Aanbevelingen van de onderzoekscommissie m.b.t. gewelddadig
radicalisme
(N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD, sp.a, Ecolo-Groen, cdH)
Meer diversiteit bij de politie (1752/008, p. 255 en 367)
Racisme bij de politie harder bestrijden (1752/008, p. 255 en 368)
Meer diversiteit bij de inlichtingendiensten (1752/008, p. 312)
Een duurzame en op vertrouwen berustende banden “met àlle moslims in België”
opbouwen (1752/009, p. 44)
Diep respect opbrengen voor “al wie op het Belgische grondgebied de islam belijdt”
(1752/009, p. 73, punt 75)
Belgische overheden moeten meer ruchtbaarheid geven aan andere dan
“problematische” opvattingen van de islam in de samenleving (1752/009, p. 48)
Officiële erkenning van de islam als hefboom voor een duurzame integratie van de
islam in de Belgische samenleving (1752/009, p. 48)

Prioritair actiepunt: zoveel mogelijk moskeeën erkennen (1752/009, p. 51)
Bedoeling is de totstandkoming van een Belgische islam te bevorderen (1752/009, p.
52)
Van het Executief van Moslims van België een bevoorrechte partner maken met het
oog op de volledige en onverkorte integratie van de islam en van de
moslimgemeenschap in België (1752/009, p. 52, punt 152)
Grote Moskee van Brussel: een nieuwe overeenkomst ondertekenen met een nieuwe
entiteit die alle moslimstromingen vertegenwoordigt (1752/009, p. 72-73, punt 70)
Prioritair de detentievoorwaarden en begeleiding van gedetineerden verbeteren als
wapen tegen radicalisering in de gevangenis (1752/009, p. 101, punt 120)
Opvolging van gedetineerden na hun vrijlating (1752/009, p. 106, punt 145)

Meer geld en middelen voor het middenveld om de sociale en culturele mix en de
diversiteit te bevorderen (1752/009, p. 158, punt 86 en 87)

Alternatieve aanbevelingen van het Vlaams Belang

De politie moet behoorlijk haar werk kunnen doen door over competente
politiemanschappen te beschikken. Diversiteit is in dat verband niet relevant.
De inlichtingendiensten moeten behoorlijk hun werk kunnen doen door over
competente medewerkers te beschikken. Diversiteit is in dat verband niet relevant.
Moslimextremisten en moslimterroristen verdienen ons vertrouwen en respect
absoluut niet, maar moeten integendeel onverbiddelijk het land worden uitgezet en/of
streng worden bestraft.
De overheid moet zich niet moeien met theologische discussies en al helemaal niet
bepaalde strekkingen van de islam gaan promoten.
Intrekken van de erkenning van de islam. De islam is geen onderdeel van ons
Europees erfgoed en staat haaks op onze waarden en normen. Hier verblijvende
moslims zijn vrij hun godsdienst in de private sfeer te belijden voor zover dit niet in
strijd is met de openbare orde en de veiligheid.
Moskeeën worden niet meer erkend en gesubsidieerd. Er komt ook een moskeestop.
Onze samenleving moet worden gedeïslamiseerd door een gedwongen terugkeer van
al wie zich weigert te assimileren aan onze manier van leven en door een waterdichte
immigratiestop.
Opheffing van het Executief van Moslims van België.

Sluiting van de Grote Moskee van Brussel.
Geradicaliseerde gevangenen hun straf in hun land van herkomst laten uitzitten.
Er is onze samenleving geen plaats voor geradicaliseerde moslims en voor
moslimterroristen. Islamextremisten moet hun Belgische nationaliteit worden
ontnomen en zij moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
Geen euro voor dit soort middenveld.
In plaats van diversiteit te bevorderen, dient onze Vlaamse cultuur en ons Vlaamse
waarden en normen als enig kader naar voren te worden geschoven.

Discriminatie inzake werk kan “een belangrijke, zo niet een doorslaggevende rol”
spelen voor gewelddadige radicalisering (1752/009, p. 158, punt 88)
Invoeren van praktijktests inzake discriminatie bij werk (1752/009, p. 159, punt 91
en 92)
Nationaal instituut voor mensenrechten oprichten, met o.a als opdracht bestrijden van
discriminatie op de arbeidsmarkt (1752/009, p. 159, punt 94)
Meer diversiteit bij indienstneming van jongeren (1752/009, p. 159, punt 95)
Burgerschap [= nationaliteit toekennen?] als belangrijke hefboom voor integratie
(1752/009, p. 164, punt 118)

Alle vormen van radicalisme aanpakken om discriminatie van de islam te voorkomen
(1752/009, p. 183, punt 54)
Diversiteit is een sleutelfactor en moet in diverse overheidsdiensten worden
gemaximaliseerd (1752/009, p. 183-184, punt 57)
Meer godsdienst- en islamleerkrachten in het onderwijs (1752/009, p. 188, punt 85)
Islamonderwijs moet de diversiteit binnen de islam weergeven (1752/009, p. 189,
punt 90)
Cultuur van de landen waaruit de immigratie kwam meer bekend maken en naar
waarde schatten, om zo de maatschappelijke samenhorigheid te versterken, de
diversiteit te stimuleren en de culturele kloof te verkleinen (1752/009, p. 189, punt
92)
Verwezenlijkingen van kunstenaar van diverse afkomst meer naar waarde schatten
(1752/009, p. 190, punt 95

Er bestaat geen ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt: werkgevers zijn op zoek naar de
meest geschikte arbeidskrachten en veel allochtonen voldoen daar vaak niet aan.
Aangezien er geen ‘discriminatie’ bestaat, hoeven er geen praktijktests te worden
gevoerd. Dergelijke Gestapo-praktijken zijn overigens weerzinwekkend.
Dit is geen opdracht voor een mensenrechteninstituut.
Werkgevers kunnen vrij beslissen wie zij in dienst nemen in functie van hun noden.
‘Diversiteit’ is in dat verband totaal irrelevant.
Het verwerven van de nationaliteit en van burgerschap is het resultaat van een
geslaagd integratieproces en niet omgekeerd. Wie onze nationaliteit wil verwerven
heeft eerst aangetoond dat hij volledige geassimileerd is in onze samenleving, onder
meer via het afleggen van een burgerschapsproef.
Er is momenteel in essentie maar één dreiging met (gewelddadig) radicalisme: die
van het islamitisch radicalisme.
Geen ‘diversiteits’dwang bij onze overheidsdiensten. Wie bij de overheden wil
werken dient over onze nationaliteit te beschikken en te worden aangeworven via een
objectieve selectieprocedure.
In ons onderwijs is geen plaats voor islamonderricht.
De staat moet zich niet moeien met theologische kwesties: scheiding van kerk en staat.
De enige cultuur die hier moet worden bevorderd is onze Vlaamse leitkultuur. Op die
manier geven wij onze eigen mensen én de vreemdelingen die zich wensen te
assimileren een duidelijk normen- en waardenkader mee in plaats van de norm- en
waardenloze multiculturele mikmak waarin alles gelijkgeschakeld wordt.
Kunst wordt niet naar waarde geschat door de etnische afkomst van de kunstenaar,
maar door haar intrinsieke kwaliteiten.

