief 
af op zijn partij, maar ze veroorzaak-
te binnen de Vlaams Beweging ook 
een psychologische tweespalt die er 
eerst niet was geweest, of toch zeker 
niet in die mate: er ontstond een 
diep wantrouwen van de basismi-
litanten tegen de intellectuelen aan 
de top van de Vlaamse Beweging. 

Ja, in loop van de geschiedenis zijn 
vele intellectuelen in vele nationale 
bewegingen lafaards, opportunis-
ten en verraders geweest. Maar ze-
ker niet allemaal. Velen waren ook 
standvastig en dapper en betaalden 
daarvoor de hoogste prijs.

Marc Joris
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“De weg naar de radicale verzoening”
Montasser Alde’emeh 
haalde de pers met een 
aantal straffe uitspra-
ken, zoals: “Met vluch-
telingen importeren we 
potentiële burgeroor-
log in Europa” en: “Ik 
betwijfel sterk of veel 
imams zouden slagen 
voor de examens van de 
middelbare school. Het 
intellectuele niveau van 
de moslimgemeenschap 
is bedroevend laag. Ik 
overdrijf misschien, 
maar wat hebben ze 
hier al die jaren gedaan 
buiten groenten en ke-
bab verkopen en aan 
de zijlijn staan klagen, 
vooral veel klagen? Ze 
moesten zich schamen.” 

Stel u de reacties voor 
mocht een Vlaams Be-
langer dit zeggen. Het is 
evident dat een deel van 
de moslimgemeenschap 
en types zoals Abou Jah-
jah, die door Alde’emeh 
zwaar worden bekriti-
seerd, hem als een verrader bestempelen.

Alde’emeh wordt naar eigen zeggen met de dood be-
dreigd. Hij deed onderzoek naar de jihad en Syriëgan-
gers, stond zeer dicht bij (potentiële) jihadisten, reisde 
zelfs naar Syrië en beweert dat hij voor de staatsveilig-
heid werkte. Hij woonde ook in Molenbeek, ging er 
naar eigen zeggen undercover in het radicale moslim-
milieu, had er een deradicaliseringscentrum en werd 
schuldig bevonden aan het vervalsen van een attest 
inzake een deradicaliseringstraject van een vermoede-
lijke Syriëjihadist. Alde’emeh kreeg 6 maanden cel met 
uitstel, maar ging in beroep. Recent trok hij na veld-
onderzoek aan de alarmbel: tienduizenden Belgische 
moslimjongeren leven in angst over martelingen en de 
hel door preken van imams en islamleraren, met name 
op (Koran)scholen en in moskeeën.

Alde’emehs boek, De weg naar de radicale verzoening, 
is opgesteld in vraag en antwoord - Jan Lippens inter-
viewt Alde’emeh - en leest heel vlot. Alde’emeh pleit 
voor de vernietiging van Islamitische Staat en voor 

radicale verzoening “hier 
en nu”. “Of willen we hier 
écht een burgeroorlog?”, 
vraagt Alde’emeh.

BOMBARDEREN

Volgens hem bestaat 
de oorzaak van “jihadi-
radicalisme dat aanslaat 
bij jonge moslims” uit vier 
factoren: internationale 
geopolitieke kwesties, 
lokale sociaaleconomi-
sche omstandigheden, 
de islam en de identi-
teitsvorming van mos-
limjongeren. Alde’emeh 
noemt terecht “ideologie 
de doorslaggevende factor” 
en  stelt dat het aanpak-
ken van radicalisering 
een “oneindig veel moei-
lijker en zwaarder gevecht 
is dan een land bombar-
deren”. Hij vindt het 
“gebrek aan genuanceerde 
kennis van de islam” bij 
moslims een probleem, 
en dat is meteen zijn 

zwakte: hij erkent niet dat dé islamitische leer en zijn 
fundamenten het probleem vormen.

De auteur heeft ook te weinig oog voor de demografi-
sche verandering die de belangrijkste oorzaak is van de 
groei van “de minderheid van ultra-orthodoxe moslims” 
en van andere grijstinten van islamitische orthodoxie, 
die het probleem alleen maar omvangrijker en dus 
moeilijker op te lossen maakt. Wel zegt hij dat “de EU 
haar grenzen veel strenger moet controleren en bewaken”, 
en dat hij “voorstander is van opvang in de moslimlan-
den zelf, waar de oorlog níet woedt”. En voorts, inzake 
de “jonge allochtonen die stelen, liegen en bedriegen en 
politiemensen uitschelden”: “Misschien zit het in de ge-
nen, zoals sommigen denken?”.

Sam van Rooy

Jan Lippens in gesprek met Montasser AlDE’emeh. 
De weg naar radicale verzoening. 

Polis, 2016, 160 p.
ISBN 978-94-6310-193-6

Prijs: 19,95 euro
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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 e-post naar ledenadm

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oPlossIng vorIge maand: 
BRANDKAST

stuur uw oPlossIng 
voor 19 junI  

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

Greta Verhoeven, Iddergem
Hilda Gabriël, Drongen
Frans Winnepenninckx, Mechelen
Werner Ost, Malderen
Joseph Claeskens, Brecht



26

hans.couttenye@telenet.be

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

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

www.traiteursigrid.be
Recepties Communiefeesten

Evenementen Trouwfeesten

Zakenlunches Privé diners

+32 (0)485 73 08 18 • traiteursigrid@hotmail.com

www.traiteursigrid.be

 u zoekt een vakman?
 voor een moeilijke klus of lastige karwei?

 Help! uw man is een klusser?
 aan een eerlijke en betaalbare prijs?

 en liefst zo snel mogelijk?

Karweiwerken - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,  

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

Sanitair en centrale verwarming - loodgieterij 
manuel.elst@telenet.be - regio noord Antwerpen

installatie,
 onderhoud &

 herstellingen

Manuel elst t 0499 61 31 77
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ZATERDAG 3 JUNI
OOSTERZELE. Daguitstap naar 
Bastogne War Museum en brouwerij 
Bitburger. Vertrek: marktplein Schelde-
windeke om 6u45. Org.: Vlaams Belang 
Oosterzele. Inl.: Marc Parewijck, 0498 
779 113, marc.parewijck@skynet.be. 
BRASSCHAAT. Bowlingavond in Bow-
ling Blue Ball, Bredalaan 863 om 19u30. 
Org.: Vlaams Belang Schoten en Bras-
schaat. Inl.: Luc Van Der Schoepen, 0499 
75 11 97, luc.vanderschoepen@telenet.be.

MAANDAG 5 JUNI
ZEMST.  Pinkstermarktstand in Zemst-
Centrum vanaf 7u. Org.: Vlaams Belang 
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496 
62 42 54, anfieldboy@live.be.
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment 
senioren in Zaal Familia, A. Willemyns-
straat 113 om 14u. Org.: Brabants Seni-
orenforum Anderlecht. Inl.: Louis Boge-
mans, 0499 31 80 86, bsfa@outlook.com.
 
VRIJDAG 9 JUNI
SINT-GILLIS-WAAS. Gespreksavond 
met Tom Van Grieken in Dienstencen-
trum, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels om 
20u. Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas en 
Sint-Gillis-Waas. Inl.: Hugo Pieters, 0479 
64 16 49, hugo.pieters@skynet.be.

ZATERDAG 10 JUNI
KORTRIJK. Invullen belastingsbrie-
ven in Café deDingen, Budastraat 12 om 
9u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com of Mark Vandenberg-
he, 0477 21 61 85, mark.vandenberghe@
telenet.be.
ANDERLECHT. Pannenkoekenna-
middag senioren in Zaal Familia, A. Wil-
lemynsstraat 113 om 14u. Org.: Brabants 
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis 
Bogemans, 0499 31 80 86, bsfa@outlook.
com.

ZONDAG 11 JUNI
KAMPENHOUT. Jaarmarktstand in 
Kampenhout-centrum om 9u. Inl.: Mar-
leen Fannes, 0496 55 73 36, marleen.fan-
nes@kampenhout.be.
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met 
Chris Janssens in Parochiezaal Beigem, 
Zevensterre 1 om 10u. Inl.: Jan Laere-
mans, 0486 76 07 34, jan.laeremans@
telenet.be. 
HOBOKEN. Braai in Café Atlethiek, 
VIIde Olympiadelaan 133 om 13u. Org.: 

Vlaams Belang Hoboken. Inl.: Dirk Wie-
me, 0475 747 769, dirkwieme62@gmail.
com. 
BOOM. Kaartwedstrijd 150 vooruit 
in Café Nieuw Park, Kerkhofstraat 569, 
Boom om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Boom. Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38, 
hans.verreyt@vlaamsbelang.org

DONDERDAG 15 JUNI
DIKSMUIDE. Daguitstap in Diksmui-
de. Samenkomst in ‘t Buitenbeentje, Heer-
nisse 1 om 9u45. Org.: Seniorenforum 
Westhoek. Inl.: Johan Desender, 0498 84 
51 26, johan.desender1@hotmail.com. 

ZATERDAG 17 JUNI
OOSTENDE. Familiedag in Oostende 
met Anke Van dermeersch in Zaal Pax, 
Schilderstraat 5 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Koepel Oostende-Middenkust. 
Inl.: Christian Verougstraete, 0477 62 75 
53, christian.verougstraete@telenet.be. 
EMBLEM. Familiedag met wandeling 
en barbecue in De Klaverhoeve, Klaver-
straat 1 om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Ranst, Wijnegem, Zandhoven en Zoer-
sel. Inl.: 0496 95 90 21 of vbfamilie-
dag2017@gmail.com.

ZONDAG 18 JUNI
HAALTERT. Eetfestijn in Zaal Hof 
ten Eede, Huytstraat 22-24 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Haaltert. Inl.: Pie-
ter De Spiegeleer, 0477 56 73 59, pieter.
de.spiegeleer@telenet.be. 
TERNAT. Op stap met Vlaams Belang 
Ternat en Asse langs landelijke wegen.  
Vertrekpunt: de brug (weide) aan de Ba-
ron Liebaertstraat om 14u. Inl.: Roger 
Vandendriessche, 0477 23 42 57, roger.
vandendriessche@hotmail.be. 

DINSDAG 20 JUNI
ROESELARE. Etentje in ‘t Schuurtje, 
Klokke Roelandstraat 38b om 11u45. 
Org.: Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda 
Phlypo, 0493 55 19 12, phlypogerda1@
telenet.be. 

VRIJDAG 23 JUNI
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77, 
nvroy@gmail.com. 

ZATERDAG 24 JUNI
SINT-DENIJS. Trabollen & bezoek 
Beeld-en-tuin. Samenkomst aan Sport-

centrum Sint-Denijs, Dalestraat 38 om 
14u30. Org.:  Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com. 
DUFFEL. Afdelingsetentje in Taverne-
restaurant De Warande, Kapelstraat 17 
om 17u. Org.: Vlaams Belang Duffel. 
Inl.: Francis Loos, 0486 259 328, francis.
loos@telenet.be. 

ZONDAG 25 JUNI
LOPPEM. Jaarlijks tuinfeest met Bar-
bara Pas ten huize Dominiek, Torhout-
sesteenweg 115,  om 12u. Org.: Vlaams 
Belang Zedelgem. Inl.: Dominiek Snep-
pe, 0496 08 29 34, dominiek.sneppe@
hotmail.com. 

DONDERDAG 29 JUNI
KNOKKE. Natuurwandeling in het 
vernieuwde Zwin. Samenkomst: station 
Knokke, M. Lippensplein 25 om 10u30. 
Org.: Seniorenforum Regio Brugge & 
Oostkust i.s.m. Seniorenforum Vlaams-
Brabant. Inl.: Renaat Van Steen, 0495 79 
35 36, vanderschaeghe1@telenet.be. 

ZATERDAG 1 JULI
LIER. Zomerbraai in Domein visput 
‘Moed en Geduld’ (tussen de ring en het 
Netekanaal aan de Aarschotsesteenweg) 
om 17u. Org.: Vlaams Belang Lier en Ko-
ningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 0496 
283 206, info@vlaamsbelanglier.org. 
RUMST. Zomerbraai met Barbara Pas 
aan Chalet ‘t Paepje, Kleine Paependa-
ele 14b, Reet om 15u. Org.: Vlaams Be-
lang regio Antwerpen-Zuid. Inl.: Hans 
Verreyt, 0496 53 31 38, hans.verreyt@
vlaamsbelang.org

ZONDAG 2 JULI
DENDERMONDE. Braai in Zaal Meir-
kenshof, Hof ten Rode 29, Baasrode om 
12u. Org.: Vlaams Belang Dendermonde. 
Inl.: Stefaan Van Gucht, 0475 55 45 01, 
stefaan.vangucht@skynet.be. 

ZATERDAG 8 JULI
DILBEEK. 11 juli-braai in JC Cas-
telhof, Molenstraat 102, Sint-Martens-
Bodegem om 12u. Org.: Vlaams Belang 
Dilbeek. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 
77, nvroy@gmail.com. 
LEOPOLDSBURG. Barbecue in Paro-
chiezaal Heppen, Beringsesteenweg 15 
om 14u. Org.: Vlaams Belang Leopolds-
burg-Heppen. Inl.: Luc Coninx, 0478 95 
78 80, lucconinx@skynet.be. 

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



Hogere facturen, extra taksen en accijnzen, langer wer-
ken en een communautaire stilstand. Dat is drie jaar na de 
stembusslag de beknopte balans van de regering-Michel. 
De vele communicatieballonnetjes kunnen niet verhullen 
dat de koopkracht is gedaald, de belastingdruk de hoog-
ste is van de OESO en de staatsschuld Zuid-Europese pro-
porties aanneemt. Onder de veelzeggende slagzin ‘Veel 

geblaat, weinig wol’ start het Vlaams Belang een cam-
pagne om de regeringspartijen te confronteren met hun 
woordbreuk en hen aan te zetten tot actie. 

Wil je mee je schouders zetten onder deze campagne? 
Mail dan bliksemsnel naar info@vlaamsbelang.org om 
folders te bestellen. 


