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SekSuele  
voorlIchtIng met 
een verborgen 
agenda
Onze kinderen - ik herhaal: kinderen - van 
10 tot 12 jaar moeten volgens de Vlaamse 
regering seksuele voorlichting krijgen via de 
webstek ‘allesoverseks.be’. Nu is de liefde be-
drijven bijzonder prettig en is voorlichting 
nuttig, maar kinderen van die prille leeftijd 
(van het vijfde en zesde leerjaar lager onder-
wijs!) moeten volgens mij niet leren beffen, 
pijpen of hoe homo’s en lesbiennes te werk 
gaan. Kinderen van de lagere school zijn daar 
echt niet mee bezig en al zeker niet op zoek 
naar standjes-voor-gevorderden. Laat onze 
kinderen kind blijven, zou ik zeggen. Bo-
vendien valt het op dat de meeste illustraties 
standjes met allochtonen tonen.

Vlaams minister voor Jeugd Sven Gatz noemt 
de ouders die hiertegen protesteren “een 
kleine minderheid die getuigt van een nieuwe 
preutsheid”. Waarmee bewezen is dat ook op 
dit vlak de N-VA/CD&V/VLD-regering een 
decadent, multicultureel pad bewandelt.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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De goed-nieuws-show bij de ‘State of the Union’ van premier Michel 
die begin deze maand door de Kamer galmde, staat in schril contrast 
met de realiteit. 1 op 7 mensen leeft in armoede, de werkzaamheids-
graad blijft fors onder het Europees gemiddelde en de pensioenen 
behoren tot de laagste van de EU. Er gaapt een ravijn tussen de rege-
ringsretoriek en de harde realiteit voor de mensen. 

De focus op een aantal sociaal-economische hervormingen die de concur-
rentie en koopkracht ten goede moet komen, kan niet verhullen dat de 
regeringsmaatregelen in veelvoud teniet worden gedaan door het salvo 
aan verkapte belastingen en kille besparingen. Denken we maar aan de 
btw-verhoging op energie, de botte saneringen in de gezondheidszorg, 
de gestegen tarieven in de kinderopvang, de afbouw van de hypothecaire 
aftrek… De lijst is lang, de rekening voor de mensen torenhoog. 

Ook de bewering van Michel dat de regering de economische heropleving 
niet zal offeren op het altaar van de begrotingssanering, is lachwekkend. 
De voorwaarde van de grootste regeringspartij om de Vlaamse eisen in te 
vriezen, was dat de Belgische rekeningen op orde zouden gezet worden. 
Maar zelfs die magere oogst haalt ze niet binnen. 

Als klap op de vuurpijl vond de premier het nodig in quasi onverhulde 
termen de kant te kiezen van de staatsdictatuur van Madrid in het Cata-
laans-Spaanse conflict. Op de N-VA-banken volgde het immer luidende 
partijdevies: horen, zien en vooral zwijgen. 

Het maakt de zoektocht naar de meerwaarde van deze partij in deze rege-
ring even moeilijk als die naar een naald in een hooiberg.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

aald in een  
hooiberg 

“DE VOORWAARDE 
VAN DE N-VA OM DE 

VLAAMSE EISEN IN TE 
VRIEZEN, WAS DAT DE 
BELGISCHE REKENIN-

GEN OP ORDE ZOU-
DEN GEZET WORDEN. 

ZELFS DAT HAALT ZE 
NIET BINNEN.”
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ALLOCHTONE 
WERKLOOSHEID 

Ondanks de betere economische 
conjunctuur blijft de werkloos-
heid bij allochtonen torenhoog. 
Dat blijkt uit cijfers van minister 
van werk Philippe Muyters. Muy-
ters splitst de werklozen op in ‘au-
tochtonen’ en ‘allochtonen’. Een 
‘allochtoon’ wordt gedefinieerd 
als iemand die een nationali-
teit van buiten de Europese 
Unie heeft of zo’n natio-
naliteit vroeger heeft ge-
had. 

Waar de werkloosheid 
afgelopen maand met 
5,4 procent daalde, 
bleef de allochtone 
werk looshe idsgraad 
quasi ongewijzigd. In 
bepaalde steden zoals 
Turnhout steeg ze zelfs. Of 
hoe de ballon dat de allochto-
nen van vandaag “garant zouden 
staan voor de pensioenen van mor-
gen” andermaal wordt doorprikt. 

70 PROCENT 
LEEFLONERS VAN 
VREEMDE ORIGINE

Volgens Bea Cantillon, armoede-
expert en professor aan de Univer-

siteit Antwerpen, is niet minder 
dan 70 procent van de leefloners 
van niet-Belgische origine. In Brus-
sel loopt dat zelfs op tot 90 procent. 
Vorig jaar kaartte het Vlaams Be-
lang reeds aan dat niet EU-vreem-
delingen - nieuwe Belgen niet inbe-

grepen - tien keer meer afhankelijk 
zijn van een leefloon dan Vlamin-
gen. Kostprijs voor de belastingbe-
taler: een kwart miljard of bijna een 
derde van het totale leefloonbudget! 
Ook dit voorjaar toonden we op 
basis van cijfers van minister van 
Maatschappelijke Integratie Borsus 

aan dat het aantal asielzoekers dat 
beroep doet op een leefloon op am-
per vijf jaar tijd verdubbeld is. Meer 
zelfs: waar Maggie De Block jaar-
lijks 88 miljoen reserveerde voor 
leefloon voor asielzoekers, steeg dat 
onder Francken tot 188 miljoen. 
Een stijging van 114 procent. 

TEVEEL GEÏNDE 
ENERGIEBIJ-

DRAGE: GEEF 
ONS GELD 
TERUG! 

In mei raakte bekend 
dat er de voorbije jaren 
bij onze Vlaamse gezin-
nen en bedrijven maar 

liefst 75 miljoen euro 
teveel werd geïnd aan fe-

derale energiebijdrage. Dat 
gebeurde ook in Wallonië en 

Brussel, waar het geld inmiddels 
al werd terugbetaald. In Vlaande-
ren gebeurde dat nog steeds niet. 
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) 
drong in het Vlaams Parlement 
bij minister Tommelein (Open 
VLD) aan op een snelle terugbe-
taling. Deze laatste liet weten dat 
men bezig is met een oplossing. 
Voor het einde van het jaar zou 
een wetsvoorstel kunnen worden 
goedgekeurd om dit te regelen. Ste-
faan Sintobin is tevreden dat er nu 
toch werk wordt gemaakt van de 
terugbetaling, maar vindt dat men 
hiermee toch wel zeer lang treuzelt. 
Hieruit blijkt dat deze regeringen 
sneller handelen wanneer ze extra 
belastingen willen invoeren dan 
wanneer ze ten onrechte geïnde be-
lastinggelden moeten terugbetalen.

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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VLAAMS BELANG 
KIEST VOOR  
VLAAMSE GEZINNEN

Open VLD pleit voor de afschaf-
fing van het ‘huwelijksquotiënt’. 
Dat zorgt voor een lagere fiscale 
druk binnen een gezin als één van 
de partners een klein of geen inko-
men heeft. De partij is daarmee niet 
aan haar proefstuk toe: zo pleitte 
Jong-VLD eerder al voor de afschaf-
fing van de kinderbijslag. Wie de 
betaalbaarheid van de sociale zeker-
heid wil garanderen, moet nochtans 
in gezinnen en kinderen investeren 
in plaats van erop te besparen. Ge-
noemde voorstellen klinken dan 
ook wrang uit de mond van de-
genen die steevast roepen dat we 
‘nood hebben aan meer immigran-
ten om onze pensioenen te betalen.’ 
Het voordeel is evenwel dat ze de 
tegenstelling nog eens scherp stelt: 
Open VLD kiest voor open gren-
zen, het Vlaams Belang kiest voor 
Vlaamse kinderen en gezinnen. 

WIE VERTROUWT 
DE MOSLIMEXECU-
TIEVE NOG?

In onze gevangenissen zijn niet 
minder dan 37 islamconsulenten 
actief. Geen wonder natuurlijk, als 
men weet wat het profiel is van de 
gevangenispopulatie in dit land. 
De kandidaten voor deze func-
ties worden voorgedragen door 
het Executief van de Moslims van 
België, het door de Belgische over-
heid in het leven geroepen officiële 
orgaan dat verantwoordelijk is voor 
de contacten tussen de staat en de 
islamitische eredienst in België. Elk 
van deze voorgedragen kandidaten 
wordt ook gescreend door de veilig-
heidsdiensten. En wat blijkt, zoals 
dat te lezen staat in een antwoord 
van de minister van Justitie op een 
vraag van Barbara Pas? Dat van de 
in 2016 en 2017 door de Moslim-
executieve voorgedragen kandida-
ten er niet minder dan 5 een rode 
kaart kregen vanwege de veilig-
heidsdiensten. Om welke redenen 
dat gebeurde, wilde de minister niet 
kwijt, maar daar moet geen teke-
ning bij worden gemaakt. Meteen 
is ook duidelijk dat de Moslimexe-
cutieve totaal onbetrouwbaar is als 
het erop aankomt personen aan te 
duiden die vrij zijn van islamextre-
misme. 

“Jullie zouden gerust banger mo-
gen zijn.”

Ondernemer en vrouwenrech-
tenactivist Darya Safai over de 

toenemende islamisering,  
De Tijd, 14 oktober 2017

“Michel heeft drie riskante pa-
rallellen met de regeringen-
Verhofstadt: een taxshift slaat 
een gat in de inkomsten, de lage 
rente wordt niet gebruikt om de 
begroting te saneren en er zijn de 
budgettaire trucs.

Alain Mouton, economisch jour-
nalist Trends, in De Morgen, 

 11 oktober 2017 

“Sorry, België doet het slechter 
dan de meeste Europese landen”.

Economieprofessor UGent, Gert 
Peersman over het economisch 
beleid van de regering-Michel, 

Knack, 11 oktober 2017

“Iedereen die het niet met de 
linkse politiek en linkse media 
eens is, mag zonder enige indi-
catie racist, Joden- en vrouwen-
hater worden genoemd. De de-
moniseermachine draait op volle 
toeren.”

Leon De Winter, columnist  
The Post Online, 
17 oktober 2017

“In Brussel zijn er in verhou-
ding bijvoorbeeld zes keer meer 
leefloners dan in Vlaanderen, in 
Wallonië is dat ruim drie keer 
zoveel.”

Jan-Frederik Abbeloos,  
redacteur De Standaard,  

16 oktober 2017

“De Hollandse saus van Rutte III 
smaakt beter dan het halfbakken 
Zomerakkoord van Michel.”

Daan Killemaes, hoofdredacteur 
Trends, 12 oktober 2017
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Catalunya Lliure
“De keuze van een volk om zijn lot in eigen handen te nemen is geen 
misdaad.” Eigenlijk vatten de woorden van Catalaans premier Puig-
demont perfect samen waar het Catalaans-Spaans conflict om draait. 

Het uur van de waarheid nadert 
voor Catalonië. De moedige strijd 
van een volk dat zijn toekomst in 
eigen handen neemt tegen een cen-
traal gezag dat hen haast dictatori-
aal monddood probeert te maken, 
wekt sympathie. Ondanks staats-
terreur en economische chantage 
klinkt de roep naar onafhankelijk-
heid steeds luider. Zoveel moed de 
Catalanen hebben, zo weinig de 
Vlamingen... 

800 GEWONDEN

Als er één ding die moed en vastbe-
radenheid illustreert, is het wel het 
onafhankelijkheidsreferendum van 
begin oktober. Ondanks de harde 
aanpak van de Spaanse Guardia 
Civil trokken de Catalanen mas-
saal naar de stembus. Al snel gin-
gen de beelden de wereld rond van 
een door razernij bezeten staatspo-
litie die zelfs vrouwen en senioren 
matrakkeerde en beschoot met 
rubberen kogels met de diameter 
van een pingpongbal. Het nieuws 
ging de wereld rond met het meest 
in het oog springende beeld dat 
van een oudere vrouw met witte 
haren die sterk contrasteerde met 
het rood van een brede straal bloed 
over haar aangezicht. Zij was één 
van de meer dan 800 gewonden, 
Catalanen die te maken kregen 
met de harde hand van de Spaanse 
wet. Louter en alleen omdat zij 
hun stem gingen uitbrengen. Het 
ontlokte bij Europees commissaris 
Marianne Thyssen (CD&V) de re-
actie dat een “overheid proportioneel 
geweld mag gebruiken.” Letterlijk 
citaat. 

De houding van Madrid, en pre-
mier Rajoy in het bijzonder, is hier-
bij niet alleen verwerpelijk, ze is 
ook compleet onwettig en schendt 

alle mogelijke grondwettelijke 
waarborgen. Ze gaat bovendien 
lijnrecht in tegen het handvest van 
de grondrechten van de Europese 
Unie. Het politiegeweld had de 
facto de autonomie van Catalonië 
opgeheven en de regio onder een 
staat van beleg geplaatst. Indien 
dergelijke taferelen zich in het poli-
tiek-incorrecte Hongarije of Polen 
hadden voorgedaan, stonden de re-
gering en de Europese Commissie 
op hun achterste poten. Maar op 1 
oktober heerste de stilte. De stilte 
van de lafheid.

STILTE VAN DE LAFHEID

De repressieve en steeds vijandiger 
houding van Rajoy om de Cata-
laanse voorstanders van onafhan-
kelijkheid verder in het nauw te 
drijven, vindt dan ook daar zijn 
oorsprong. De Spaanse premier 
voelt zich gesteund door een lam-
lendig Europa dat het niet nodig 
vindt te reageren wanneer Europe-
se burgers het ziekenhuis worden 
ingeslagen omdat zij hun demo-
cratische plicht vervullen. 
 
Misschien nog stuitender dan de 
aanpak van de centrale overheid 
was dan ook het stilzwijgen van de 
Europese Commissie. In die zin zit 
de Spaanse premier Rajoy in een 
zetel. Europa legt hem geen duim-
breed in de weg om de staatster-
reur te staken. Zelfs toen de twee 
leiders van de onafhankelijkheids-
beweging Jordi Sànchez en Jordi 
Cuixart werden opgesloten, keken 
de Europese leiders de andere kant 
op. 

Ook in eigen land heerste overi-
gens de politieke lafheid. Toen Bar-
bara Pas in de Kamer minister Jam-
bon vroeg of België de Catalaanse 

onafhankelijkheid zou erkennen, 
schoof die de vraag door naar MR-
minister Bacquelaine die voluit het 
Spaanse centralisme verdedigde. 
De slaafse loonparlementsleden 
van de N-VA stonden erbij en ke-
ken ernaar.
 
NUCLEAIRE OPTIE

Vraag is wat het effect zal zijn van 
het beruchte artikel 155: “Als een 
bepaalde autonome gemeenschap 
het algemene belang schaadt, kan de 
Spaanse regering met alle mogelijke 
middelen optreden om het algemeen 
belang te vrijwaren.” Aangezien over 
de invulling van een dergelijk vaag 
artikel zelfs grondwetspecialisten 
het niet eens raken, ging Rajoy veel 
verder dan wat aanvankelijk werd 
verwacht: de Catalaanse regering 
werd afgezet, het parlement verloor 
een deel van zijn bevoegdheden 
en verkiezingen komen er ‘wan-
neer de toestand genormaliseerd’ 
is. Verkiezingen waar Puigdemont 
dan niet aan mág deelnemen. De 
Spaanse centrumregering dreigt er 
zelfs mee Puigdemont te vervolgen 
voor rebellie. Een misdaad waar in 
Spanje een gevangenisstraf tot der-
tig jaar op staat. 

In de marge: is er iemand die ge-
looft dat Vlaams minister-pre-
sident Geert Bourgeois dezelfde 
moed aan de dag zou leggen? 

Klaas Slootmans 

Foto: Assemblea.cat - Flickr

Midden het volk: Catalaans  
minister-president Puigdemont
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VRIND...  
maar niet zoals in ‘schild en vriend’
De Vlaamse regering publiceert jaarlijks het VRIND-rapport (met 
800 Vlaamse regionale indicatoren), het geeft ons een status quaestio-
nis van de samenleving. Beginnen we bij het begin: op de voorpagina 
van deze lijvige studie (493 pagina’s) staan acht mensen afgebeeld, 
zij moeten blijkbaar de Vlaamse bevolking symboliseren. Welnu: de 
MEERDERHEID is van allochtone afkomst. Blijkbaar is dat het 
Vlaanderen waar N-VA, CD&V en VLD naartoe willen.

Alleszins niet de Vlamingen zelf: 
in het hoofdstuk ‘Sociaal-culturele 
context’ stellen die zonder verpin-
ken dat terrorisme en immigratie 
hen het meest zorgen baren. 

Aangezien ook veelvuldig wordt 
vergeleken met de andere Europese 
landen, zien we in de tabel dat de 
volkeren in de Baltische staten veel 
minder angst hebben voor terreur-
aanslagen (hun regerin-

gen laten géén 
massa- immi-
gratie toe) en 
dat Britten, 
Fransen en 
Italianen het 
risico op een 
terroristische 
aanslag het 
hoogst in-
schatten (hun 
regeringen la-
ten net als hier 
wél massa’s 
a l lochtonen 
toe).  

Na terreur 
en immigra-
tie maken de 
V lamingen 
zich ook nog 
zorgen over 
de staats-
schuld (die 
ook onder 
de ‘rechtsli-
berale’ rege-
ring van De 

Wever blijft stijgen), de pensioe-
nen (waar MR en N-VA de werk-
loze 50-plussers in het vizier heb-
ben) en de levensduurte (ook niet 
bepaald gedaald onder de huidige 
‘taksen-regering’). 

SOCIALE SAMENHANG?

De Vlaming blijft er ondertussen 
lucide bij: hij/zij realiseert zich 
dat veel “maatschappelijke proble-
men zoals agressie in het verkeer, 
buurtconflicten, gezinsdrama’s” ver-
oorzaakt worden door “de tanende 
sociale samenhang en solidariteit in 
de samenleving”. Zoals u weet, zit 
de opgedrongen multikul in onze 
wijken daar voor veel tussen.

Het globale vertrouwen in de in-
stellingen geeft een zeer divers 
beeld: onderwijs, politie/leger en 
gemeentelijke administratie sco-
ren zeer goed, terwijl de Europese 
commissie, politieke partijen en de 
kerk nog nauwelijks krediet over-
houden. 

Inzake het (nochtans zeer degelijk) 
onderwijs moet opgemerkt worden 
dat de Vlaamse leerlingen pakweg 
tien jaar geleden nog in de mon-
diale top-5 stonden van de twee 
wereldwijde vergelijkingen (PISA 
en TIMSS meten inzake wiskunde, 
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Vrouwen en laaggeschoolden zijn in 2016 pessimistischer in-
gesteld. Dit in tegenstelling tot mannen en hooggeschoolden. 
Jongeren liggen meer wakker van hun persoonlijke toekomst. 
Ook wat globale maatschappelijke evoluties betreft zien ze 
de toekomst iets zwarter in dan andere leeftijdsgroepen. Het 
aandeel pessimisten ligt tussen 35 en 45 jaar het hoogst. 

Het pessimisme leeft minder sterk als gepeild wordt naar de 
verwachtingen op korte termijn. Hier verwacht een meerderheid 
van de Vlamingen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en 
verwacht men niet direct grote veranderingen, zeker wat het 
leven in het algemeen en de eigen persoonlijke en gezinssituatie 
betreft. Minder gerust is men in de economische situatie van het 
land en van Europa. Meer dan 30% verwacht dat het daarmee 
het komende jaar eerder de slechte kant opgaat. Vlamingen zijn 
hier pessimistischer ingesteld dan de doorsnee Europeaan.

Maatschappelijke problemen 

Vlamingen blijken in het voorjaar 2016 vooral het terrorisme en 
de immigratie als belangrijkste maatschappelijke problemen 

1.6 Toekomstverwachting lange termijn
Evolutie van het aandeel respondenten dat het met de stellingen eens of volledig eens is, van 2000 tot 2016, in %.

Bron: SCV-survey.

Over 10 jaar in Vlaanderen 2000 2002 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Groter verschil inkomens 62 56 72 75 68 73 72 70 72 73 73

Volgende generatie inkomen stap terug 50 56 68 68 69 67 74 77 73 75 70

Meer sociaal uitgeslotenen 51 50 61 59 61 62 64 65 66 67 66

Voor eigen pensioen zorgen 48 53 67 60 59 63 69 69 66 65 63

Meer werklozen 26 48 59 44 53 52 57 63 60 60 54

Betere kwaliteit van het leefmilieu 31 24 20 24 29 20 21 24 22 25 26

Voeding gezonder dan nu 25 19 18 18 23 22 19 22 20 24 26

Meer mensen hoger beschikbaar inkomen 23 22 16 18 18 12 11 22 11 12 15

1.7 Toekomstverwachting korte termijn
Toekomstverwachting op korte termijn, vergelijking houding 
van de Vlamingen met het gemiddelde in de EU28, voorjaar 
2016, in %.

Bron: Eurobarometer 85.2 (lente 2016).

Evolutie komende jaar Beter Slechter Hetzelfde

Leven in het 
algemeen

Vlamingen 24 9 65

EU28 28 11 58

Economische situatie 
in het land

Vlamingen 19 31 45

EU28 22 13 62

Financiële toestand 
van uw gezin

Vlamingen 15 10 72

EU28 22 13 62

Werkgelegenheid in 
het land

Vlamingen 20 27 47

EU28 22 27 45

Uw professionele 
situatie

Vlamingen 18 7 69

EU28 20 8 61

De economische 
situatie in Europa

Vlamingen 12 37 44

EU28 18 26 43

1.8 Maatschappelijke problemen
Rangorde van belang dat gehecht wordt aan maatschappelijke problemen, vergelijking tussen Vlamingen, Franstaligen en het 
gemiddelde van EU28, in 2015 en 2016.

Bron: Eurobarometer 83.4 (herfst 2015) en 85.2 (lente 2016).

2015 2016

Vlamingen Franstaligen EU28 Vlamingen Franstaligen EU28

Terrorisme 11 6 6 1 1 4

Immigratie 1 2 1 2 3 2

Staatsschuld 5 7 8 3 9 9

Pensioenen 2 4 7 4 7 6

Prijsverhogingen, kosten levensonderhoud 3 3 5 5 4 7

Economische situatie 7 5 3 6 4 3

Werkloosheid 4 1 2 7 2 1

Milieu, klimaat en energie 10 12 13 8 12 13

Criminaliteit 9 9 9 9 6 8

Belastingen 6 11 11 10 10 12

Gezondheid en sociale zekerheid 7 13 4 11 13 5

Onderwijs 13 10 12 12 8 10

Huisvesting 12 7 10 13 10 11

VRIND 201726
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leesvaardigheid, wetenschappen), maar dat we voor 
een en ander zakten naar de 10e en zelfs voorbij de 
20e plaats. Het is politiek niet correct dit te zeggen, 
maar deze lagere rangschikking heeft natuurlijk veel te 
maken met de toestroom in onze scholen van tiendui-
zenden jonge allochtonen die het gemiddelde danig 
naar beneden halen...

INTEGRATIE?

Dat sociale samenhang noch onderwijsniveau bevor-
derd worden door de aanhoudende immigratie vormt 
voor de huidige regeringen echter geen beletsel om op 
dit heilloze pad verder te gaan. Ik citeer uit VRIND op 
blz. 253: “Het aantal vreemdelingen in het Vlaamse Ge-
west is de voorbije 25 jaar bijna onafgebroken gestegen. 
Vooral tijdens de meest recente jaren is de stijging van het 
aantal vreemdelingen telkens behoorlijk groot.” Pak aan, 
Francken.

In de tabel kunt u zien welke steden en gemeenten in 
Vlaanderen het meest kunnen ‘genieten’ van de zoge-
naamde ‘culturele verrijking’. Machelen, Vilvoorde en 
Antwerpen scoren het hoogst als enkel gekeken wordt 
naar het aandeel personen afkomstig van buiten de 
EU.

Let wel, er staan natuurlijk ook positieve zaken in 
VRIND: zeer goede gezondheidszorgen, zoals gezegd 
een zeer degelijk onderwijs, een sterke economie dank-
zij de Vlaamse werkkracht en innovaties, universitei-
ten die internationaal meespelen enz. Maar de vraag 
dringt zich steeds meer op: hoe lang houden we dit 
alles nog overeind met politieke bewindvoerders die 
jaar na jaar miljarden blijven verbrassen aan het Waals 
profitariaat en de massale immigratie?

In feite tonen de naakte cijfers van VRIND aan dat 
een échte verandering nodig is. Maar die komt er niet 
met de huidige N-VA/CD&V/VLD-regering van 
Bourgeois. Die is ‘schild’ noch ‘vrind’ van de Vlamin-
gen. 

Filip De Man

de opleiding, hoe kritischer men reageert. De vakbonden, de 
koning en de kerk maken hierop een uitzondering: daar stellen 
lager geschoolden relatief iets meer vertrouwen in dan hoger 
geschoolden.

In de lente van 2016 ligt het vertrouwen van de Vlamingen 
voor alle politieke instellingen boven het Europese gemiddelde. 
Een ruime meerderheid van de Vlamingen heeft vertrouwen 
in de lokale en regionale overheden. Iets lager ligt de vertrou-
wensscore in de Verenigde Naties, gevolgd door deze in de 
Europese Unie, het federale parlement en de federale regering. 
Een vijfde van de bevolking vertrouwt politieke partijen. De 
scores zijn vergelijkbaar met deze van de voorgaande jaren. 
Vlaanderen verliest wel enige posities.

Europese cijfers met een verwante doch niet geheel dezelfde 
vraagstelling, geven aan dat de relatieve posities - in vergelij-
king met de andere EU lidstaten - vrij stabiel blijven. Opval-
lend zijn de hoge vertrouwensscores voor de Scandinavische 
landen, Luxemburg en Nederland op lokaal en nationaal 
niveau in tegenstelling tot hun vertrouwen in het Europese 
niveau. Het vertrouwen in de Europese Unie scoort hoog in 
Bulgarije, Litouwen en Malta. De Cyprioten en de Grieken zijn 
over de ganse lijn het meest wantrouwig. Ook wat betreft het 
vertrouwen in het Europees Parlement, de Europese Commis-
sie en de Europese Centrale Bank zijn de onderlinge verschillen 
tussen de landen groot.

In de peilingen naar het vertrouwen in administraties 
speelt het nabijheidsprincipe sterker dan op het vlak van te-
vredenheid met de voorzieningen. Het provinciale niveau valt 
daarbij een klein beetje uit de toon. Zowel de burgers als de 
lokale besturen hebben het meeste vertrouwen in de instellin-
gen waar ze nauwst mee te maken hebben: de gemeentelijke 

1.122 Evolutie van het vertrouwen in instellingen
Evolutie van het aandeel van de bevolking dat veel tot zeer veel vertrouwen heeft in instellingen, van 2000 tot 2016, in %

Bron: SCV-survey. 

(Zeer) veel 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Onderwijs 72 78 79 80 77 82 71 76 75 71 70 74 72
Politie 44 47 46 42 44 44 40 50 42 44 46 53 55
Gemeentelijke   administratie 43 45 48 44 48 51 38 48 44 47 47 53 50
Leger nb 32 25 22 24 28 22 27 26 26 29 33 46
Patroons/werkgevers 39 36 36 31 35 40 32 39 34 33 37 37 39
Vlaamse administratie 29 35 31 31 30 37 22 27 25 30 27 31 30
Gerecht 20 22 21 28 25 26 18 24 20 25 22 25 29
Koning 51 40 34 34 30 23 23 26 25 22 25 28 26
Vlaamse Regering 24 26 17 25 31 29 25 28 26 32 28 24 26
Vlaamse pers 15 18 18 20 22 24 19 25 21 29 29 30 24
Vlaams Parlement 25 24 18 22 28 26 23 26 25 29 26 23 24
Federale regering 25 22 15 19 21 16 13 12 12 20 19 21 23
Federale administratie nb 16 13 17 16 14 15 19 14 22 20 20 23
Federale parlement 25 23 16 19 21 17 13 13 12 19 18 18 22
Vakbonden 27 29 27 27 29 30 26 28 26 25 25 22 20
Europese commissie 17 20 17 20 16 20 20 22 19 20 19 20 19
Vlaamse politieke partijen 15 15 12 15 20 20 14 17 16 23 18 17 19
Kerk  24 22 17 20 19 34 14 11 11 13 14 13 13
Waalse politieke partijen 6 7 4 6 5 5 5 6 6 8 8 7 6

1.121 Vertrouwen in instellingen
Vertrouwen in instellingen, in 2016, in %.

Bron: SCV-survey 2016.
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volgorde van groepen als enkel gekeken wordt naar de huidige 
nationaliteit van de persoon. Ook dan vormen personen met 
een nationaliteit van de buurlanden de grootste groep (29%), 
maar zij worden nu gevolgd door de EU13-burgers (17%) en de 
personen met een nationaliteit van de Zuid-EU15-landen (11%). 

Algemeen genomen hebben 4 op de 10 personen van bui-
tenlandse herkomst nog steeds de nationaliteit van het her-
komstland, 3 op de 10 zijn zelf Belg geworden en nog eens 3 
op de 10 zijn geboren als Belg maar hebben een vader of moe-
der met een vreemde geboortenationaliteit.
Deze aandelen variëren sterk naar herkomstgroep. Bij de per-

sonen afkomstig uit de EU13-landen ligt het aandeel met een 
huidige vreemde nationaliteit het hoogst (74%), bij de perso-
nen van Turkse en Marokkaanse herkomst het laagst (respec-
tievelijk 15% en 18%).

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst verschilt 
sterk naar leeftijd. Bij de jongste groep (0-2 jaar) gaat het om 
37% van de bevolking. Bij de 80-plussers is slechts 4% van 
buitenlandse herkomst. 

In Baarle-Hertog, Maasmechelen, Genk, Machelen, Drogenbos 
en Vilvoorde ligt het aandeel personen van buitenlandse 
herkomst boven de 50% van de totale bevolking. Machelen, 
Vilvoorde en Antwerpen scoren het hoogst als enkel gekeken 
wordt naar het aandeel personen afkomstig van buiten de EU.

Instroom van vreemdelingen

Vreemdelingen komen om verschillende redenen naar België: 
om een gezin te vormen of er zich mee te herenigen, om te 
studeren, om te werken of om als vluchteling asiel aan te 
vragen. 

In de loop van 2016 kwamen 48.786 vreemdelingen (personen 
met een huidige vreemde nationaliteit) zich vanuit het buiten-
land langdurig (meer dan 3 maanden) in het Vlaamse Gewest 
vestigen. De internationale immigratie is tussen 2000 en 2016 

3.168 Personen van buitenlandse herkomst naar leeftijd
Aandeel personen van buitenlandse herkomst in de bevolking 
per leeftijdsgroep, op 1 januari 2016, in %.

Bron: DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR.
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1 Baarle-Hertog 68,3 Machelen 37,8

2 Maasmechelen 56,6 Vilvoorde 34,8

3 Genk 56,3 Antwerpen 33,7

4 Machelen 51,5 Genk 28,1

5 Drogenbos 50,2 Heusden-Zolder 26,8

6 Vilvoorde 50,1 Mechelen 25,3

7 Hamont-Achel 49,3 Zaventem 24,9

8 Kraainem 49,2 Drogenbos 24,4

9 Antwerpen 48,0 Boom 24,3

10 Zaventem 46,7 Wemmel 22,9

3.169 Buitenlandse herkomst per gemeente
Top 10 van gemeenten met het hoogste aandeel personen 
van buitenlandse herkomst (totaal) en het aandeel personen 
van niet-EU-herkomst, telkens in % van de totale bevolking, op 
1 januari 2016.

Bron: DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR.
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3.167 Nationaliteitshistoriek personen van buitenlandse 
herkomst
Aandeel van het aantal personen met een huidige buitenland-
se nationaliteit, van Belg geworden personen en van als Belg 
geboren personen in het totaal aantal personen van buiten-
landse herkomst per herkomstgroep, op 1 januari 2016.

Bron: DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR.
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Feest van de vrije meningsuiting
Met een niet mis te verstane uitspraak maakte de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen in oktober komaf met de jarenlange discrimi-
natie van uitgeverij Egmont door Boekenbeursorganisator Boek.be.

In het verleden waren er nooit boe-
ken van Vlaams Belang-auteurs te 
vinden op de Antwerpse Boeken-
beurs. Ze vonden immers nergens 
een verdeler of een uitgever voor 
hun werken. Tot 1998, toen werd 
uitgeverij Egmont opgericht, 
die wel bereid was hun boe-
ken uit te geven.

Daar de nieuwbakken 
uitgeverij aan alle vereis-
ten voldeed om een stand 
op de beurs te bekomen, 
werd door Boek.be, met 
als voorzitter ene Jos 
Geysels (ex-AGA-
LEV), snel-snel 
een extra ver-
eiste inge-
bouwd om 
Egmont te 
kunnen wei-
geren. Voort-
aan moest men ook 
lid zijn van de VUV, 
de Vlaamse Uitgevers Vereniging, 
de facto een links clubje waar de 
lidmaatschapsaanvragen van Eg-
mont bij voorbaat al geen kans 
maakten. 
 
Het was puur machtsmisbruik, dat 
ervoor zorgde dat de beurs een ver-
schanste burcht van politieke cor-
rectheid werd. Waar men Egmont 
aan de ophaalbrug weerde als een 
melaatse, werden vuurrode uitge-
verijtjes als EPO (Education Prolé-
tarienne/Proletariese Opvoeding) 

met alle egards behandeld. EPO, 
dat midden jaren ’70 gesticht werd 
door drie voor geweldpleging ver-
oordeelde Amadezen en werken 
uitbracht ter vergoelijking van de 
slachtpartijen van Stalin en ter 

verheerlijking van het Noord-
Koreaanse regime...

DAGVAARDING

Het was een situatie 
die niet kon blijven du-

ren, zelfs niet voor linkse 
journalisten zoals Joël 

De Ceulaer, die 
hierover in De 

Morgen zo-
waar een 
eerlijk stuk 
s c h r e e f . 

En gesterkt 
door haar 

deelname aan de 
prestigieuze Frankfurter 

Buchmesse, bleek voor Egmont 
de tijd rijp voor een dagvaarding 
aan het adres van de Boekenbeurs-
organisatoren. Hetgeen op 26 juni 
2017 ook gebeurde.

Voor Boek.be en de GAU (de 
opvolger van de VUV) mocht de 
discriminatie gerust blijven voort-
duren. Met alle middelen, vertra-
gingsmaneuvers bij de lidmaat-
schapsaanvraag incluis, heeft men 
nog gepoogd Egmont af te hou-
den. En tijdens het proces kwam 
men, naast het afgezaagde racisme 

en discriminatie-verhaaltje, plots 
met het ernstig bedoelde argument 
af dat Egmont geen uitgeverij zou 
zijn. Het is de mensen van de uit-
geverij in kwestie nog steeds on-
duidelijk wat ze dan wel zouden 
zijn…

Het bleken allemaal uitlatingen in 
het ijle, geen enkel verweermiddel 
werd gestaafd met enig bewijs. In 
het vonnis werden ze dan ook lo-
gischerwijze van tafel geveegd. Uit-
geverij Egmont moet voortaan op 
elke boekenbeurs worden toegela-
ten, zoniet dienen de organisatoren 
een dwangsom van 500.000 euro 
op te hoesten.

Graag hadden we voor de men-
sen van Egmont dit artikel willen 
beëindigen met een welgemeend 
‘Eind goed, al goed’. Maar bij het 
ter perse gaan van dit artikel is de 
periode om in beroep te gaan nog 
niet verstreken. Boek.be en de 
GAU kunnen dit nog doen, al heb-
ben ze reeds veel van hun kruit – in 
casu losse flodders - verschoten.

De door Egmont uitgegeven au-
teurs laten het ondertussen niet 
aan hun hart komen. Ze zullen dit 
jaar aanwezig zijn op de beurs, zaal 
1, stand 105. De eerste Boeken-
beurs die tevens een feest van de 
vrije meningsuiting is.

Info over programma en signeer-
sessies: www.uitgeverijegmont.be.

Frederik Pas

ZO 29/10 ZO 5/11 DO 9/11 ZO 12/11EN
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Relaxen in Ibiza in plaats van  
gevangenisstraf uit te zitten
Sinds juli heeft minister Geens (CD&V) er iets nieuws op gevonden 
om het tekort aan cellen in de gevangenissen aan te pakken: gedeti-
neerden afwisselend een week laten brommen en een week vrijlaten.

Al vele jaren lang zijn er in dit land 
meer gevangenen dan er plaatsen 
zijn in onze gevangenissen. Het re-
sultaat is overbevolking, waarvoor 
België door internationale instanties 
al meermaals op de vingers werd ge-
tikt en zelfs veroordeeld. Daar komt 
maar geen verbetering in omdat bij 
de opeenvolgende regeringen de no-
dige politieke wil ontbreekt om dat 
probleem ten gronde aan te pakken. 
De oplossing is nochtans eenvou-
dig: bouw voldoende gevangenissen 
in functie van het aantal gedetineer-
den dat achter de tralies moet zitten.

GEVAARLIJKE  
LAPMIDDELEN

De verschillende regeringen heb-
ben al vele lapmiddelen bedacht 
en ten uitvoer gebracht om aan die 
overbevolking een mouw te passen. 
Daarbij is het ene lapmiddel voor de 
samenleving al gevaarlijker dan het 
andere. Het elektronisch toezicht 
bestaat al langer, maar functioneert 
tot nog toe vierkant. En gevangenis-

straffen van 
m i n d e r 
dan 3 jaar 
w e r d e n 
en worden 
gewoon niet 
meer uitgevoerd.

Sinds juli van dit jaar heeft 
de regering-Michel/De Wever in 
dat verband weer iets nieuws uit 
haar hoed getoverd: het week-om-
weekstelsel. Het systeem komt erop 
neer dat criminelen die veroordeeld 
werden tot een gevangenisstraf van 
3 tot 10 jaar, zware misdadigers 
dus, afwisselend een weekje in het 
gevang doorbrengen om daarna 
een weekje vrij te kunnen rondlo-
pen in de Belgische natuur. En dat 
dus maanden aan een stuk. Daarbij 
worden de betrokkenen tijdens hun 
weekje verlof op geen enkele ma-
nier in de gaten gehouden door de 
overheid, bijvoorbeeld door mid-
del van een enkelband of zelfs maar 
het simpelweg dagelijks aanbieden 
op het politiekantoor. Het systeem 

wordt momenteel toegepast voor 
niet minder dan 280 gedetineerden.

BUITENKANS

Handige jongens hadden natuur-
lijk onmiddellijk begrepen welke 
buitenkansen dit ‘detentie’systeem 
biedt. Volgens bepaalde berichten 
maken sommigen van dat weekje 
verlof immers gebruik om op va-
kantie te gaan naar zonniger oor-
den. Anderen profiteren er naar 
verluidt van om een week in het 

zwart te gaan werken. 
En wie weet zijn er 
nog anderen die 
dit aangrijpen om 
verder criminele 

feiten te plegen.

Barbara Pas ondervroeg 
dan ook minister van 
Justitie Geens, maar 
die is zich kennelijk van 
geen kwaad bewust en 

volhardt in de boosheid. 
Barbara Pas: “Dit is eigen-

lijk te gek voor woorden! Top-
punt van al is dat de weken die 

deze veroordeelden worden vrijgelaten 
ook nog volledig meetellen voor het in 
mindering brengen van de straf die ze 
moeten uitzitten. Met zulk een be-
leid maakt deze regering het klimaat 
van straffeloosheid en laksheid alleen 
maar veel erger.”

Duidelijk is in alle geval dat ook de 
regering-Michel/De Wever de ge-
vangeniscrisis niet onder controle 
krijgt. Maar dat is voor het Vlaams 
Belang hoe dan ook geen excuus 
voor zulke waanzinnige maatrege-
len, waarbij veroordeelde crimine-
len zonder enig toezicht terug op de 
samenleving worden losgelaten.

Peter Lemmens
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België blijft land zonder grenzen
Als we sommigen mogen geloven, is de asiel- en immigratiecrisis in dit 
land bezworen. Dat is echter allerminst het geval. We plaatsen enkele 
feiten en cijfers op een rij, waaruit blijkt dat de vele zegebulletins die 
de regering uitstuurt, niet alleen voorbarig, maar zelfs ronduit mis-
plaatst zijn. 

Nadat het aantal asielaanvragen in 
2015 een enorme piek kende (+ 
106 procent), daalde dat aantal vo-
rig jaar significant. Dat was niet het 
gevolg van een of ander kordater 
Belgisch migratiebeleid, maar wel 
van het feit dat in maart 2016 de 
zogenaamde Balkanroute werd ge-
sloten. Daaraan heeft de Belgische 
regering evenveel verdienste als An-
gela Merkel, met name geen enkele. 
De sluiting van de beruchte route 
door enkele Centraal-Europese lan-
den kwam er immers op initiatief 
van Oostenrijk. 

Ondertussen zit het aantal asielaan-
vragen echter opnieuw in een stij-
gende lijn. In totaal werden het af-
gelopen half jaar 9.784 asielzoekers 
geregistreerd. Vorig jaar waren er 
dat in dezelfde tijdsspanne 7.951. 

GEZINSHERENIGING 
PIEKT

Gezinshereniging blijft niet alleen 
het belangrijkste immigratieka-

naal, maar zit zelfs in een stijgende 
lijn. In nauwelijks twee jaar tijd 

(2013-2015) steeg het cijfer met 
liefst twintig procent: van 45.979 
tot 55.179. Goed om weten, is dat 
in dit cijfer niet eens de gevolgen 
van de jongste asielcrisis vervat zit-
ten. Alles wijst er dan ook op dat 
dit immigratiekanaal nog verder 
zal aanzwellen. Dat blijkt overigens 
uit de cijfers die tot nu toe beschik-
baar zijn: vorig jaar steeg het aantal 
aanvragen voor gezinshereniging 
door asielzoekers van 3.992 (2015) 
naar 7.019. Dat is een stijging met 
liefst 75 procent. Deze evolutie, dat 
hoeft niet te verbazen, is het gevolg 
van een bewuste keuze van de Bel-
gische regering. In tegenstelling tot 
wat andere Europese landen deden 
(en de N-VA aanvankelijk aankon-
digde), liet de Belgische regering 
immers na de voorwaarden voor 
gezinshereniging voor asielzoekers 
te verstrakken. 

TERUGKEERBELEID 
BLIJFT ONDERMAATS

Een ander klassiek pijnpunt van 
het Belgische asiel- en immigratie-
beleid is het uitwijzingsbeleid. Op 
dat vlak is al evenmin sprake van 
een kentering. Terwijl het aantal 
asielzoekers in 2015 piekte, nam 
de effectieve uitwijzing van illega-
len en afgewezen asielzoekers vorig 
jaar slechts marginaal toe. Volgens 
de (gepimpte) cijfers van de rege-
ring steeg dat aantal repatriëringen 
in 2016 tot 10.907, goed voor een 
stijging van 8 procent tegenover 
het jaar voordien.

Zelfs als het cijfer van de regering 
correct zou zijn, blijft de vaststel-
ling dat tegenover een stijging van 
het aantal asielaanvragen met 106 
procent (2015) een stijging van het 
aantal repatriëringen van nauwe-
lijks 8 procent (2016) staat. Van 
enig evenwicht tussen instroom en 
uitstroom is dan ook geen sprake. 
Daarnaast moet het officiële cijfer 
met een ferme korrel zout geno-
men worden. Het officiële terug-
keercijfer is immers kunstmatig 
opgekrikt doordat de zogenaamde 
‘terugdrijvingen aan de grens’ (in 
de praktijk gaat het hier om men-
sen die een ‘no go’ krijgen van de 
lucht- en zeevaartpolitie) voor het 
gemak bij de gedwongen repatrië-
ringen worden geteld. Op die ma-
nier doet Theo Francken precies 
hetzelfde wat hij zijn voorgangers 
verweet: hij zet mensen ‘uit’ die 
nooit in het land zijn geweest. In-
dien Francken zijn rekenwerk als 
oppositielid ook vandaag nog ern-
stig zou nemen, bedroeg het wer-
kelijke aantal repatriëringen vorig 
jaar 9.318; zegge en schrijve 1.589 
(15 procent) minder dan waarvan 
sprake in de goednieuws-show van 
deze regering. 

Veel beterschap lijkt overigens niet 
op komst. Ondertussen werd al 
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meermaals aangekondigd dat de 
capaciteit in de gesloten centra 
voor gedwongen terugkeer ver-
der zou opgevoerd worden. Nog 
niet zo lang geleden was er zelfs 
sprake van een uitbreiding naar 
1.066 plaatsen. Belangrijk detail: 
slechts een fractie daarvan wordt 
gerealiseerd binnen deze regeer-
periode (namelijk 53 plaatsen in 
Merksplas/Steenokkerzeel en 50 in 
Holsbeek). Al de rest is lange ter-
mijnplanning voor de volgende le-
gislatuur (Zandvliet 144 en Jumet 
200). Wat daarvan daadwerkelijk 
gerealiseerd zal worden, blijft dan 
ook een open vraag. Geheel afge-
zien dan nog van de bedenking 
dat deze extra capaciteit vandààg 
nodig is. 

TOPBESTEMMING 

Het feit dat de focus de afgelopen 
twee jaar begrijpelijkerwijs lag op 
de asielcrisis, zou ons haast doen 
vergeten dat ook de immigratie 
naar dit land in zijn totaliteit on-
der deze regering onverminderd 
op een hoog niveau aanhoudt. De 

cijfers spreken duidelijke taal: van 
een trendbreuk is geen sprake. 

De afgelopen drie jaar werden 
door deze regering weliswaar een 
beperkt aantal initiatieven geno-
men en - vooral - aangekondigd. 
Veelal gaat het om maatregelen 
waar op zich weinig of niets tegen 
is, maar die helaas lang niet vol-
staan om een kentering in het im-
migratiebeleid teweeg te brengen. 
Maatregelen die wél een impact 
zouden kunnen hebben, bleven uit 
of hooguit in de aankondigings-

fase steken. Goed genoeg voor de 
televisiecamera’s, maar niet voor 
het regeringswerk. De gevolgen 
zijn ernaar. 

Ook de beste publiciteitscampag-
ne kan niet verhelen dat de immi-
gratiekranen nog steeds openstaan 
en België blijft wat het was: een 
topbestemming voor immigratie 
vanuit alle windstreken. 

Dirk De Smedt

IMMIGRATIESTOP

STERKE
SOCIALE ZEKERHEID

+

Immigratie: geen trendbreuk

2012

123.037 119.034 124.347

2013 2014

124.557

2015

123.550

2016
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40 jaar rots in de branding
Precies 40 jaar nadat Karel Dillen de Vlaams-Nationale Partij boven 
de doopvont hield, vierden zo’n 2000 militanten dit jubileum op het 
Antwerpse Steenplein. 

Nog voor de 40e verjaardag had 
plaatsgevonden, vochten onze 
‘vrienden’ van De Standaard en De 
Morgen al een ijverig robbertje uit 
om de invloed van het Vlaams Be-
lang te meten aan het al dan niet 
realiseren van bepaalde punten 
van het partijprogramma. Beide 
kranten kwamen tot de conclusie 
dat het Vlaams Blok en later het 
Vlaams Belang de maatschappe-
lijke agendasetting zo sterk hebben 
bepaald dat de politieke besluitvor-
ming verplicht werd ze - alvast ten 
dele - te volgen. 

Dat was ook precies wat Gerolf 
Annemans in zijn toespraak be-
nadrukte. Zowel op het vlak van 
de Vlaamse verzelfstandiging als 
het immigratievraagstuk heeft het 
Vlaams Belang wegen bereden 
waar nooit eerder iemand kwam. 
De betreurde Joris Van Hauthem 
parafraserend: “Wij hakten in het 
oerwoud een pad uit, een pad op 
weg naar de Ordelijke Opdeling van 
België, op weg naar het besef van de 
islamisering, op weg naar de omme-
keer van de immigratie, en op weg 
naar een einde aan de verlaksing 
van justitie en veiligheid. Dat heb-
ben wij gedaan, dat hebben alleen 
wij gedaan en dat hebben wij alleen 
gedaan.” Een kippenvelmoment. 

FILIP DEWINTER:  
“ANTI-ESTABLISHMENT-
ROL KOESTEREN” 

Met de cijfers in de hand toonde 
Antwerps thuisspeler Filip Dewin-
ter in zijn welkomsttoespraak dan 
weer feilloos aan dat de strijd al-
lesbehalve gestreden is. Hij blikte 
terug op de afgelopen vier decen-
nia in de Scheldestad. “Binnenkort 
‘vieren’ we de bouw van de zestigste 
Antwerpse moskee en voor het eerst 

in de geschiedenis is een meerderheid 
van de Antwerpse leerlingen moslim. 
Dat laatste zegt alles over de bevol-
kingssamenstelling van de komende 
jaren.” 

Verwijzend naar de raad die Karel 
Dillen hem ooit gaf, drukte De-
winter de aanwezigen op het hart 
dat ze hun rol van luis in de pels en 
anti-establishmentpartij blijvend 
moeten koesteren. “Toen ik 30 jaar 
geleden voor het eerst als parlements-
lid verkozen werd, zei Karel Dillen 
mij: ‘Wij zitten in het parlement 
maar wij zijn nooit van het parle-
ment’. Niet de schouderklopjes van 
collega’s of de lovende artikels van de 
vijandige media moeten onze brand-
stof zijn maar wel integendeel, de 
scheldwoorden, de verwijten, de er-
gernis van onze politieke tegenstan-
ders tonen dat we op de goede weg 
zijn en dat alleen moet ons motive-
ren en stimuleren.”

Zeer gesmaakt was ook de pas-
sage van kersvers VBJ-voorzitter 
Bart Claes die de nieuwe generatie 
Vlaams Belangers belichaamt. In 
zijn maidenspeech wees hij erop 
dat het Vlaams Belang ook bij de 
jongeren bijzonder goed blijft sco-
ren. Zo is VBJ op korte tijd uitge-
groeid tot de grootste jongerenpar-
tij op Facebook. “Samen maken we 
Europe great again”, aldus een over-
tuigende Bart Claes.

KONIJN VOOR EEN  
LICHTBAK

Als Vlaams-nationale Kamerko-
ningin refereerde Barbara Pas naar 
de gebeurtenissen in Catalonië en 
de laffe houding van de Belgische 
regering, in het bijzonder de N-VA. 
“Terwijl N-VA-parlementsleden met 
Catalaanse vlagjes de nationalist uit-

hangen op sociale media is de N-VA-
regering over Catalonië zo passief als 
een konijn voor een lichtbak.”

Pas blikte ook terug op de migra-
tiepolitiek van de afgelopen drie 
jaar. Het vaak als kordaat bestem-
pelde immigratiebeleid van Theo 
Francken is volgens Pas niet meer 
dan een mistgordijn van een lucide 
communicator die de staalharde 
cijfers van zijn laks beleid ten al-
len prijze probeert te camoufleren. 
“Een beleid waarbij het aantal aan-
vragen voor gezinshereniging door 
asielzoekers met 75 procent steeg. 
Een beleid waarbij vorig jaar niet 
minder dan 41.459 vreemdelingen 
een Belgische identiteitskaart kre-
gen. Een beleid waar 81 procent van 
de uitwijzingsbevelen onuitgevoerd 
blijft. Is dat het kordate migratie-
beleid waar de Vlamingen in 2014 
massaal voor hebben gestemd?” 

DE CATALANEN TONEN  
DE WEG

Ook Tom Van Grieken haalde in-
spiratie uit de Catalaanse ontwik-
kelingen. “De Catalanen brengen 
onze strategie in de praktijk”, klonk 
het. “Omdat echte nationalisten 
weten dat onze vrijheid niet op een 
schoteltje wordt aangereikt. Onze af-
spraak met de geschiedenis krijgen we 
niet, die moeten we grijpen”. 

De partijvoorzitter stond ook stil 
bij de enorme verdienste en de niet 
aflatende inzet van onze vaak ver-
guisde militanten: “Vlaams Belan-
ger word je niet om snel carrière te 
maken. Vlaams Belanger word je uit 
idealisme. En dat unieke idealisme 
vind je bij geen andere partij terug. 
Die onvoorwaardelijke liefde voor 
ons volk. Voor de vorige generatie 
en vooral voor de komende generatie 
Vlamingen. Dat, dat onderscheidt 
het Vlaams Belang van al de rest.”

Klaas Slootmans
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Stem tegen open grenzen 
Eind september vonden in Duitsland nationale parlementsverkiezin-
gen plaats. Het resultaat is in meer dan één opzicht historisch. 

Op 24 september kozen de Duitsers 
een nieuwe Bondsdag. Alhoewel de 
traditionele partijen geen moeite 
onverlet lieten om het immigratie-
thema uit de campagne te weren, 
grepen de kiezers deze verkiezingen 
aan om de immigratiepolitiek van 
de regering-Merkel af te straffen en 
duidelijk te maken dat ze 
baas in eigen land willen 
blijven. 

MOTIE VAN  
WANTROUWEN

Alhoewel de meeste 
‘waarnemers’ Angela 
Merkel reeds bij voorbaat 
hadden uitgeroepen tot 
overwinnaar, draaide de 
stembusslag uit op een 
zware nederlaag voor 
de zetelende coalitie 
van christendemocraten 
(CDU/CSU) en socialis-
ten (SPD). Samen ver-
loor de zogenaamde ‘gro-
te coalitie’ zowat honderd 
zetels en goed 14 procent 
van haar stemmen, wat 
niet anders dan een motie 
van wantrouwen kan ge-
noemd worden. De SPD 
tuimelde naar 20,5 pro-
cent (- 5,2) en vestigde 
daarmee haar naoorlogs 
diepterecord. Hetzelfde 
geldt overigens voor de 
christendemocraten die eveneens 
een kwart van hun kiezers verloren 
en afklokten op 32,9 procent, het 
slechtste resultaat sinds de eerste 
Bondsdagverkiezingen in 1949.

HISTORISCH

De grote overwinnaar van de 
Bondsdagverkiezingen werd de 
immigratiekritische ‘Alternative 
für Deutschland’ (AfD). De partij 
die slechts vier jaar geleden boven 

de doopvont werd gehouden, wist 
12,6 procent (+ 7,9) van de kie-
zers te bekoren en schrijft daarmee 
zonder meer geschiedenis. Voor het 
eerst doet immers een partij rechts 
van de CDU - daarvoor hoeft men 
heus niet veel moeite meer te doen 
- haar intrede in de Bondsdag. Ze 

vormt er meteen de derde sterkste 
fractie, aangezien de AfD zowel de 
liberale FDP (10,7 procent; + 5,9) 
als de extreemlinkse partij ‘Die 
Linke’ (9,2 procent ; + 0,6) en de 
Groenen (8,9 procent ; + 0,5) ach-
ter zich liet. Met hun stem voor 
de AfD hebben heel wat Duitsers 
in ieder geval aangegeven zich niet 
langer door politiekcorrecte predi-
kanten te willen laten voorschrij-
ven wat ze moeten denken en voor 
wie ze vooral niet mogen stemmen. 

Als de partij er de komende jaren 
vanuit de oppositie in slaagt zich te 
manifesteren als een geloofwaardig 
‘alternatief voor Duitsland’, kan 
maar weinig beletten dat ze verder 
uitgroeit tot een politieke factor 
waarmee blijvend rekening moet 
gehouden worden. 

DEMOCRATIE WINT

Behalve de AfD, kwam 
ook de democratie zelf 
als grote overwinnaar 
uit de stembusslag van 
24 september. Voor het 
eerst sinds vele jaren is de 
opkomst voor de Bonds-
dagverkiezingen name-
lijk aanzienlijk gestegen, 
wat in belangrijke mate 
aan de AfD te danken 
is. Uit zowat alle verkie-
zingsanalyses blijkt dat 
de piepjonge partij niet 
alleen heel wat kiezers 
van de gevestigde partijen 
wist af te snoepen, maar 
ook heel wat mensen die 
niet (meer) gingen stem-
men, kon mobiliseren. 
Een belangrijke verkla-
ring hiervoor is ongetwij-
feld het feit dat de kiezer 
met de AfD opnieuw een 
alternatief kreeg aange-
boden. De gevestigde 
partijen zijn in de loop 
der jaren immers inhou-
delijk steeds meer op el-
kaar gaan gelijken en in 

grote mate inwisselbaar geworden, 
waardoor menige kiezer zich af-
vroeg of zijn stem nog wel een ver-
schil maakte. Door aan de politiek 
daklozen een stem te geven, is de 
AfD er in ieder geval in geslaagd de 
burger dichter bij het politieke be-
drijf te betrekken en opnieuw meer 
‘diversiteit’ in het Duitse politieke 
landschap te brengen. 

Dirk De Smedt
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Sensatie in de Alpen
Drie weken nadat tussen de Noordzee en de Alpen een nieuw parle-
ment werd gekozen, trok Oostenrijk naar de stembus. Nog meer dan 
boven de Inn het geval was, spraken de kiezers zich in alle duidelijk-
heid uit voor een kordate immigratiepolitiek. 

De parlementsverkiezingen in Oos-
tenrijk leverden twee grote over-
winnaars op: de rechts-nationale 
FPÖ en de christendemocratische 
ÖVP. De grootste slachtoffers van 
de politieke storm die midden ok-
tober doorheen de Alpenrepubliek 
raasde, waren de Groenen. Terwijl 
de socialistische SPÖ met een score 
van 26,9 procent (+0,1) ter plaatse 
trappelde, belandden eerstgenoem-
den met 3,8 procent (- 8,6) onder 
de kiesdrempel. Een opmerkelijke - 
maar in de berichtgeving in eigen 
land verwaarloosde - vaststelling 
daarbij is dat de zogenaamde ‘Liste 
Pilz’, een groene scheurlijst die pleit 
voor een strakkere immigratiepoli-
tiek, wél de kiesdrempel van 4 pro-
cent haalde en haar intrede doet in 
de Oostenrijkse nationale vergade-
ring. 

ZEGETOCHT

Wie op de avond van 15 oktober 
in ieder geval reden te over had 
tot feestvieren, was andermaal de 

FPÖ. Met een indrukwekkende 
score van 26 procent (+ 5,5) zet-
ten de ‘Freiheitlichen’ hun electo-
rale opmars immers onverminderd 
verder. Met haar vierde overwin-
ning op rij sinds Heinz-Christian 
Strache in 2005 het roer overnam 
(2006: + 1,02 procent ; 2008: + 
6,5 procent ; 2013: + 2,7 procent), 
evenaarde de FPÖ niet alleen bij-
na haar historisch record uit 1999 
(26,9 procent), maar heeft ze met-
een ook goede vooruitzichten op 
regeringsdeelname. 

REANIMATIE

De andere grote overwinnaar was 
de christendemocratische ÖVP die 
31,5 procent (+ 7,5) van de kie-
zers achter zich wist te scharen en 
daarmee uitgroeide tot de grootste 
partij van het land. Dat resultaat 
is geheel en al het werk van haar 
jonge minister van Buitenlandse 
Zaken (en toekomstig kanselier) 
Sebastian Kurz die er op korte tijd 
in slaagde zijn zieltogende partij 

nieuw leven in te blazen. Hij maak-
te zich bekend én populair toen hij 
begin vorig jaar - tegen de wil van 
Merkel - het initiatief nam om de 
beruchte Balkanroute te sluiten. 
Daaropvolgend deed hij in binnen- 
en buitenland van zich spreken met 
zijn pleidooi om ook de illegale im-
migratie via de Italiëroute een halt 
toe te roepen en bij die gelegenheid 
de feitelijke veerdienst van de ngo’s 
op de Middellandse Zee ronduit 
“waanzin” noemde. Het feit dat 
Kurz er niet voor terugdeinsde heel 
wat voorstellen van de FPÖ tot de 
zijne te maken - waaronder ook de 
beperkte toegang tot de sociale ze-
kerheid voor immigranten en het 
schrappen van het leefloon voor 
asielzoekers die weigeren Duitse 
les te volgen - heeft zijn partij dui-
delijk geen windeieren gelegd. Zo 
bekeken, kan men Heinz-Christian 
Strache maar moeilijk tegenspre-
ken wanneer hij op de verkiezings-
avond stelde dat zowat 60 procent 
van de Oostenrijkse kiezers voor 
het FPÖ-programma stemde.

HOOP VOOR EUROPA

Rekening houdende met de sterke 
score van de FPÖ én het feit dat 
Kurz - net zoals uittredend SPÖ-
kanselier Kern overigens - samen-
werking met de ‘Freiheitlichen’ bij 
voorbaat weigerde uit te sluiten, 
is de kans reëel dat Oostenrijk de 
komende jaren bestuurd zal wor-
den door een ÖVP-FPÖ-regering. 
Dat zou betekenen dat het kamp 
van landen die zich verzetten te-
gen massa-immigratie en de evo-
lutie naar een Europese superstaat 
versterkt wordt. In die optiek is de 
Oostenrijkse verkiezingsuitslag van 
15 oktober slecht nieuws voor het 
wereldvreemde EU-establishment, 
maar een goede zaak voor Oosten-
rijk en hoopgevend voor Europa.

Dirk De Smedt
Foto: Gerhard W. Loub - Flickr

Een onbeswiste overwinnaar van de Oostenrijkse parlements-
verkiezingen: FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache
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Straks kakofonie aan  
lage-emissiezones in Vlaanderen? 
Er dreigt de komende jaren een wildgroei aan lage-emissiezones met 
verschillende regels te ontstaan waarbij auto’s nog wel binnen mogen 
in de ene stad maar niet meer in de andere, zo waarschuwde Vlaams 
Belang-fractievoorzitter Chris Janssens in het Vlaams Parlement.

Toen het Antwerps N-VA-stads-
bestuur de lage-emissiezone (LEZ) 
goedkeurde die in februari van dit 
jaar in werking trad, stemde het 
Vlaams Belang als enige tegen. De 
LEZ is immers in de eerste plaats 
een perceptiemaatregel van een 
stadsbestuur dat zich politiek op 
de ecologische flank wil afdekken. 
De ervaring in het buitenland leert 
dat de effecten op de luchtkwaliteit 
minimaal zijn. Duizenden - over-
wegend oudere en armere - Ant-
werpenaren waren het belangrijkste 
slachtoffer: zij werden verplicht 
hun wagen te verkopen. Wagens 

die binnen luttele jaren nochtans 
spontaan uit het verkeer zouden 
verdwijnen. 

GELDFABRIEKJE

Recent is inderdaad aangetoond 
dat de LEZ voor wat betreft de da-
ling van het fijn stof in de lucht een 
maat voor niets was. Op een half 
jaar bracht de LEZ het stadsbestuur 
anderzijds wel 7 miljoen euro aan 
boetes op, zo bekende de Antwerpse 
milieuschepen na een vraag van het 
Vlaams Belang. De LEZ als geldfa-

briekje dus. Overi-
gens worden die 
boetes enkel ge-
ind bij mensen 
met Belgische 
nummerplaat. 
Buitenlanders 
kunnen im-
mers niet be-
boet worden 
op basis van 
de beelden 
van de AN-
PR-camera’s 
die voor de 
c o n t r o l e 
worden in-
gezet.

Ondertus-
sen beslis-
ten ook 
andere ste-
den om een 

LEZ in te voe-
ren. De LEZ in Brussel 

zou moeten ingaan vanaf 1 januari 
2018. Mechelen en Willebroek wil-
len starten in de loop van 2018, 
Gent vanaf 2020. Nog andere ste-
den hebben al interesse betoond. 
Die wildgroei dreigt voor proble-
men te zorgen. In Vlaanderen be-
staat er weliswaar een wetgeving 
rond lage-emissiezones, maar die 
laat steden toch nog veel vrijheid 
om specifieke regels uit te werken 
betreffende hun eigen LEZ. Brussel 
zal overigens zijn eigen wetgeving 
goedkeuren.

DREIGENDE CHAOS

In het Vlaams Parlement waar-
schuwde Chris Janssens voor een 
nakende chaos: “Er dreigt een wild-
groei te ontstaan, waardoor de auto-
mobilist binnenkort het bos door de 
bomen niet meer zal zien.” Alhoewel 
ook automobilistenorganisatie Tou-
ring en automobielfederatie FEBI-
AC eerder al hadden gewaarschuwd 
voor een kakofonie aan LEZ’s waar 
niemand nog wijs uit raakt, zag mi-
nister van Leefmilieu Schauvliege 
het probleem niet meteen: “We zul-
len zien wat de resultaten zijn van de 
LEZ’s. Als dat zou ervaren worden 
als allemaal verschillende wetgeving, 
moeten we misschien toch nog tot 
meer harmonisatie overgaan. Van-
daag is dat niet nodig.”

Toch zou de minister best wél initia-
tieven nemen, aldus Chris Janssens: 
“Wanneer meer steden LEZ’s gaan 
invoeren, elk met hun eigen regels, 
gaat niemand nog begrijpen waar hij 
met zijn auto wel of niet binnen mag, 
waar hij wel of niet zal worden be-
boet. Een auto die Gent binnen mag, 
zal Antwerpen misschien niet bin-
nen mogen of omgekeerd. Te gek voor 
woorden.”

Wim Van Osselaer
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&Feiten  cijfers
In 2015 en 2016 dienden respectie-
velijk 553 en 208 personen, die door 
het gerecht waren veroordeeld, een 
genadeverzoek in bij de koning. In 
6 gevallen verleende de koning ook 
effectief genade. Waarom deze 6 
wél en de 755 anderen geen genade 
kregen is onduidelijk. (Schriftelijke 
vraag nr. 761 van Barbara Pas aan 
de minister van Justitie)

***
In 2016 meldden zich in dit land 
2.928 vreemdelingen aan als ‘niet 
begeleide minderjarige’. Van 
1.336 van hen werd door de over-
heid beslist om een leeftijdsonder-
zoek te houden omdat er twijfel was 
over hun minderjarigheid. In 70% 
van de gevallen bleek het om meer-
derjarigen te gaan. (Schriftelijke 
vraag nr. 1766 van Filip Dewinter 
aan de minister van Financiën)

***
Bij de administratie Financiën, 
met Brussel als werkingsgebied, 
werken 2.513 mensen die volgens 
de taalwet tweetalig zouden moe-
ten zijn. Bij de Nederlandstaligen is 
67,2% tweetalig; bij de Franstaligen 
is dat slechts 29,6%. In de praktijk 
betekent dit dat 86% Franskundig 
is, maar slechts 59,7% van hen Ne-
derlandskundig. (Schriftelijke vraag 
nr. 1044 van Barbara Pas aan de 
minister van Financiën)

***
Vanaf 2015 worden de professio-
nele ‘antiracisten’ van Unia niet al-
leen meer door de federale regering 
en de nationale loterij gefinancierd, 
maar ook door de deelstaten. In 
2015 gaven de bevoegde N-VA-mi-
nisters Bourgeois en Homans Unia 
787.200 euro, in 2016 790.509 
euro en in 2017 802.952 euro. Unia 
wordt dus niet onderworpen aan 
besparingen. (Schriftelijke vraag nr. 
763 van Chris Janssens aan de mi-
nister van Gelijke Kansen)

N-VA blijft ‘Turkse 
waanzin’ subsidiëren
In april bevestigde de Staatsveiligheid dat de Turkse Diyanetmoskeeën 
in ons land instrumenten zijn van het Erdogan-regime. Een half jaar 
later weigert minister Homans ondanks aandringen van Vlaams Be-
lang-fractievoorzitter Chris Janssens nog steeds hun erkenning in te 
trekken. 

Marino Keulen (VLD) en Geert 
Bourgeois (N-VA) erkenden de 
voorbije jaren samen 28 moskeeën, 
waarvan 13 Turkse Diyanetmos-
keeën, die daardoor ook subsidies 
ontvangen. Nadat documenten 
uitlekten die aantoonden dat deze 
moskeeën zich bezondigden aan 
spionage, publiceerde de Staatsvei-
ligheid in april twee nota’s over Di-
yanet. In deze documenten was te 
lezen dat Diyanet “een instrument is 
van het Turkse regime in ons land”, 
“een verlengstuk van de Turkse fun-
damentalistische AK-partij van Er-
dogan”, “informatie verzamelt over 
regimetegenstanders” en “bijdraagt 
aan de polarisering van de Turken in 
ons land”. 

HONDERDDUIZENDEN 
EURO’S

Minister Homans (N-VA) sprak 
toen forse taal in de kranten: “Die 
Turkse waanzin subsidieer ik niet”. 
Het bleef echter bij woorden. On-
danks aandringen van Chris Jans-
sens om de erkenning van alle 13 
Diyanetmoskeeën te schrappen, 
verloor echter enkel de Beringse 

Fatih-moskee haar erkenning. Naar 
de andere 12 Diyanetmoskeeën 
en de gemeentebesturen waar de 
gemeenten gevestigd zijn stuurde 
Homans wel brieven met vragen 
om informatie. 

Ondertussen liggen de rapporten 
van de Staatsveiligheid al meer dan 
een half jaar stof te vergaren en 
stromen er nog steeds honderddui-
zenden euro’s subsidies naar deze 
12 Erdogan-moskeeën. Daarom 
vroeg Chris Janssens minister Ho-
mans nogmaals om de erkenning 
van deze moskeeën eindelijk in te 
trekken. De minister antwoordde 
echter dat ze eerst het resultaat wil 
afwachten van een recent besteld 
onderzoek over een wenselijke her-
vorming van de erkenningsproce-
dures, waarvan de oplevering ver-
wacht wordt ten vroegste binnen 
één jaar. 
In april zei Homans: “Die Turkse 
waanzin subsidieer ik niet”. Een half 
jaar later luidt de pijnlijke waar-
heid: “Die Turkse waanzin subsidi-
eert ze nog steeds.”

Wim Van Osselaer
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Iedereen racist tot tegendeel  
bewezen wordt!
In de strijd tegen het zogenaamde racisme bij aanwervingen is de Brus-
selse regering na het zomerreces in overdrive geschoten. Ook een reso-
lutie betreffende de discriminatie aan de ingang van discotheken en an-
dere uitgaansplekken werd gestemd en goedgekeurd door alle partijen, 
behalve het Vlaams Belang.

De goedgekeurde teksten zijn name-
lijk van zeer verregaande aard. Zo is 
er het principe van de omkering van 
bewijslast, waarbij niet meer de be-
schuldiging van discriminatie moet 

worden bewezen, maar 
dat de 

beschuldig-
de integendeel zijn onschuld 
moet bewijzen. Iedereen ra-

cist, tot het tegendeel bewezen 
is! Dat druist uiteraard in tegen 
ieder rechtsprincipe en tegen het 

gezond verstand. Ook het aanwij-

zen van het door de federale en de 
Vlaamse regering gesubsidieerde 
politieke instituut Unia als bevoor-
recht partner is voor het Vlaams 
Belang een brug te ver. Unia is nog 
steeds een instelling die moslim-
salafisme of anti-Vlaams racisme 

bagatelliseert en wei-
gert te behandelen. 
In dat opzicht valt 
trouwens ook het 

stemgedrag van de Brusselse N-VA 
fractie op. In de pers maakt die par-
tij graag veel lawaai als het om Unia 

gaat, maar als puntje bij 
paaltje komt 

keurt de 
N - V A 

d u s 

mee goed dat 
Unia de 
g e p r i v i -

l eg i e e rde 
partner van de 

Brusselse overheid wordt, 
in de jacht op ‘discrimine-
rende’ werkgevers.

BIG BROTHER KIJKT MEE

Ook het gebruik van zogenaamde 
praktijktesten (mystery calls, ano-
nieme controles, valse CV’s,..) zijn 
niets anders dan hatelijke verklik-
kingspraktijken die er ondanks uit-

drukkelijke verkiezingsbeloftes van 
de N-VA ook op federaal vlak gaan 
aankomen. Het Vlaams Belang is 
van oordeel dat werkgevers op basis 
van competenties mogen aanwer-
ven wie ze willen, zonder dat ze zich 
daarvoor moeten verantwoorden en 
zonder dat hen al dan niet expliciet 
bepaalde quota worden opgedron-
gen. Een systeem organiseren waar-
bij er bij aanwervingen steeds een 
big brother over de schouder van de 
werkgevers meekijkt, doet denken 
aan praktijken van totalitaire regi-
mes.

ZWARTE PIET

In het Brusselse parlement wees Do-
miniek Lootens er op dat het al te 
gemakkelijk is werkgevers de zwarte 
piet door te spelen wanneer bepaal-
de groepen niet aan een job gera-
ken. Dat mensen met een arbeids-
handicap en 50-plussers vooralsnog 

te weinig aan bod komen op 
de arbeidsmarkt 
heeft niet alleen 
met de keuze van 

de werkgevers te maken, 
maar vooral ook met een beleid dat 
er niet voor zorgt dat de aanwer-
ving van die mensen aantrekkelijk 
genoeg is. En dat grote groepen 
vreemdelingen soms niet aan werk 
geraken heeft meestal niet te maken 
met discriminatie, maar wel heel 
vaak met het feit dat het francofone 
onderwijs er niet in slaagt om twee-
taligen aan de arbeidsmarkt af te le-
veren. Maar blijkbaar is het voor de 
traditionele machtspartijen inder-
daad gemakkelijker om nog maar 
eens de racismekaart te trekken en 
de zwarte piet door te schuiven naar 
de werkgevers, eerder dan het eigen 
falen van het beleid te moeten in-
zien.

Stijn Hiers
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Eén op drie veroordeelde  
terroristen loopt vrij rond
Justitie is de laatste jaren flink wat versnellingen hoger geschakeld in 
het vervolgen en veroordelen van terreurverdachten. Blijkt echter dat 
de toegemeten strafmaat erg ondermaats is en vooral dat de strafuit-
voering om te huilen is. Dat kan althans worden opgemaakt uit de 
antwoorden die VB-Kamerlid Jan Penris daarover heeft gekregen van 
minister van Justitie Geens (CD&V).

Deze regering klopt zich stoer op de 
borst dat zij krachtdadig optreedt 
tegen de terreurdreiging in dit land. 
Er kan niet worden ontkend dat er 
op dat vlak maatregelen werden ge-
nomen. Toch is duidelijk, zoals de 
door Geens verstrekte cijfers aanto-
nen, dat de aanpak van de regering 
alles behalve kordaat is.

MINIMALE STRAFFEN

In de periode augustus 2015-juli 
2017 werden er volgens Geens in 
België niet minder dan 289 per-
sonen veroordeeld voor daden van 
terrorisme. 121 daarvan (43,4%) 
werden bij verstek veroordeeld om-
dat zij nog in het buitenland ver-
blijven (“Syriëstrijders”).

Van de 158 anderen die in dit land 
verblijven (de rekening van Geens 
klopt niet helemaal als men zijn to-
talen met de verschillende catego-

rieën vergelijkt), zijn er 128 defini-
tief veroordeeld. Van 30 terroristen 
is het beroep nog hangende. 

Bedenkelijk wordt het evenwel 
wanneer men kijkt naar de straf-
maat die aan deze 128 veroor-
deelde terroristen werd opgelegd. 
Meer dan één derde kreeg immers 
minder dan 3 jaar gevangenisstraf 
toebedeeld en twee derden minder 
dan 5 jaar. 

VROLIJK EN VRIJ

Maar het kan nog erger. Door het 
lakse strafuitvoeringsbeleid is het 
momenteel zo dat van de 158 hier 
verblijvende veroordeelde terroris-
ten er inmiddels 54, of ruim één 
derde, intussen al vrijgelaten werd. 
Slechts 94 (59,5%) zitten voorlo-
pig in een Belgische gevangenis. De 
overige 10 zitten in het buitenland 
gevangen, zitten in een gesloten in-

stelling of zijn geïnterneerd. 

Dat betekent dus dat een flink deel 
van die terroristen nu al vrij rond-
loopt en dat een ander groot deel 
daarvan binnen afzienbare tijd ook 
weer op vrije voeten zal verkeren. 
Ook al worden de meesten die in 
vrijheid zijn gesteld verder opge-
volgd, men kan nooit uitsluiten 
dat zij op deze manier voor onze 
samenleving geen gevaar meer zul-
len vormen en niet opnieuw zullen 
toeslaan met terreur.

Uit de cijfers van Geens blijkt ver-
der ook dat van geen enkele van 
deze veroordeelde terroristen tot 
op heden de Belgische nationaliteit 
werd ontnomen en dat men ook 
niet van zin is om dat te doen. Voor 
slechts 10 van hen, dat is amper 
3,4%, werd namelijk de procedure 
opgestart om daartoe over te gaan. 

ERUIT!

Met deze cijfers is in alle geval dui-
delijk dat er geen sprake kan zijn 
van krachtdadig optreden tegen de 
terreur. Het tegendeel is waar, want 
met de huidige aanpak blijft het 
dweilen met de kraan open. Voor 
het Vlaams Belang is er voor derge-
lijke sujetten slechts één oplossing: 
voor hen is er geen plaats in onze 
samenleving. Wie veroordeeld is 
voor terrorisme en de dubbele na-
tionaliteit heeft – en dat zal voor 
de overgrote meerderheid wel het 
geval zijn – moet de Belgische nati-
onaliteit worden ontnomen. Verder 
moeten zij uit onze samenleving 
worden uitgeburgerd door hen 
stante pede een ticket enkele reis 
naar hun land van herkomst te ver-
strekken. Opgeruimd staat netjes!

Peter Lemmens
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De Congolese doofpot van 1960
In 1908, toen het terreurbewind van Leopold II in zijn Congo-Vrijstaat 
eindigde, werd Congo een Belgische kolonie. In 1959 was die uitge-
bouwd tot één van de welvarendste en veiligste van heel Afrika. Er waren 
geen guerrillabewegingen. Toch besloot de Belgische regering in dat jaar 
plots Congo in de onafhankelijkheid te storten.

De eerste dag van de dipenda verliep 
nog euforisch, maar daaraan kwam 
abrupt een einde door de muiterijen 
in gendarmerie en leger, de Force 
Publique. In Kisantu, niet ver van 
Thysstad, werd op 5 juli een blanke 
vrouw in enkele uren tijd zestien 
keer verkracht, in het bijzijn van 
haar moeder, haar echtgenoot en 
haar kinderen. In Mbanza-Mboma 
werd een zwangere blanke vrouw 
verkracht door vier zwarte soldaten. 
De weduwe van een adjunct-ge-
westbeheerder getuigde: “De eerste 
dagen van de muiterij waren wij allen 
overgeleverd aan mensen die dronken 
waren van machtswellust en verdoofd 
door chanvre, hennep. Ze hadden 
wapens, zwierven over de straten en 
zochten blanken, vooral blanke vrou-
wen. De straat was aan de macht. In 
Thysstad zijn veel vrouwen verkracht, 
vrouwen van Belgische officieren, in 

Kisantu ook, vooral leraressen. Wij 
hadden niets om ons te verdedigen, 
geen wapens, geen hulp.” Er zat een 
rudimentaire planning achter deze 
verkrachtingen. Er waren onder het 
zwarte gepeupel zelfs op voorhand 
tombola’s georganiseerd waarin au-
to’s, huizen, vrouwen en dochters 
van blanken waren verloot. In een 
eerste fase moesten alle blanken, zo-
wel de burgers als de blanke officie-
ren van de Force Publique, hun per-
soonlijke wapens opgeven. Zwarte 
gendarmes en soldaten hielden over-
al huiszoekingen om vuurwapens in 
beslag te nemen. De gendarmerie en 
de Force Publique vertegenwoordig-
den toen het wettelijke gezag van de 
regering Lumumba, en op dat ogen-
blik was zo’n bevel naar Congolees 
recht volkomen legaal. De meeste 
blanken durfden zich niet tegen die 
ontwapening te verzetten. Toen alle 

blanke mannen ontwapend waren, 
begonnen de zwarten hun vrouwen 
en dochters te verkrachten. Op en-
kele plaatsen weigerden de blanken 
zich te laten ontwapenen, en kon-
den ze zich verschansen tot de para’s 
hen kwamen ontzetten. Maar dat 
waren uitzonderingen.

REGERING WEIGERT  
REDDINGSACTIE

Op 9 juli sloeg de opstand over 
naar Elisabethstad. Daar werden 
zeven blanken vermoord, onder 
wie de Italiaanse ambassadeur. In 
de regio Seke-Banza werden twee 
blanke vrouwen ettelijke keren ver-
kracht door zwarte soldaten. In het 
kamp Gilliard in Luluaburg werd 
een blanke burger doodgeschoten. 
Tientallen mannen werden geslagen 
en gefolterd, terwijl hun vrouwen 
verkracht werden voor de ogen van 
hun kinderen. Dit is slechts een wil-
lekeurige greep uit een heel lange 
reeks getuigenissen over verkrach-
tingen en mishandelingen. De op-
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Midden: Patrice Lumumba, eerste   
verkozen premier van de Republiek Congo 
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stand raasde toen al vijf dagen door 
Congo, maar nog steeds weigerde 
de Belgische regering troepen in te 
zetten om haar blanke onderdanen 
te redden. De troepen in het man-
daatgebied Ruanda en Urundi, aan 
de Congolese oostgrens, stonden 
onder bevel van Belgische officieren 
en ze waren nog steeds loyaal, maar 
ze mochten niet tussenbeide komen 
om blanken te beschermen. Pas op 
10 juli kwamen de eerste Belgi-
sche para’s in actie. Lumumba was 
uiterst verontwaardigd over deze 
“agression contre la jeune république” 
en hij riep het Oostblok ter hulp. 
Naast aanrandingen werden ook 
steeds meer racistische moorden 
op blanken gepleegd en nu werden 
ook blanke kinderen het slachtoffer 
van seksuele mishandelingen. Heel 
Congo ging ten onder in een orgie 
van verkrachting, moord, plunde-
ring en brandstichting. De Belgi-
sche troepen konden alleen nog de 
blanke kolonialen en hun families 
evacueren.

Ook Europese volkeren met een eeu-
wenoude beschaving hebben zich in 
oorlogstijd dikwijls wreedaardig ge-
dragen. Plundering en verkrachting 
steken dan de kop op, en het vereist 
draconische straffen om dat tegen te 
gaan. Maar de gebeurtenissen van 
1960 kunnen niet op die manier 
verklaard en gerelativeerd worden. 
Ze waren het gevolg van een ont-
stellend gebrek aan beschaving, niet 
van een oorlogssituatie. Congo had 
zijn onafhankelijkheid vanzelf ge-

kregen. De wreedheden van 1960 
waren niet het bloedige einde van 
een onafhankelijkheidsoorlog, maar 
van een periode van stabiliteit, vrede 
en relatieve welvaart. Drie dingen 
die Congo sindsdien nooit meer 
heeft teruggekregen.

DOOFPOT

Nog in hetzelfde jaar 1960 kregen 
de getraumatiseerde en berooide 
kolonialen, die nog maar een provi-
soir onderkomen in België hadden 
gevonden, bezoek van ambtenaren 
van Justitie die al hun documenten 
opvroegen die als bewijsmateriaal 
konden dienen voor het opstellen 
van een rapport over de wreedheden 
uit de eerste dagen na de dipenda: 
geschreven getuigenissen, dagboe-
ken, pv’s, medische attesten, zie-
kenhuisdossiers… Dat gebeurde in 
het kader van de Onderzoekscom-
missie die op 16 juli was opgericht. 
Met een voor die tijd zeldzame ge-
voeligheid werden ook vrouwelijke 
dokters, maatschappelijke werksters 
en rechters ingeschakeld om het 
de slachtoffers van verkrachtingen 
gemakkelijker te maken vrijuit te 
spreken. De slachtoffers dachten dat 
de gruwelen die zij hadden onder-
gaan eindelijk in de openbaarheid 
gebracht zouden worden. Het was 
wel vreemd dat niemand een kopie-
tje mocht houden, zelfs geen enkele 
rechtbank, geen enkel politiekan-
toor, geen enkele rijkswachtpost. 
Geen doorslagje, geen handgeschre-
ven nota, zelfs geen kladbriefje. Al 
dat bewijsmateriaal werd gebundeld 
in een lijvig rapport dat begin 1961 
werd afgewerkt en daarna… in de 
doofpot gestopt. 

Het Hof van Cassatie en het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken 
hebben elk nog een exemplaar. Eén 
exemplaar is officieel ‘zoekgeraakt’. 
Ondanks die doofpot zijn er wel 
fragmenten van het rapport uitge-
lekt. We geven slechts één citaat. 
Dit gebeurde in de Evenaarspro-
vincie: “Vijf vrouwen werden elk op 
z’n minst twintig keer verkracht, in 
aanwezigheid van zeven kinderen. 
De vrouw van mijnheer A. verzette 

zich en werd verschrikkelijk geslagen 
met een geweer en vuistslagen op het 
hele lichaam. Eén van de vrouwen 
heeft zich vrijwillig opgeofferd om te 
vermijden dat haar dochtertje ver-
kracht zou worden, een meisje van 
acht jaar. De soldaten wisselden el-
kaar af. De zwarte politiemannen de-
den mee aan de verkrachtingen. […] 
In de loop van de nacht van 11 op 
12 juli hebben verschillende zwarten 
geprobeerd om een meisje van zeven 
jaar te verkrachten. Mevrouw B. werd 
opnieuw verkracht. Dat alles gebeurde 
onder bedreiging van vuurwapens en 
de baby van mevrouw B. werd zo erg 
mishandeld dat de moeder meent dat 
het een mirakel is dat het kind nog in 
leven is. De zwarten hebben er zelfs 
mee gedreigd om moeder en kind te 
koken en op te eten.” Eén getuige-
nis uit de honderden… Aan dat 
soort gepeupel had men de macht 
in Congo overgedragen. Met zulke 
mensen zouden we nu een multira-
ciale en multiculturele samenleving 
moeten opbouwen… 

Op 18 maart 2004 stelde Frank 
Vanhecke een vraag om uitleg aan 
vicepremier en Minister van Bui-
tenlandse Zaken Louis Michel over 
de niet-publicatie van dit rapport. 
Zoals te verwachten werd hij met 
een nietszeggend antwoord afge-
scheept. In 1961 mocht het niet tot 
de publieke opinie doordringen dat 
de toenmalige Belgische regering te 
lang had gewacht om troepen uit 
het moederland te sturen om haar 
belaagde blanke onderdanen te red-
den. Nu wil de regering beletten dat 
men ‘racistische’ vragen zou gaan 
stellen over de duizenden Afrikanen 
die zich legaal of illegaal genesteld 
hebben in de cité’s, pardon, de mi-
grantenwijken van onze steden. 
En over de vele duizenden die nog 
steeds toestromen… 

In 1960 konden de blanken nog 
naar het moederland vluchten. Als 
het hier ook misgaat, kunnen we 
nergens meer naartoe.

Marc Joris
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‘De bedreigde vrijheid.  
Uw vrije meningsuiting in gevaar?’ 
De Vlaamse journalist Johan 
Op de Beeck doet wellicht een 
belletje rinkelen. Hij was an-
kerman van het VRT-Journaal 
en reporter bij Panorama, en 
ook op VTM was hij te zien 
als journalist. Verder staan ook 
TV-Limburg en Kanaal Z op 
zijn cv. Vandaag is Op de Beeck 
een onafhankelijk communica-
tieadviseur en geschiedkundig 
auteur. In 2015 publiceerde 
hij Het verlies van België over 
het ontstaan van België en de 
vrijheid van meningsuiting in 
1830.

Het nieuwe boek van Op de 
Beeck, De bedreigde vrijheid. Uw 
vrije meningsuiting in gevaar?, is 
een goed en vlot geschreven werk 
waarin hij laat zien hoe en door 
wie de vrijheid van meningsui-
ting wordt uitgehold. Na een 
historische uiteenzetting over de 
Verlichting, belangrijke filosofen en de totstandko-
ming van de vrije meningsuiting in de westerse wereld 
en België, gaat Op de Beeck in op de nefaste evolutie 
van de laatste decennia. De vrije meningsuiting is vol-
gens hem immers wel degelijk in gevaar, meer zelfs, 
ze is al in belangijke mate ingeperkt. De auteur slaagt 
erin om de lezer te boeien met een goede mix van the-
orie - de wet en de rechtspraak - en praktijkvoorbeel-
den - mensen die worden vervolgd of veroordeeld om 
hun mening.

Op de Beeck houdt een pleidooi voor méér vrijheid 
van meningsuiting, en doet een oproep aan onderwijs 
en politiek om er veel meer aandacht aan te besteden. 
Zo analyseert Op de Beeck de partijprogramma’s en 
moet hij vaststellen dat er nauwelijks iets in te vin-
den is om méér vrije meningsuiting mogelijk te ma-
ken. Dat Op de Beeck vandaag geen journalist meer 
is, is jammer maar wellicht niet zo vreemd, want hij is 
minder politiek correct dan het gros van de Vlaamse 
journalisten. Met instemming citeert hij immers intel-
ligente vrijdenkers zoals Paul Cliteur, en hij neemt het 
serieus op voor mensen wier vrijheid wordt bedreigd, 
zoals islamcriticus Geert Widers. Ook benadrukt Op 
de Beeck dat het vooral ook mensen van de linkerzijde 

zijn die steeds vijandiger staan 
ten opzichte van vrije menings-
uiting.

Helaas denkt Op de Beeck toch 
nog steeds binnen een bepaald 
politiek correct paradigma. Zo 
zijn Vlaams Belang en Geert 
Wilders ‘extreemrechts’ en voelt 
Op de Beeck de noodzaak om 
het verdedigen van hun vrije 
meningsuiting steevast te laten 
volgen door zijn afkeer van hun 
ideeën of uitspraken. Vermoei-
end. Sprekende voorbeelden 
van hoe de islam(isering) onze 
vrijheid (van meningsuiting) 
bedreigt, worden gevolgd door 
het politiek correcte waanbeeld 
dat het om een ‘geradicaliseerde 
islam’, ‘islamisme’ of ‘een inter-
pretatie van de islam’ gaat. 

Ook de zogenaamde ‘oplossin-
gen’ van Op de Beeck zijn teleur-

stellend en getuigen van naïviteit. Zo laat hij de factor 
massa-immigratie (van moslims) buiten beschouwing 
en denkt hij, net zoals de regering, dat meer geld en 
aandacht voor een ‘erkende’ of ‘verlichte’ islam soe-
laas kan bieden. Op de Beeck gelooft dat, net zoals 
Napoleon deed met de joodse gemeenschap, een soort 
concordaat tussen de staat en de islam tot stand kan 
komen. Hij ziet met andere woorden louter afspra-
ken en controle als een remedie om de islam(isering) 
te temmen. Op de Beeck onderschat niet alleen de 
kracht, maar ook de totalitaire, vileine en onbetrouw-
bare natuur van de islam.

Een grote, spreekwoordelijke kers op de taart ont-
breekt dus, maar desondanks is het een lezenswaardig 
boek voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de 
recente ontwikkelingen inzake vrije meningsuiting.

Sam van Rooy

Johan OP DE BEECK. De bedreigde vrijheid ,  
Horizon, 2017, 272 p.

ISBN: 978 94 926 2605 9.
Prijs: 22,50 euro
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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
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 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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MAANDAG 6 NOVEMBER
ANDERLECHT. Ontmoetingsmo-
ment Senioren Vlaams-Brabant in zaal 
Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. 
Org.: Brabants Seniorenforum Ander-
lecht. Inl.: 0499 31 80 86, bsfa@outlook.
com. 

VRIJDAG 10 NOVEMBER
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77, 
nvroy@gmail.com.

ZATERDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarkt-
stand in centrum Sint-Pieters-Leeuw 
(ingang van de kerk) om 8u. Inl.: Hilde 
Lanckmans, 0486-76 26 36.
KAMPENHOUT. Wildfestijn in park 
van Relst, Aarschotsebaan 128 om 11u30. 
Inl.: Marleen Fannes, 0496-55 73 36, 
marleen.fannes@kampenhout.be. 

ZATERDAG 18 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 11e Leeuws 
etentje: pensenkermis in café ‘t Pauwke, 
J. Depauwstraat 112 om 11u30. Inl.: Hil-
de Lanckmans, 0486-76 26 36. 
EKEREN. Herfstbarbecue met Gerolf 
Annemans in Wilgenhoeve, Wilgehoe-
vestraat 79 om 16u. Org.: Vlaams Belang 
Ekeren. Inl.: Kurt Van Noten, 0477-70 
51 23, kurt.vannoten@telenet.be. 
BILZEN. Kwis‘t! Eerste afdelingsquiz 
in Zaal Concordia, Zoemerik om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Bilzen. Inl.: Annick 
Ponthier, 0472-94 99 90, annick.pont-
hier@vlaamsbelang.org. 

ZONDAG 19 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 11e Leeuws 
etentje: pensenkermis in café ‘t Pauwke, 
J. Depauwstraat 112 om 11u30. Inl.: Hil-
de Lanckmans, 0486-76 26 36. 

DINSDAG 21 NOVEMBER
KORTRIJK. Demonstratie 3D-Prin-
ting in Budafabriek, Dam 2A om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@
hotmail.com.

VRIJDAG 24 NOVEMBER
LENNIK. Jaarmarktstand in Lennik-
centrum, Hendrik Ghijselenstraat om 
9u. Inl.: Filip Rooselaers, 0476-92 81 84, 
f.rooselaers@gmail.com. 

ANTWERPEN. Jan Penris kookt zijn 
intussen beroemd geworden wildstoof-
pot in het OCJVM, Van Maerlantstraat 
14 om 12u30. Inl.: OCJVM, 03-225 22 
82.
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Tom 
Van Grieken in Zaal ‘Nieuw Gemeen-
tehuis’, Kachtemsplein 13, Kachtem om 
20u. Org.: Vlaams Belang Izegem. Inl.: 
Stefaan Sintobin, 0495-36 00 75, stefaan.
sintobin@vlaamsparlement.be. 

ZATERDAG 25 NOVEMBER
ANDERLECHT. Eetfestijn met boek-
voorstelling ‘Verzetsgids tegen islamise-
ring’ van Filip Dewinter in café Het Rad 
van de Metro, Bergensesteenweg 1104 om 
12u. Org.: Vlaams Belang Anderlecht. 
Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 80 86, 
vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be. 
HOBOKEN. Mosselsouper met Jan 
Penris in Cafe De Lelie, Kioskplaats om 
18u30. Org.: Vlaams Belang Hoboken-
Kiel. Inl.: Dirk Wieme, 0475-74 77 69, 
dirkwieme62@gmail.com. 

ZONDAG 26 NOVEMBER
KORTRIJK. Aperitiefgesprek met Jean-
Marie Dedecker in OC Lange Munte, 
Beeklaan 81 om 11u. Org.: Vlaams Be-
lang Kortrijk. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com. 
MECHELEN. Afdelingsetentje in Zaal 
Rerum Novarum, Sint-Lambertuslaan 
18, Muizen om 12u30. Org.: Vlaams 
Belang Mechelen. Inl.: Frank Creyelman, 
0495/24 42 09.

MAANDAG 4 DECEMBER
ANDERLECHT. Ontmoetingsmo-
ment Senioren Vlaams-Brabant in zaal 
Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. 
Org.: Brabants Seniorenforum Ander-
lecht. Inl.: 0499 31 80 86, bsfa@outlook.
com.

DINSDAG 5 DECEMBER
KORTRIJK. Creatief: wenskaarten 
ontwerpen in Atelier Chris Vannieu-
wenhuyze, Meensesteenweg 465, Bis-
segem om 14u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Chris Vannieuwen-
huyze, 0486-34 94 92, chris.vannieuwen-
huyze@gmail.com. 

ZATERDAG 9 DECEMBER
KOOIGEM. Spelnamiddag met kerst-
bingo in Café-feestzaal Casino, Kooigem-
plaats 4 om 14u30. Org.: Seniorenforum 

Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com. 

ZONDAG 10 DECEMBER
OOSTENDE. Boekvoorstelling ‘Ver-
zetsgids tegen islamisering’ van Filip 
Dewinter in Café Tivoli, Dr. E. Moreaux-
laan 101 om 11u. Org.: Vlaams Belang 
Oostende. Inl.: Christian Verougstraete, 
0477-62 75 53, christian.verougstraete@
telenet.be. 

VRIJDAG 15 DECEMBER
DAMME. 3e gastronomisch Kerstmaal 
in restaurant In de Groene Wandeling, 
Koolkerkesteenweg 52, Oostkerke om 
12u. Org.: Seniorenforum Regio Brugge 
& Oostkust. Inl.: Renaat Van Steen, 
0495-79 35 36, vanderschaeghe1@tele-
net.be. 

ZATERDAG 16 DECEMBER
EKEREN. Stand ‘De Leeuw van Vlaan-
deren’ op de Kerstmarkt in Veltwijckpark 
om 13u. Inl.: Kurt Van Noten, 0477-70 
51 23, kurt.vannoten@telenet.be. 

VRIJDAG 22 DECEMBER
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77, 
nvroy@gmail.com.

ZATERDAG 13 JANUARI
DENDERMONDE. Nieuwjaarsrecep-
tie met Tom Van Grieken in Stadhuis, 
Reynoutzaal, Grote markt om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Dendermonde-Hamme. 
Inl.: Barbara Pas, barbara.pas@vlaamsbe-
lang.org.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 novemberkalender

www.uitgeverijegmont.be



“10 jaar na het overlijden 
van Karel Dillen”
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Luk van Nieuwenhuysen
Tom Van Grieken


