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Twee zaken gaven me afgelopen maand nóg meer energie om op 26 
mei zoveel mogelijk Vlamingen te overtuigen voor het Vlaams Belang 
te stemmen. 

Eerst kregen we het nieuws op ons bord dat de helft van de leeflonen in 
dit land wordt uitbetaald aan mensen die zelfs niet over onze nationaliteit 
beschikken. Goed voor een half miljard euro per jaar. Een dikke week 
later maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid de gemiddelde maand-
prijzen bekend voor de rusthuizen: 1.728 euro luidde het verdict. Oor-
zaak: chronische onderfinanciering van onze woonzorgcentra. Gevolg: 3 
op 4 senioren kan de rusthuisfactuur niet meer betalen.  
 
Het cijfer is choquerend omdat het aantoont dat de overheid het sociaal 
contract met de burger verbreekt. Dat sociaal contract komt erop neer 
dat we werken zolang we gezond zijn, op het loon dat we verdienen een 
pak belastingen betalen, en dat voor ons wordt gezorgd zodra we niet 
meer kunnen werken. Maar zo loopt het dus niet. Of beter, niet meer. 
Het sociaal contract wordt uitgehold omdat onze sociale zekerheid wordt 
gepluimd door mensen die er nooit iets aan hebben bijgedragen. Men 
hoeft geen kernfysicus te zijn om in te zien dat zo’n systeem in sneltrein-
vaart het ravijn in stort. Dat zegt ook Ive Marx, arbeidseconoom aan de 
Universiteit Antwerpen. Volgens hem is ons bijstandsmodel hoegenaamd 
niet bestand tegen de massale inwijking van honderdduizenden uitke-
ringsafhankelijke migranten. 

Dus moeten er keuzes gemaakt worden. Moedige keuzes. Herstellen we 
het sociaal contract door resoluut te kiezen voor onze mensen of verbre-
ken we het door net het omgekeerde te doen? 
U weet intussen welke optie wij verkiezen.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

erstel het  
‘sociaal contract’  

“ONZE SOCIALE  
ZEKERHEID WORDT 

GEPLUIMD DOOR 
MENSEN DIE ER 

NOOIT IETS AAN  
HEBBEN  

BIJGEDRAGEN”
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VERKIEZINGSBAL-
LONNETJES
 
Met de verkie-
zingen in het 
v o o r u i t -
zicht sta-
pelen de 
verkie-
z ing s -
ballon-
ne t j e s 
z i c h 
o p . 
CD&V 
pakte en-
kele dagen 
terug uit 
met een plan 
om tot vol-
ledige werkge-
legenheid te ko-
men. Vertaald naar 
beleid betekent dat 
de creatie van 240.000 
jobs. Bij CD&V weten ze 
echter niet dat het Vlaams Be-
lang een geheime schuif heeft die 
dergelijke ballonnetjes nauwkeurig 
bijhoudt. En wat vonden we daar? 
Krak dezelfde belofte van CD&V-
vicepremier Kris Peeters in 2017. 
Twee jaar CD&V-regeringsdeelna-
me later stellen we echter vast dat 
er van een realisatie niets in huis 
is gekomen. Het aantal inactie-
ven staat op recordhoogte en de 
activiteitsgraad ligt ver onder het 
Europees gemiddelde.    

EU CREËERT GEEN 
WELVAART

Geen Europees debat gaat voor-
bij zonder dat een deelnemer 
voor de elfendertigste keer her-
haalt hoeveel voorspoed, welvaart 
en groei we te danken hebben 
aan de Europese Unie. Op de 

website van de EU lezen we dat “de 
Europese Unie haar burgers rijker 

maakt.”  Maar klopt dat 
wel? In een studie, 

verschenen in 
het weten-

schappelijk 
tijdschrift 
K y k l o s , 
ontkracht 
P i e t e r 
V a n -
huysse, 
p ro fe s -
sor po-
l i t i e k e 

w e t e n -
s c h a p -

pen aan de 
Universiteit 

van Zuid-De-
nemarken de ma-

gische effecten van 
de Unie. In de studie 

vergelijkt Vanhuysse de 
groei van 21 geïndustriali-

seerde landen, waarvan er ze-
ven nooit toetraden tot de EU. 

Daaruit blijkt dat landen die deel 
uitmaken van de EU niet harder 
groeien dan andere landen. Dezelf-
de observatie deden ze over tijd: 
landen groeien na hun toetreding 
niet harder dan voordien. Vergelij-
ken we de voormalige staten uit de 
invloedssfeer van de Sovjet-Unie, 
dan blijkt dat de landen die toetra-
den tot de EU, beduidend minder 

groeiden nadat ze lid waren gewor-
den.  

DUBBEL ZOVEEL 
KLACHTEN BIJ VRT

De VRT heeft gedurende het jaar 
2018 exact 8.612 klachten gekre-
gen. Dat is een verdubbeling ten 
opzichte van 2017. Dat blijkt uit 
het zogenaamde Klachtenrapport 
2018 van de VRT. Al even opmer-
kelijk als voorspelbaar: voor alle 
duidingsprogramma’s en Het jour-
naal was ‘partijdigheid’ de vaakst 
voorkomende klacht. In een reac-
tie stelde de omroep echter dat “de 
VRT reacties vraagt in alle hoeken 
van het politieke spectrum.” Wij 
deden alvast de oefening voor het 
politiek praatprogramma ‘De Af-
spraak op Vrijdag’. Oordeel vooral 
zelf.

RECORDAANTAL 
LEERLINGEN VOLGT 
ISLAMLES

Nooit eerder kozen zoveel leerlin-
gen voor islamitische godsdienst als 
levensbeschouwelijk vak. Dat blijkt 
uit nieuwe cijfers van onderwijsmi-

ACTUA KORT

De Afspraak op vrijdag (studiogast): november 2018 tot en met januari 2019

N-VA CD&V OpenVLD SP.a Groen Vl Belang
4 0 3 2 1 0

N-VA

CD&V
OpenVLD
SP.a

Groen
Vl Belang
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nister Crevits. Ten opzichte van het 
schooljaar 2002-2003 gaat het om 
meer dan een verdubbeling. Tege-
lijk daalde het aantal leerlingen die 
rooms-katholieke godsdienst vol-
gen. De cijfers sterken ons in ons 
pleidooi om de erkenning van de 
islam als officiële godsdienst af te 
schaffen, omdat de religie indruist 
tegen een aantal grondwaarden zo-
als de vrijheid van meningsuiting, 
democratie, vrouwenrechten en de 
scheiding van kerk en staat. Dat de 
islamlessen in onze scholen vaak 
een vorm zijn van gesubsidieerd 
moslimextremisme bleek nog in 
een school in Willebroek, waar een 
islamleerkracht werd betrapt op het 
promoten van haatpredikers via so-
ciale media.

BAZELTRIEN

Dezelfde dag dat Gwendolyn Rut-
ten met ‘veel goesting’ verklaarde 
dat we in een van de rijkste regio’s 
ter wereld leven, wees de nieuwe 
E n e r g i e b a r o m e -
ter van de Koning 
Boudewijnstichting 
er nogmaals op dat 
de blauwe diva het 
vooral over zichzelf 
had. Zo leeft 1 op 
3 alleenstaanden 
in energiearmoede. 
“Het gaat om mensen 
die kaarsen gebrui-
ken voor verlichting 
of de verwarming 
meteen afdraaien 
als de kinderen naar 

school zijn”, verduidelijkte Caroline 
George van de Koning Boudewijn-
stichting in De Standaard. Een et-
maal of twee later pakte ook Test 
Aankoop uit met zorgwekkende 
cijfers. Zo kunnen twee op drie 
Vlamingen geen spaarcentje opzij 
zetten op het einde van de maand. 
En Gwendolyn? Die bazelde rustig 
voort.

ASIELZOEKER 
MAAKT MEER KANS 
BIJ FRANSTALIGE 
RECHTER

Asielzoekers hebben twee keer meer 
kans op erkenning als vluchteling 
wanneer een Franstalige rechter 
bij de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen over hun dossier oor-
deelt. Dat berichtte het Franstalige 
tijdschrift Alter Echos. Erg nieuw 
zijn de bevindingen niet. Binnen 
de advocatuur en de magistra-
tuur is het een publiek geheim dat 

Franstalige rechters 
veel lakser omsprin-
gen met de rechtsre-
gels dan hun Neder-
landstalige collega’s. 
“De verschillen in 
opvattingen tussen 
Vlamingen en Frans-
taligen zijn zo groot 
dat ze elk rechtvaar-
dig, laat staan kor-
daat, justitiebeleid 
in de weg staan”, 
reageerde Kamerlid 
Barbara Pas.

“Ik denk dat Europa zijn vrij 
verkeer van werknemers moet 
herdenken, want het zorgt voor 
negatieve politieke effecten.”

De wereldberoemde politieke 
wetenschapper Francis Fukuy-

ama, De Morgen, 11 maart 2019

“De psychiatrische afdeling van 
een ziekenhuis is een federale 
bevoegdheid, maar de gespeciali-
seerde, psychiatrische ziekenhui-
zen zijn een Vlaamse bevoegd-
heid. Maar dan ook weer niet 
helemaal, want de psychiaters in 
die Vlaamse ziekenhuizen wor-
den nog steeds door de federale 
overheid betaald. Tenzij ze voor 
een centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg werken, want 
daar worden ze dan weer door de 
Vlaamse overheid betaald.” 

Pieter Lesaffer, redacteur,  
Het Nieuwsblad, 11 maart 2019 

“Grote meerderheden in de is-
lamitische landen ondersteunen 
het idee dat afvalligen de dood-
straf verdienen.”

Ruud Koopmans, professor 
sociologie, Knack,  

27 februari 2019 

“Draai of keer het zoals je wil: 
de cijfers geven aan dat de koop-
kracht onder druk staat.”

Simon November, woordvoerder 
Test-Aankoop, De Morgen, 

 11 maart 2019. 

“In Brussel wonen meer mensen 
van buitenlandse afkomst dan 
waar ook ter wereld.” 

Inge Ghijs, journalist,  
De Standaard, 6 maart 2019. 

“In Europese zaken is CD&V 
altijd principieel en uiterst con-
sequent geweest. Eerst de macht, 
dan de moraal.”

Bart Eeckhout, hoofdredacteur, 
De Morgen, 4 maart 2019 

Bestel onze sociaaleconomische brochure 
Een begrotingstekort van 8 miljard euro, een moordende belasting-
druk, een Zuid-Europese staatsschuld en een toenemende groep 
mensen die de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen. Dat is 
in beknopte termen het sociaaleconomische bilan van de ontslag-
nemende regering-Michel. Onder de noemer ‘Bescherm onze wel-
vaart’ legde het Vlaams Belang op zijn sociaaleconomisch colloquium 
een alternatief model op tafel dat de economie ten dienste stelt van 
de samenleving en niet omgekeerd. U kan het gratis verkrijgen door 
een mailtje te sturen naar info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09.

FysICus
ROBBERT
DIJKGRAAF

‘Klimaatdebat? 
Je debatteert 
toch ook niet 
over de zwaarte-
kracht?’
FOCUS 18-19

www.demorgen.be
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Beenmerg-
transplantatie
geneest hiv

Een Engelse en een Duitse
hiv-patiënt zijn genezen na
een beenmergtransplantatie.
Beiden waren seropositief en
leden daarnaast aan bloed-
kanker. Na een beenmerg-
transplantatie van een hiv-
resistente donor kunnen zij
nu zonder medicatie. Twaalf
jaar geleden genas hiv -
patiënt Timothy Brown ook
na zo’n behandeling. “Een
wondermiddel is nog niet in
de maak, maar dit kan hel-
pen om de behandeling van
hiv-patiënten met kanker
verder op punt te zetten”,
zeggen experts. (FVG) 4

Trump breit
vervolg aan
handelsoorlog

VS-president Donald Trump
heeft ook India en NAVO-
bondgenoot Turkije de
wacht aangezegd in zijn
handelsoorlogen. Beide lan-
den verliezen het recht om
zonder heffingen goederen
naar de VS te exporteren.
Volgens Trump wordt India
gestraft omdat de economie
onvoldoende wordt openge-
gooid voor Amerikaanse be-
drijven. Turkije heeft de voor-
delen dan weer “niet meer
nodig”, omdat het inmiddels
een goed ontwikkeld land is.
Beide landen reageren
 teleurgesteld. (VK) 16

Asielzoekers hebben twee keer meer kans
op erkenning als vluchteling wanneer 
een Franstalige rechter bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen over hun
 dossier oordeelt. Sommige Vlaamse
 advocaten nemen zelfs Franstalige dossiers
aan om ‘ook eens iets te winnen’. 

BRUNO STRUYS

Nederlandstalige rechters volgen in 88,5 procent
van de beroepszaken de asielweigering van het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen (CGVS), bij Franstalige rechters is
dat 49 procent. Het CGVS beslist over asielaanvra-
gen, maar komt het tot een weigering, dan kan
een  advocaat in beroep gaan bij een rechter bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). 

Franstalige rechters (23 procent) vernietigen op-
vallend vaker een beslissing van het CGVS dan
Vlaamse (7 procent). De rechters kunnen ook
rechtstreeks als vluchteling erkennen. Vlaamse
rechters deden dat slechts in 4,4 procent van de
zaken, bij de Franstaligen was dat 28,5 procent.
De cijfers komen uit een onderzoek van het Frans-
talige tijdschrift Alter Echos, dat keek naar 303 be-
slissingen over Iraakse asielzoekers tussen juli en
december 2018. 

Het gaat om een beperkte steekproef, maar ze
bevestigt een studie die professor migratierecht
Ellen Desmet (UGent) recent publiceerde over
asielzaken waarin minderjarigen betrokken zijn.
Daaruit blijkt dat rechters van de Nederlandse taal-

rol in 89 procent van de zaken de beslissing van
het CGVS volgen, tegenover 45 procent bij Frans-
talige rechters. “Nochtans zijn rechtszekerheid en
eenheid van rechtspraak belangrijke standaarden
die de RVV moet nastreven”, zegt Desmet.

Een migrant heeft weinig tot geen impact op de
taalrol waarin hij terechtkomt. Spreekt hij geen
van beide landstalen, dan is hij afhankelijk van
hoe de Dienst Vreemde -
lingenzaken (DVZ) en het
CGVS zijn georganiseerd.
Landen uit Afrika, en zeker
voormalige kolonies van
Frankrijk, zitten meestal bij
Franstalige dossierbehan-
delaars, al was het maar
omdat daar tolken van
voorhanden zijn. Een land
als Irak zat bij de Neder-
landse taalrol, al is dat door
de vluchtelingencrisis na
2015 verschoven, waardoor
ook Franstaligen bij DVZ en
CGVZ Iraakse dossiers be-
handelden. Van de Iraakse
zaken die Alter Echos bestu-
deerde, belandden twee op
de drie bij een Nederlands-
talige rechter.

De RVV erkent het pro-
bleem. “Er is een verschil
in aanpak en methodolo-
gie, die historisch zo ge-

groeid is”, zegt persmagistraat Frédéric Tambo-
rijn.  “Voor een stuk is dat te verklaren door de
scheidslijn tussen Noord-Europees, meer bestuur-
lijk denken, en Zuid-Europees, meer principieel
denken, waardoor zaken die vergelijkbaar zijn,
toch tot andere conclusies leiden.” 

De voorzitter van de RVV wil zorgen voor meer
eenheid van rechtspraak tussen de taalgebieden,

door bijvoorbeeld meer be-
slissingen te nemen met ver-
enigde kamers, waarin zo-
wel Nederlandstalige als
Franstalige rechters zetelen.
Die beslissingen hebben ook
impact op de rest van de
rechtspraak en kunnen zo
voor homogeniteit zorgen.

Bij advocaten gespeciali-
seerd in vreemdelingen-
recht leeft al langer het idee
van een onevenwicht bij de
RVV. “De Vlaamse advoca-
ten zijn wanhopig”, zegt de
Franstalige advocaat Julien
Wolsey. De Vlaamse advo-
caat Sylvie Micholt  treedt
hem bij. “Daarom doe ik
Franstalige dossiers. Dan
kunnen we ook eens iets
winnen. Al heb ik vandaag
net wel een positieve uit-
spraak gekregen van een
Vlaamse  rechter.” 

Migrant maakt
minder kans bij
Vlaamse rechter

Juridische beslissingen over asiel verschillen sterk in twee taalgebieden

ChAMpIONs LEAGuE

IK BEN 
GEEN ROBOT
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Hoe rechters oordelen 
over asielweigeringen
Uitspraken van Frans- en Nederlands-
talige rechters bij betwisting van  
aanvragen (minderjarigen in 2016)

Enkel bevestigde en vernietigde uitspraken 
zijn hier weergegeven. BRON UGENT

PRIJS 1,90 EURO l Nederland 2,15 euro l Hoofdredactie: Kirsten Bertrand en Bart Eeckhout l Uitgave: Medialaan l De Morgen, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse-Kobbegem l Abonnementen: 02/454.25.91 l Promotie 02/454.26.83 l Advertenties 02/454.22.41 l Redactie: 02/556.68.11 l E-mail: info@demorgen.be

Guaidó wint zieltjes
in Venezuela 

Mens van machine 
onderscheiden wordt
almaar moeilijker 
8-9

Is dit om 
te lachen? 
Of toch gewoon 
antisemitisme?
3

Verbluffend Ajax 
speelt titelverdediger 
Real Madrid naar huis
21

De zelfbenoemde
interim-president

Juan Guaidó wordt
als volksheld

toegejuicht door
zijn aanhangers 
in Caracas. © AFP

(maar daarom is ‘dictator’
Maduro nog niet verloren)
7
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De mannen en vrouwen van het 
Vlaams Belang
In deze tweede voorstelling geven we het woord aan de 1e en 2e kandi-
daat voor het Europees Parlement en de Brusselse lijsttrekkers. 

EUROPA 
GEROLF ANNEMANS

Op 25 mei 2014 werd ons gewezen 
Kamerlid en partijvoorzitter van 
Vlaams Belang verkozen voor het 
Europees Parlement. In die hoeda-
nigheid verwoordt hij de Europese 
standpunten van onze partij.
In het Europees Parlement werkt 
Gerolf van meet af aan samen met 
andere EU-kritische partijen en 
jarenlange bondgenoten zoals Ras-
semblement National van Marine 
Le Pen, de Lega van Matteo Sal-
vini, de FPÖ van Heinz-Christian 
Strache en de PVV van Geert Wil-
ders. Samen vormen zij de rug-
gengraat van de Europese fractie 
die midden 2015 het daglicht zag. 
Deze fractie, ‘Europa van Naties en 
Vrijheid’ (ENV), telt ondertussen 
37 leden uit 8 landen.

De economische en monetaire be-
moeienissen van de Europese Unie 
stonden centraal in de parlemen-
taire werkzaamheden van Gerolf, 
maar uiteraard stond ook het mis-
meesterde asiel- en migratiedossier 
bovenaan zijn politieke agenda. 
Hij laat tevens een stem horen te-
gen de alsmaar verdere uitbreiding 

- in alle betekenissen - van de EU. 

In december 2017 werd Gerolf 
verkozen tot voorzitter van de ‘Be-
weging voor een Europa van Naties 
en Vrijheid’, de Europese partij van 
de rechtse fractie. In de aanloop 
naar de komende verkiezingen gaf 
hij dit Europees samenwerkings-
verband verder politiek en organi-
satorisch gestalte. Onder zijn voor-
zitterschap mocht Gerolf nieuwe 
partijen als lid verwelkomen uit 
bijvoorbeeld Tsjechië, Griekenland 
en Slowakije. Als lijsttrekker voert 
hij nu een lijst van 12 effectieve 
kandidaten en 7 opvolgers aan, 
met een aantal oude bekenden, 
maar ook nieuwe gezichten.

PATSY VATLET

Op zeer jonge leeftijd was ik al 
actief in de radicale Vlaamse Be-
weging in Brussel. De stap naar 
VNP/Vlaams Blok was dan ook 
de enig logische. In 1997 verliet ik 
Schaarbeek om me met mijn zoon 
in Grimbergen te vestigen. 

Ik had het voorrecht om in 1983 
de enige partijmedewerker te wor-
den. De eerste jaren was dat als ma-
nusje-van-alles: telefoniste, typiste, 
redactiesecretaris, koerierdienst en 
daarnaast ook nationaal penning-
meester. Door de opeenvolgende 
verkiezingsoverwinningen breidde 
het personeelsbestand zich uit en 
werd ik hoofd van de financiële 
dienst zodat ik me nu voltijds kan 
bezighouden met de financiën van 
de partij.

In het Europees Parlement willen 
we als EU-kritische partij de evolu-
tie naar een EU-superstaat een halt 

toeroepen. Er is een nieuw Europa 
nodig waarbij de nadruk dient ge-
legd te worden op economische 
samenwerking. Onze Vlaamse 
ondernemingen zijn gericht op ex-
port en moeten vlot handel kun-
nen drijven.

Er moet een einde komen aan de 
open grenzen. Zo kunnen we een 
eigen asiel- en migratiebeleid voe-
ren en ook opnieuw onze eigen 
grenzen controleren.

De import van goedkope arbeids-
krachten uit voornamelijk Oost-
Europa heeft dramatische gevolgen 
voor onze ondernemingen die niet 
langer concurrentieel zijn. Niet 
alleen de bouw en het transport, 
maar ook andere sectoren zoals de 
metaalsector, de bewakingsindus-
trie, schoonmaakbedrijven… krij-
gen hiermee te maken. We moeten 
daarom ijveren voor een regeling 
waarbij wie hier werkt ook hier 
sociale zekerheid betaalt. 

BRUSSEL - 
VLAAMS 
PARLEMENT
F R É D É R I C 
ERENS

Op 26 mei 
voer ik, 

Gerolf Annemans

Patsy Vatlet

Frédéric Erens
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zoals in 2014, de lijst aan voor 
het Vlaams Parlement in Brussel. 
Ik ben 50 jaar, trotse vader van 
zoon Karel en reeds 30 jaar actief 
bij het Vlaams Blok/Vlaams Be-
lang.  Eerst bij de jongerenafdeling 
(VBJ) waar ik tevens van 2001 tot 
2004 nationaal voorzitter van was, 
maar ook en vooral in onze hoofd-
stad Brussel waar ik van 2004 tot 
2009 in het Brussels Parlement 
zetelde en tot 2012 in de Brus-
selse gemeenteraad. In 2017 nam 
ik na de gewelddadige rellen het 
initiatief voor een ‘Burgermars te-
gen het stedelijk geweld’ in onze 
hoofdstad. Als bankagent en ver-
zekeringsmakelaar heb ik Brussel 
letterlijk zien veranderen, zowel 
politiek als demografisch. Ener-
zijds keert het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest zich steeds meer af 
van Vlaanderen en anderzijds zijn 
meer dan 64% van de inwoners 
van vreemde origine. Tussen haat 
en liefde: de relatie van Vlamingen 
met hun hoofdstad was nog nooit 
zo ingewikkeld en dit is zeer begrij-
pelijk. Toch moeten we die band 
aanhalen en dient Vlaanderen meer 
rechtstreeks haar bevoegdheden in 
Brussel te laten gelden. Voor het 
Vlaams Belang is het duidelijk dat 
Brussel enkel toekomst heeft bin-
nen het Vlaamse weefsel. Duidelijk 
is ook dat Vlaanderen zonder Brus-
sel een verminkt Vlaanderen zou 
zijn, een Vlaanderen beroofd van 
een vitaal orgaan. Een Vlaams aan-
bodmodel voor Brussel moet onze 
hoofdstad daarom eerst en vooral 
reduceren tot wat ze in essentie is: 
een stad met een hoofdstedelijke 
functie voor Vlaanderen. Hiervoor 
is het dan ook van belang dat we 
onze Brusselse stem kunnen laten 
klinken in het Vlaams Parlement.

BRUSSELS  
PARLEMENT 
DOMINIEK LOOTENS

Dominiek Lootens-Stael is gebo-
ren in 1965. Hij is gehuwd en va-
der van 4 twintigers. Hij zette zijn 

eerste echte stappen in de Vlaamse 
beweging bij de NSV waarvan hij 
te Brussel praeses was in het aca-
demiejaar 1986/1987. Na studies 
en legerdienst was de stap naar het 
Vlaams Blok dan ook niet groot. In 
oktober 1989 ging hij aan de slag 
op het partijsecretariaat van het 
Vlaams Blok. Op “zwarte” zondag 
24 november 1991 werd Domi-
niek verkozen tot provincieraadslid 
van de toen nog unitaire provincie 
Brabant. Bij de parlementsverkie-
zingen van 1995 werd hij verkozen 
in het Brussel Hoofdstedelijk Par-
lement en tot 2004 zat hij automa-
tisch ook in het Vlaams Parlement. 
Tot op heden is hij fractievoorzit-
ter van het Vlaams Belang in het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
en de Raad van de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie waar hij 
zich heeft ontpopt als een specia-
list op het vlak van taalwetgeving 
en Nederlandstalig onderwijs in de 
hoofdstad en waar hij tot wanhoop 
van de politiek-correcten vaak de 
enige is die de problemen in Brus-
sel bij naam durft te noemen.  Hij 
zet opnieuw volop  zijn schouders 
onder de campagne voor 26 mei 
in de stellige overtuiging dat de 
rangen in het Brussels Parlement 
versterkt en verjongd kunnen wor-
den. De inzet voor Brussel en de 
Brusselaars is groot. De Vlaamse 
hoofdstad heeft een sterk Vlaams 
Belang nodig!

BRUSSEL - KAMER 
ALAIN MOYSON

Als vader van 5 kinderen, Fransta-
lig Brusselaar en zelfstandige kies 

ik bewust voor het Vlaams Belang 
omdat het de enige partij is met 
een duidelijk plan om van Brussel 
weer een aangename en leefbare 
stad te maken. 

In 1968 geboren in Watermaal-
Bosvoorde als telg van een door-
snee Brussels gezin werd ik door 
mijn moeder opgevoed met duide-
lijke waarden. Die hebben me ge-
holpen om mezelf op te werken, en 
door hard te werken meer te leren 
dan wat een universiteit je kan le-
ren. Het heeft me gemaakt tot wie 
ik ben : een ondernemer actief in 
de immobiliën en horeca-uitbater 
in Jette en Sint-Agatha-Berchem. 
Verwezenlijkingen waar ik trots op 
ben - maar meer nog ben ik trots 
op mijn vijf kinderen.

Het is voor hen dat ik de stap naar 
de politiek heb gezet.  ‘Eerst onze 
mensen’ staat voor mij gelijk aan 
het beschermen van onze kinderen, 
onze familie en onze vrienden; sa-
men met al wie het goed voorheeft 
met de toekomst van Brussel. Ik 
wil dan ook een strijdpunt maken 
van de nultolerantie voor crimi-
naliteit en ijveren voor een gecon-
troleerde en doordachte migratie. 
Ook de waanzinnige belastingdruk 
en de dalende koopkracht in Brus-

sel en bij uitbreiding het hele land 
zal één van mijn stokpaardjes wor-
den. Laat mijn engagement duide-
lijk zijn: Nederlandstaligen zowel 
als Franstaligen die Brussel weer 
een toekomst willen geven heb-
ben maar één keuze, en dat is het 
Vlaams Belang.

Dominiek Lootens

Alain Moyson
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De kostprijs van immigratie
Men zal zich misschien nog 
herinneren dat toenmalig N-
VA-minister van Financiën Van 
Overtveldt in mei 2018 de Nati-
onale Bank de opdracht gaf om 
een studie te maken over de kost-
prijs van immigratie. De N-VA 
was immers van oordeel dat wij 
met het huidige immigratiebe-
leid vooral armoede importeren 
in plaats van talent en dat moest 
deze studie aantonen. Bedoeling 
was om daar rond deze periode, 
vlak voor de verkiezingen, mee 
uit te pakken en electoraal te ver-
zilveren. Ook al heeft N-VA vier 
jaar lang in de  regering niet één 
vinger uitgestoken om daar enige 
verandering in te brengen.

Van dat plannetje komt echter 
niets in huis. De opvolger van Van 
Overtveldt in de rompregering Mi-
chel II, de VLD’er De Croo, heeft 

inmiddels beslist om de oplevering 
van deze studie over de verkiezin-
gen te tillen. De kiezer zou immers 
wel eens, geconfronteerd met de 
resultaten ervan, ‘verkeerd’ kunnen 
stemmen, nietwaar?

EVIDENTIE

Nu hebben wij nochtans absoluut 
geen dure studies nodig om deze 
stelling aan te tonen. Het opvragen 
van enkele cijfers bij de bevoegde 
ministers volstaat immers al ruim-
schoots om dat zwart op wit te be-
wijzen. En dat is ook wat VB-ka-
merlid Barbara Pas de jongste jaren 
heeft gedaan. We geven hieronder 
daarover enkele cijfers, maar laten 
we eerst kijken wat het ons zoge-
zegd opbrengt.

Immigratie is - macro-economisch 
bekeken dan - pas een winstpost 

wanneer de betrokkenen via hun 
arbeid een meerwaarde opleveren 
voor onze economie. Door te wer-
ken doen ze onze economie (mee) 
draaien en betalen ze belastingen 
en sociale lasten. Hoe doen de im-
migranten het op dat vlak? Het 
antwoord is: lamentabel slecht. De 
werkzaamheidsgraad (degenen die 
dus werken) bij de 20 tot 64-jari-
gen bedroeg in 2017 bij de Belgen 
69,8%, bij de vreemdelingen in het 
algemeen slechts 59,4% en bij de 
niet-Europese vreemdelingen zelfs 
maar 41,6%. Wij zitten met andere 
woorden met een heel leger vreem-
delingen opgescheept die niet wer-
ken, maar die wel leven op kosten 
van onze sociale voorzieningen.

LEEFLONEN

Kijken we voor dat laatste maar 
eens naar de leeflonen. Vorig jaar 

Evolutie uitgaven leeflonen  
aan niet-Europese vreemdelingen 
(2012-2018)
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kregen niet minder dan 65.320 
vreemdelingen een leefloon. Daar-
mee maakten zij één derde van alle 
leefloners uit, terwijl hun officiële 
aandeel in de bevolking ‘slechts’ 
12% bedraagt. Bovendien waren 
hun leeflonen in 2018 goed voor 
439 miljoen euro of zo’n 44% van 
de totale kost. Daarbij moeten 
overigens ook nog de ‘equivalente 
leeflonen’ worden bijgeteld. Dat 
zijn eigenlijk ook leeflonen, alleen 
worden ze uitbetaald aan personen 
die... niet voldoen aan de voorwaar-
den om een leefloon te krijgen. In 
2017 (meest recente cijfer) waren 
die ook nog eens goed voor 103 
miljoen euro voor niet-Europese 
vreemdelingen.

Het is ook interessant de evolutie 
van deze uitgaven te bekijken. Twee 
zaken vallen daarbij op: de kosten 
swingen de pan uit, en dat is vooral 
te wijten aan de exponentiële toe-
name van het aantal niet-Europese 

leefloners. Vergelijkt men het aan-
tal leefloners onder de regering-Di 
Rupo en de regering-Michel/De 
Wever, dan blijkt het aantal Belgi-
sche leefloners gemiddeld met 18% 
gestegen te zijn, het aantal EU-leef-
loners met 23%, maar het aantal 
niet-EU-leefloners met niet minder 
dan 105%! 

Onder de regering-Michel werd 
aldus op 4 jaar tijd niet minder 
dan 1,4 miljard euro uitgegeven 
aan leeflonen voor vreemdelingen, 
waarvan het grootste deel (1,14 
miljard) aan niet-EU-vreemde-
lingen. Tijdens 3 jaar regering-Di 
Rupo ging het over een pak min-
der, met name 579 miljoen.

WERKLOOSHEID

Over naar de werkloosheidsvergoe-
dingen. Daar konden in 2017 niet 
minder dan 60.472 vreemdelingen 
van profiteren. Ook weeral goed 

voor een uitgave van 648 miljoen 
euro. En zo kunnen we nog wel een 
tijdje doorgaan, want de financiële 
kost van immigratie ligt uiteraard 
nog veel hoger en uit zich in tien-
tallen diverse uitgavenposten. 

De conclusie is echter duidelijk: 
het huidige immigratiebeleid im-
porteert massaal laaggeschoolde ar-
moezaaiers waar onze arbeidsmarkt 
vaak niets mee kan aanvangen en 
die ons sociaal zekerheids- en bij-
standsstelsel zwaar overbelasten. En 
dat is onder de regering-Michel/De 
Wever alleen maar veel erger gewor-
den. De balans van vier jaar federa-
le regeringsdeelname van de N-VA 
is dan (ook) op het vlak van asiel en 
migratie ronduit vernietigend. We 
kregen een zondvloed aan nieuwe 
immigranten en armoezaaiers te 
slikken als nooit te voren, die ons 
bovendien fortuinen kosten.

Peter Lemmens
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Illegale immigratie:  
in Europa dalend,  
in België stijgend
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Alhoewel de asiel- en immigratiekwestie niet meer in de schijnwer-
pers van de media-aandacht staat, gaat de toestroom naar dit land 
onverminderd verder. 

Uit de officiële Belgische cijfers 
blijkt dat er in dit land vorig jaar 
in totaal 23.443 asielaanvragen 
werden ingediend, goed voor een 
stijging van zo’n 20 procent in 
vergelijking met 2017. Dit jaar zet 
de stijgende tendens zich overi-
gens verder. In februari - de laatste 
maand waarvoor volledige cijfers 
beschikbaar zijn - lag het totale 
aantal asielaanvragen nog eens 17 
procent hoger dan in dezelfde pe-
riode vorig jaar. 

SCHIJNGEVECHT

De verhitte discussie die zich daar-
over tussen Maggie De Block en 
Theo Francken ontspon, is weinig 
meer dan een schijngevecht. Het 
geredetwist tussen betrokkenen 
verandert immers niets aan het feit 
dat het immigratiebeleid van Theo 
Francken de afgelopen vier jaar 
in grote lijnen een verderzetting 
was van dat van zijn voorgangster 
Maggie De Block - net zoals het 
beleid van Maggie De Block van-
daag in grote lijnen een verderzet-
ting is van dat van haar voorganger 
Theo Francken. 

Effectieve en efficiënte maatrege-
len om de toestroom af te remmen 
- waaronder de verstrenging van 
de gezinshereniging en een daad-
werkelijke verstrakking van het 
terugkeerbeleid - bleven en blijven 
uit, wat dit land nog steeds tot een 
aantrekkelijk(er) immigratieland 
maakt. 

SCHRIL CONTRAST

De markante stijging van het aan-
tal asielzoekers in eigen land staat 
in schril contrast met de evolutie 
op Europees niveau, zoals blijkt 
uit de cijfers over het aantal nieu-
we asielaanvragen die Eurostat 
onlangs bekendmaakte. Volgens 
de Europese statistische dienst 
hebben vorig jaar 580.800 nieuwe 

asielzoekers een aanvraag in de 
Europese Unie ingediend. Dat 
is weliswaar nog steeds een groot 
aantal, maar het is wel 11 procent 
minder dan in 2017. In België was 
er daarentegen volgens dezelfde 
bron sprake van 29 procent méér 
nieuwe asielaanvragen. 

BASTA!

De onmiskenbare daling van het 
aantal asielaanvragen in Europa 
is uiteraard het gevolg van het feit 
dat de illegale immigratiestroom 
vorig jaar significant is afgenomen. 
Volgens Frontex, het agentschap 
dat instaat voor de bewaking van 
de Europese buitengrenzen, daalde 
het geregistreerde aantal illegale 
grensoverschrijdingen in Europa 
vorig jaar tot 150.000, een kwart 
minder dan in 2017. 

De voornaamste verklaring voor 
deze forse daling is zonder twijfel 
te zoeken in Italië. Daar zetten 
vorig jaar nog zo’n 23.400 illegale 
immigranten voet aan wal, goed 
voor een daling van liefst 80 pro-
cent tegenover 2017 en meteen 
het laagste aantal sinds 2012. Deze 
ontwikkeling kan niet los gezien 
worden van de hardere koers die 
het land onder impuls van Matteo 
Salvini, minister van Binnenlandse 
Zaken en boegbeeld van onze Eu-
ropese bondgenoot Lega, is gaan 
varen. Midden vorig jaar maakte 
hij op niet mis te verstane wijze 
duidelijk dat hij zijn verkiezings-
belofte om de illegale immigratie 
naar zijn land te stoppen, zou na-
komen. Zo sloot hij - onder luid 
protest van de politiekcorrecte 
goegemeente en onder luid ap-
plaus van zijn electoraat - onder 
meer de Italiaanse havens voor 
ngo-schepen die jarenlang feitelijk 
een veerdienst voor illegale immi-
granten naar Europa organiseer-
den. 

SPAANSE LES

Geheel in tegenstelling tot de evo-
lutie in Italië staat de ontwikkeling 
in Spanje. Toen in juni vorig jaar 
het ngo-schip Aquarius in Italië 
op een ‘no’ stootte, kreeg het van 
Spanje een ‘si’. De nieuwe linkse 
regering, die naar eigen zeggen de 
wereld ‘een les in menselijkheid’ 
wilde geven, zond daarmee een sig-
naal de wereld in dat niet onopge-
merkt is gebleven. 

Het resultaat was dat Spanje vorig 
jaar het aantal illegale immigran-
ten zag verdubbelen tot 57.000 
en zichzelf daarmee meteen pro-
moveerde tot grootste toegangs-
poort van Europa. Handig voor de 
Spaanse regering was natuurlijk het 
feit dat die illegale immigranten 
liever niet in Spanje willen blijven, 
maar doorreizen naar Noord-West-
Europa. De Spaanse instanties 
doen op zijn zachtst gezegd dan 
ook weinig moeite om hen ervan 
te weerhouden hun tocht naar het 
Beloofde Land verder te zetten, wel 
integendeel. Dat lukt die gelukzoe-
kers natuurlijk niet allemaal, wat 
mee verklaart dat het ongenoegen 
en de ongerustheid over de illegale 
immigratie in Spanje groeit. 

ER ZIJN GRENZEN

Met een zware regionale verkie-
zingsnederlaag achter de rug en na-
tionale verkiezingen voor de deur, 
lijkt de zelfgenoegzame Spaanse 
regering stilaan afstand te ne-
men van haar variant van Merkels 
‘Willkommenspolitik’ en worden 
stappen gezet die de illegale immi-
gratie moeten indammen. Als de 
ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar alvast één zaak hebben aan-
getoond, is het dat de illegale im-
migratie naar onze contreien niet 
zoiets is als een natuurfenomeen 
dat we noodgedwongen moeten 
ondergaan. Wel integendeel. Als 
de politieke wil aanwezig is, kun-
nen er wel degelijk grenzen gesteld 
worden.

Dirk De Smedt

Illegale immigratie:  
in Europa dalend,  
in België stijgend
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Recordbedrag aan moskee- 
subsidies: 4,6 miljoen euro
Nog nooit vloeide er zoveel belas-
tinggeld naar moskeeën als onder 
deze Vlaamse regering: liefst 4,6 
miljoen euro. Meer dan de helft 
van het geld wordt uitgegeven 
aan twaalf zogenaamde ‘Diya-
netmoskeeën’. Dat zijn moskeeën 
die eigendom zijn van de Turkse 
staat. 

De Turkse overheid stelt in deze 
moskeeën de imam aan en bepaalt  
er de inhoud van de preken. Eind 
2016 kwam zelfs aan het licht dat 
de Diyanetmoskeeën van het re-
gime de opdracht  kregen Turkse 
dissidenten te bespioneren. Door 
die moskeeën geld te geven, subsi-
diëren we dus eigenlijk het Turkse 
Erdoganregime. Dit bleek echter 
geen afdoende reden voor bevoegd 
minister Homans om de subsidie-
kraan toe te draaien.  

FUNDAMENTALISME

Niet alleen Turkse staatsmoskeeën 
worden betoelaagd met ons belas-
tinggeld. Ons belastinggeld wordt 
bijvoorbeeld ook misbruikt om 
vier Milli Görüs-moskeeën te fi-
nancieren. Terwijl  Zuhal Demir 
deze Turkse beweging eind vorig 
jaar nog terecht bestempelde als 
een organisatie die ‘de democratie 
in gevaar brengt’, laat haar N-VA-
collega Liesbeth Homans datzelfde 
Milli Görüs doodleuk betoelagen. 
Begrijpe wie kan. 

Maar kijk, nauwelijks een goede 
twee maanden voor de verkiezingen 
krijgt dezelfde Liesbeth Homans 
nu een breed forum in de kranten 
om te vertellen dat ze de komende 
legislatuur geen enkele moskee wil 
laten erkennen omdat alle gebeds-
huizen - ook die van andere gods-
diensten - in een proefperiode vijf 
jaar zouden moeten bewijzen dat 

ze de erkenningsvoorwaarden na-
leven. 

Volgens Vlaams Belang-fractie-
voorzitter Chris Janssens valt ech-
ter te vrezen dat dit slechts verkie-
zingspraat is. Chris Janssens: “De 
minister doet stoere uitspraken over 
een regering waarin ze misschien niet 
eens zal zetelen, terwijl ze nu perfect 
de bevoegdheid heeft om alle subsidies 
af te nemen van Turkse staatsmoskee-
en of andere uitvalsbasissen van de  
fundamentalistische islam. Maar dat 
doet ze niet.”   

MEER OF MINDER? 

Indien het Homans menens is, 
zou dit nieuwe standpunt boven-
dien een bocht van 180 graden 
zijn tegenover het standpunt dat 
de N-VA begin deze legislatuur in-
nam. In een resolutie die op 19 mei 
2015 door Homans’ partijgenote 
Nadia Sminate werd ingediend in 

het Vlaams Parlement en door de 
volledige N-VA-fractie  werd goed-
gekeurd, wordt de minister immers 
opgeroepen om net méér moskeeën 
te erkennen. Het omgekeerde dus 
van wat Homans nu rondbazuint. 
Is het de hete adem van het Vlaams 
Belang die de N-VA een bocht 
deed maken met betrekking tot de 
moskeesubsidiëring?  Het Vlaams 
Belang confronteerde Homans im-
mers zowat maandelijks via parle-
mentaire vragen met haar finan-
ciering van allerlei bedenkelijke 
moskeeën. 

Onze eigen partij wil overigens vol-
ledig komaf maken met de subsidi-
ering van alle erediensten. Tom Van 
Grieken is duidelijk: “Religie is een 
privézaak. Het gaat dan ook niet op 
dat de belastingbetaler die dat niet 
wil, moet opdraaien voor de religieu-
ze overtuiging van iemand anders.”

Wim Van Osselaer

De Yunus Emre-moskee in Genk 
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Vlaming officieel minderheid in  
Antwerpen
Wat iedereen die op straat rond-
kijkt allang zag aankomen, is nu 
officieel een feit: in Antwerpen 
zijn er voor het eerst meer al-
lochtonen dan autochtonen. Een 
‘historisch kantelpunt’, zo was 
in de media te lezen. Met 49,9% 
zijn autochtone Antwerpena-
ren vanaf nu een minderheid in 
hun eigen stad. De allergrootste 
groep allochtonen is van Noord-
Afrikaanse herkomst. Naast de 
Marokkanen en de ‘Neder-
landers’ - die overigens niet 
zelden moslim zijn - staan ook 
de Turken in de top 3.

Onder de leeftijd van tien jaar 
heeft vandaag zelfs al 75% ou-
ders die geen Belgische achter-
grond hebben. In de gekende 
Antwerpse wijken ligt dat aan-
deel nog hoger. De omvolking 
gaat dus razendsnel. Naast de 
aanhoudende instroom van mi-
granten is de oorzaak ook dat 
allochtonen - vooral de niet-
westerse allochtonen - een veel 
hoger geboortecijfer hebben.

HALVE  
MARRAKESHCOALITIE

Het Antwerps N-VA-Open 
VLD-CD&V-stadsbestuur 
heeft in de voorbije zes jaar deze 
omvolkingsevolutie niet ver-
traagd, laat staan gekeerd. Ook 
uit het nieuwe bestuursakkoord 
van de halve Marrakeshcoalitie 
bestaande uit N-VA, sp.a en 
Open VLD, blijkt geen enkele 
intentie om deze omvolkingse-
volutie te stoppen en te keren. 
Sterker nog: de woorden ‘islami-
sering’, ‘moslim’, ‘immigratie’, 
‘vreemdelingen’, ‘asielzoekers’, 
‘vluchtelingen’ en ‘allochto-
nen’ komen in heel De Wevers 
‘Bourgondische’ bestuursak-

koord (dat ‘De Grote Verbinding’ 
heet) niet eens voor. Daarentegen 
komen de woorden ‘racisme’, ‘dis-
criminatie’, ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ 
er meerdere keren in voor. Moet er 
nog zand zijn?

NATTE DROOM VAN LINKS

Volgens fractieleider Filip Dewin-
ter “komt de natte droom van links 
uit, namelijk de multiculturele sa-

menleving realiseren via de omvol-
king”. Volgens hem is “het omvol-
kingsbeleid een bewuste strategie om 
een zo divers mogelijk bevolkings-
samenstelling tot stand te brengen. 
De massa-immigratie met de witte 
vlucht tot gevolg is de hefboom om 
de omvolking te realiseren. Alleen een 
immigratiestop kan hieraan iets ver-
anderen”.

ANTWERPISTAN

Kersvers Antwerps gemeen-
teraadslid Sam van Rooy on-
dervroeg hierover De Wevers 
Sp.a-schepen Tom Meeuws. 
Van Rooy wees erop dat “uit 
bepaalde wijken talloze Vlaamse 
Antwerpenaren reeds zijn wegge-
vlucht, waardoor onze vrije, Eu-
ropese, Vlaamse cultuur daar nog 
nauwelijks bestaat.” “Antwer-
pen”, aldus Van Rooy, “is daar 
verworden tot Antwerpistan”. 
Verder stelde hij dat de ene di-
versiteit de andere niet is: “Een 
fatsoenlijk Indisch-Lets koppel, 
doctoraatsstudenten, vertelde me 
dat de recente Turkse schietpartij 
in de Brederodewijk voor hen de 
druppel is: ze gaan nu verhui-
zen.”
Van Rooy nam het op voor 
“fatsoenlijke mensen die onze sa-
menleving wél verrijken en géén 
zin hebben in islamisering en in 
Midden-Oosterse clanoorlogen, 
en die niet in klein-Afrika, klein-
Marokko of klein-Turkije willen 
wonen.” Tot slot riep hij het 
stadsbestuur op om een “einde 
te stellen aan de bevolkingsgroei 
door massa-immigratie”, want 
die is, “volgens het bekende ING-
rapport van 2017 over de ver-
paupering van Antwerpen, ‘niet 
kwaliteitsvol’”.

Wordt dit de toekomst van Antwerpen?
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r is zich een politieke ommekeer 
aan het voltrekken”

Eind 2017 kwam de Freiheitliche Partei Öster-
reichs (FPÖ) met 26 procent van stemmen als 
een van de twee grote overwinnaars uit de stem-
busslag. Al vrij snel vormden de ‘Freiheitlichen’ 
een coalitie met de partij van huidig kanselier 
Sebastian Kurz, en dat op basis van een regeer-
programma dat een onmiskenbare FPÖ-stempel 
draagt. We hadden een vraaggesprek met Harald 
Vilimsky, Europees Parlementslid en secretaris-
generaal van de FPÖ.

Na de verkiezingen van 2017 vormde uw partij een 
coalitie met de christendemocratische ÖVP. Het is 
niet de eerste keer dat de FPÖ deel uitmaakt van 
een regering. Al rond de millenniumwissel werd 
in Oostenrijk een zogenaamde zwart-blauwe coa-
litie gevormd. Waarin ligt precies het onderscheid 
met de toenmalige coalitie?

We hebben veel geleerd uit de fouten die we toen 
maakten. In tegenstelling tot de periode die u noemt, 
is de huidige coalitie er een tussen twee gelijkwaar-
dige partners én bovendien een regering die vertrekt 
vanuit een regeerprogramma waarop we duidelijk 
onze stempel hebben kunnen drukken. We konden 
een groot aantal van onze thema’s inbrengen en wer-
ken heel goed met onze coalitiepartners samen om 
de nodige hervormingen door te voeren.

Uw partijvoorzitter stelde eerder dat de FPÖ 75 
procent van haar belangrijkste eisen in het regeer-
programma wist te verankeren. Op welke terrei-
nen in het bijzonder is de FFÖ erin geslaagd haar 
eisen door te drukken?

Er zijn de duidelijke doelstellingen inzake immigra-

Harald Vilimsky: “We hebben een regeerpro-
gramma opgesteld dat duidelijk  tegemoet 

komt aan de wensen van onze kiezers.”

“
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Veiligheid, een stop van de massa-immigratie en 
het tegengaan van sociaal toerisme zijn voor de 
FPÖ altijd al prioriteiten geweest. Welke maatre-
gelen heeft deze coalitie op deze terreinen geno-
men?

Er komen wetten die voorzien dat niet-Oostenrijkers 
die voor het Oostenrijkse bestaansminimum in aan-
merking willen komen minstens vijf jaar in het land 

moeten verblijven, Duits moe-
ten kennen én moeten beschik-
ken over een bewijs van goed 
gedrag en zeden. Daarnaast 
geldt voor ons ook een beleid 
van nultolerantie tegenover 
criminele en illegale vreemde-
lingen. In dit kader werd ook 
het aantal repatriëringen van 
afgewezen en criminele asiel-
zoekers drastisch opgevoerd.  

De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd ten 
strijde te zullen trekken tegen de politieke islam. 
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

De politieke islam heeft de jongste jaren in Oos-
tenrijk duidelijk aan invloed gewonnen. Moskeeën, 
kleuterscholen en culturele centra worden gebruikt 
als broedplaatsen voor de verspreiding van extremis-
tisch gedachtengoed. Deze ontwikkeling moet een 
halt toegeroepen worden. We zijn dan ook van plan 
ter zake de nodige wetgevende  initiatieven te nemen.  

Niet alleen Oostenrijk, maar zowat alle West-Eu-
ropese landen werden de afgelopen jaren  met een 
ongeziene immigratiegolf geconfronteerd. Hoe 

r is zich een politieke ommekeer 
aan het voltrekken”

tie, en dan in het bijzonder wat betreft de strijd tegen 
de illegale immigratie en het asielmisbruik. Er is onze 
eis voor meer nationale bevoegdheden op Europees 
niveau, net zoals de hervorming van de Oostenrijkse 
sociale zekerheid en de strijd tegen sociale fraude. 
Kortom: door intensieve onderhandelingen met onze 
coalitiepartner hebben we een regeerprogramma op-
gesteld dat inzake soevereiniteit, veiligheid, immi-
gratie en sociale rechtvaardigheid duidelijk tegemoet 
komt aan de wensen van onze 
kiezers.

Wat heeft deze coalitie tij-
dens haar eerste jaar al ge-
realiseerd? Welke essentiële 
punten wil u tijdens de reste-
rende legislatuurperiode nog 
realiseren? 

We hebben het afgelopen jaar 
heel wat in gang gezet. Terwijl 
onder de socialisten werkelijk niets nog vooruit ging, 
wordt deze regering bezield door een tastbare her-
vormingsdrang. Zo werden de sociale zekerheidssys-
temen hervormd door ze minder bureaucratisch en 
effectiever te maken. De lage en middelgrote pensi-
oenen werden opgetrokken en voor het overige voor-
zien we nog een merkbare belastingverlaging voor de 
middenklasse. Verder hebben we op binnenlands vlak 
ook het personeelstekort bij de politie aangepakt. 
Ook op het vlak van de buitenlandse politiek maak-
ten we een goede beurt. Herinner u onder meer het 
feit dat Oostenrijk Europees voortrekker was in de 
afwijzing van het VN-migratiepact. Ik heb overigens 
begrepen dat het Vlaams Belang ook een actieve rol 
heeft gespeeld in uw land.

“WE MOETEN IN DE 
EERSTE PLAATS  

ALLES DOEN OM DE  
ILLEGALE  

IMMIGRATIE NAAR 
EUROPA TE STOPPEN.”
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schat u de situatie in uw land in? 
Kan het tij gekeerd worden? 

Het antwoord is ja. Sinds de FPÖ 
regeringsverantwoordelijkheid 
draagt en onze partij de minister 
van Binnenlandse Zaken levert, is 
de toestand aanzienlijk verbeterd. 
Ondertussen hebben we een nieu-
we grenswacht opgericht die er 
moet voor zorgen dat toestanden 
zoals die in 2015 zich niet herha-
len. Desalniettemin zijn de nawee-
en van de rampzalige immigratie-
politiek van Juncker, Merkel en 
Co ook in Oostenrijk vandaag nog 
voelbaar. Telkens opnieuw worden 
we geconfronteerd met messen-
trekkerijen, verkrachtin-
gen en ander geweld tegen 
vrouwen, en dat op een 
manier en in een mate die 
we in Oostenrijk tot voor 
enkele jaren nooit kenden.

Ondertussen blijkt dat 
in Europa de geesten aan 
het rijpen zijn. Steeds 
meer landen denken en hande-
len zoals Oostenrijk, Hongarije, 
en ga zo maar door. Denkt u dat 
zo’n ontwikkeling mogelijk was 
geweest zonder de politieke druk 
van partijen zoals de FPÖ, de 
Lega en het Vlaams Belang?

Neen. Het is onmiskenbaar zo dat 
de politieke pendel stilaan de an-
dere kant uitslaat en de voorteke-
nen van een politieke ommekeer 

zichtbaar zijn. Ik hoop dat een en 
ander ook zijn neerslag vindt in de 
komende Europese verkiezingen 
en dat de partijen die een einde 
willen maken aan de fatale ‘Will-
kommenspolitik’ versterkt uit de 
stembus zullen komen. 

Ook in landen zoals bijvoorbeeld 
Frankrijk, Nederland en in de 

Scandinavische landen hebben 
partijen zoals FPÖ en Vlaams 
Belang de wind in de zeilen. Hoe 
kijkt u aan tegen een samenwer-
king van deze partijen met hun 
verschillende programma’s en 
achtergronden?

Wat ons bindt, is het feit dat wij ons 
continent, onze culturele en histo-
rische diversiteit en onze tradities 
willen behouden. Het doel van 
Europese samenwerking is vrede, 
vrijheid en welstand voor iedereen 
te creëren. Daarvoor moeten we in 
eerste plaats er alles aan doen om 
de massa-immigratie naar Europa 
op een duurzame wijze te stoppen. 

Naast veilige buitengrenzen, heb-
ben we nood aan een beleid van 
nultolerantie tegen de vijanden 
van onze democratie, onze cul-
tuur en onze levenswijze én moet 
er naar de noden en de wensen van 
de mensen in onze verschillende 
landen geluisterd worden. Uiter-
aard zijn wij voor samenwerking 
op alle niveaus waar die nuttig en 
zinvol is, maar tegelijk verzetten 
we ons tegen het buiten zijn oevers 

tredende EU-centralisme.

Sommige partijen wijzen de 
euro af, anderen willen de EU 
grondig(er) hervormen, nog an-
deren willen zelfs uit de Unie tre-
den. Wil de FPÖ dat Oostenrijk 
een EU-lidstaat blijft, of kiest u 
ervoor de EU te verlaten?

Kijk, eigenlijk was de FPÖ de 
eerste Europeesgezinde partij in 
Oostenrijk. Wij zijn pleitbezorgers 
van Europa, maar wijzen de toene-
mende centralisering van bevoegd-
heden in Brussel af. Mijn partij en 
ikzelf zijn ervan overtuigd dat juist 
nu de tijd rijp is voor ingrijpende 
hervormingen die in de richting 
gaan van een Europa dat zich con-
centreert op zijn wezenlijke taken 
en niet voortdurend nieuwe be-
voegdheden van de lidstaten naar 
Brussel overhevelt. Daarom is er 
ook nood aan samenwerking met 
gelijkgezinde krachten, zoals bij-
voorbeeld de Lega en het Vlaams 
Belang. 

Bent u van oordeel dat 
een fundamenteel pro-
Europese houding te rij-
men is met scherpe kri-
tiek op de Europese Unie 
zoals we die vandaag 
kennen?  

De EU waarover u het hier 
heeft, is die van Merkel en Macron. 
Natuurlijk ben ik met de huidige 
gang van zaken ontevreden, maar 
ik heb er het volste vertrouwen 
in dat we in  mei een ommekeer 
op gang kunnen brengen. Ik ben 
evenwel ook van mening dat onze 
partijen wel degelijk Europees zijn. 
Wij zijn voorstanders van Euro-
pese samenwerking. Alleen stellen 
we ons deze samenwerking anders 
voor dan Merkel en Juncker.

Inzake de problematiek van de il-
legale immigratie sprak de FPÖ, 
respectievelijk de Oostenrijkse 
regering, zich reeds uit voor de 
invoering van het zogenaamde 
Australische model. Hoe groot 
schat u de kans dat het tot een 
dergelijke ‘Copernicaanse om-
wenteling’ in het Europese asiel- 
en migratiebeleid komt? 

Dat hangt van de verkiezingsuit-
slag in mei af. Als partijen zoals het 
Vlaams Belang, de Lega en de FPÖ 
er niet alleen qua stemmenaantal 
op vooruit gaan, maar er daarnaast 
ook in slagen zoveel mogelijk ex-

“WIJ ZIJN VOORSTANDERS 
VAN EUROPESE SAMEN-

WERKING, MAAR NIET OP 
DE MANIER VAN MERKEL 

EN JUNCKER.”
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tra zetels in de 
wacht te slepen, 
is er een belang-
rijke eerste stap 
gezet. Maar ik 
zie ook nu al te-
kenen dat er zich 
een ommekeer 
aan het voltrek-
ken is. Een ‘Wil-
lkommenspolitik’ 
zoals Angela Merkel die in 2015 
heeft gevoerd, zou vandaag niet 
meer mogelijk zijn. Tenslotte zijn 
er in Hongarije, Polen, Tsjechië, 
Oostenrijk, Denemarken en Italië 
al regeringen aan de macht die de 
ommekeer nog zullen versnellen. 

Slotvraag. Het Vlaams Belang 
koos veertig jaar geleden al voor 
de onafhankelijkheid van Vlaan-
deren. Hoe staat u tegenover het 
zelfbeschikkingsrecht van deze 
volkeren en – in het bijzonder – 
tegenover het Vlaamse onafhan-
kelijkheidsstreven?

België is een staat 
die met vele pro-
blemen gecon-
fronteerd wordt. 
In welke mate 
de Vlamingen in 
Belgisch verband 
willen blijven 
leven of kiezen 
voor (meer) au-
tonomie, is een 

beslissing van de Vlamingen zelf. 
In deze kwestie wil ik u als Oos-
tenrijker geen advies geven, maar 
alleen de keuze respecteren die de 
Vlamingen maken. 

Opgetekend door Dirk De Smedt  
en Dimitri Hoegaerts

BIO
Harald Vilimsky werd in 1966 in 
Wenen geboren, waar hij later 
aan de universiteit  afstudeerde. 
Begin jaren ’90 werd hij persver-
antwoordelijke voor de FPÖ. Hij 
bekleedde een aantal regionale 
mandaten om dan in 2006 ver-
kozen te worden voor het natio-
nale parlement. In hetzelfde jaar 
werd hij ook secretaris-generaal 
van de FPÖ.

In 2014 werd hij voor de eerste 
keer verkozen voor het Europees 
Parlement en werd hij delegatie-
leider van een vierkoppige Oos-
tenrijkse delegatie binnen de 
ENV-fractie. In mei voert hij op-
nieuw de FPÖ-lijst aan.

Harald Vilimsky bij Dimitri Hoegaerts: “Wij zijn voorstanders van Europese  
samenwerking, maar niet op de manier van Merkel en Juncker.”

“IN EUROPA WAS 
OOSTENRIJK DE 
VOORTREKKER 
IN HET VERZET 
TEGEN HET VN-
MIGRATIEPACT.”
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“Frankrijk is van ons”

In Frankrijk ontstond heel wat opschudding toen de bekende filosoof 
Alain Finkielkraut publiek belaagd werd. In tegenstelling tot heel wat 
‘verontruste reacties’ in politiek en media, sprak de betrokkene zelf 
duidelijke taal.

Medio februari raakte bekend dat 
de 69-jarige Franse denker Alain 
Finkielkraut in Parijs gemolesteerd 
werd en het er slechts door het 
ingrijpen van de politie heelhuids 
van afbracht. Daarbij werd hij voor 
‘vuile Jood’ en ‘racist’ uitgekreten, 
en hem ook nog diets gemaakt dat 
Frankrijk ‘van ons’ is. De com-
motie die daarover ontstond, 
hoeft niet te verbazen. Alain Fin-
kielkraut, de in Frankrijk geboren 
zoon van Pools-Joodse immigran-
ten, geniet immers ruime bekend-
heid als filosoof en als  lid van de 
prestigieuze ‘Académie française’. 

VALSE VERGELIJKING

Wellicht minder bekend voor som-
migen is dat hij sinds vele jaren zijn 
mening over de politieke islam, de 
massale immigratie en het Westerse 
cultuurrelativisme niet onder stoe-
len of banken steekt. In tegenstel-
ling tot heel wat media en politieke 
waarnemers, die liever zwegen over 
de achtergrond van de daders en 
spraken over een ‘heroplevend an-
tisemitisme’, nam Finkielkraut ook 

deze keer geen blad voor de mond. 

In de Duitse krant ‘Die Welt’ 
(19.02.2019) noemt hij man en 
paard door erop te wijzen dat het 
hier niet om autochtone Fransen 
ging, maar dat de agressors afkom-
stig waren uit het Arabisch-salafis-
tisch milieu. Wanneer zo’n creatu-
ren roepen ‘Frankrijk is van ons’, 
bedoelen ze in feite dat Frankrijk 
islamitische grond moet worden, 
vervolgt Finkielkraut nuchter. Hij 
waarschuwt dan ook voor valse 
vergelijkingen en stelt dat we van-
daag in Europa niet ‘de terugkeer 
van de jaren dertig’ beleven, maar 
geconfronteerd worden met een 
nieuwe, geïmporteerde - lees: isla-
mitische - vorm van antisemitisme. 

GEEN RANDFENOMEEN

Dit alles kan niet los gezien wor-
den van de massale immigratie 
waarmee Europa geconfronteerd 
wordt. De gevolgen daarvan beper-
ken zich volgens Finkielkraut niet 
alleen tot Frankrijk, maar zijn ook 
elders in Europa merkbaar. In dat 

verband verwijst hij naar Malmö, 
de Zweedse stad waaruit zowat alle 
Joden wegtrokken, en dit “heus 
niet omdat de Zweden op een och-
tend plots allemaal als antisemieten 
zijn wakker geworden.” Dit feno-
meen manifesteert zich overigens 
ook in verschillende Franse wijken 
en steden en dat niet bepaald sinds 
gisteren. In dat verband herinnert 
Finkielkraut aan het (in 2002) 
verschenen boek ‘De verloren ge-
bieden van de republiek’ van de 
Franse auteur Georges Bensoussan, 
waarin laatstgenoemde stelde dat 
hem in de Franse ‘probleemwijken’ 
voornamelijk drie dingen waren 
opgevallen: seksisme, antisemitis-
me en… de haat tegen Frankrijk. 

“EXTREEM RESTRICTIEF”

Hoe men het ook draait of keert: 
wie weet dat in de ‘verloren ge-
bieden’ de termen ‘Vuile Jood’ en 
‘Vuile Fransman’ de meest voor-
komende scheldwoorden zijn ge-
worden en militante moslims on-
dertussen luidkeels schreeuwen dat 
Frankijk ‘van hen’ is, zou ook moe-
ten weten dat het nieuwe en geïm-
porteerde antisemitisme in onze 
contreien slechts een onderdeel is 
van een streven naar algehele isla-
mitische dominantie.

Finkielkraut slaat dan ook na-
gels met koppen wanner hij pleit 
voor een “verantwoord, zo niet ex-
treem restrictief, immigratiebeleid”: 
“Extreem restrictief, omdat ik er-
van overtuigd ben dat de integratie 
van immigranten steeds moeilijker 
wordt. Als het zo doorgaat, zal er 
eerder sprake zijn van een omgekeerd 
proces waarbij de Fransen zich aan 
de islamitische cultuur aanpassen.” 
Dat is duidelijke taal, die niet al-
leen voor Frankrijk geldt, maar 
ook voor Vlaanderen - en bij uit-
breiding voor heel West-Europa.

Dirk De Smedt

Alain Finkielkraut: Als het zo doorgaat, zal er eerder sprake zijn 
van een omgekeerd proces waarbij de Fransen zich aan  

de islamitische cultuur aanpassen.



21

&Feiten  cijfers
In 2018 betaalde de federale overheid 
3,3 miljoen euro voor de bekostiging 
van 113 ‘interculturele bemiddelaars’ 
in onze ziekenhuizen. Voor taalbemid-
deling voor de Vlamingen in de Frans-
talige Brusselse ziekenhuizen betaalde 
de federale overheid 0 euro. (Schrifte-
lijke vraag nr. 3717 van Barbara Pas 
aan de minister van Volksgezondheid)

***

In het eerste semester van 2018 werden 
door de politie 468 cannabisplantages 
opgerold. (Schriftelijke vraag nr. 2316 
van Guy D’haeseleer aan de minister 
van Binnenlandse Zaken)

***

In 2018 onderschepte de politie 2.707 
‘transmigranten’ die onze havens wa-
ren binnengedrongen om de oversteek 
naar Groot-Brittannië te maken. Dat is 
65% meer dan in 2017. (Schriftelijke 
vraag nr. 3975 van Barbara Pas aan de 
minister van Binnenlandse Zaken)

***

De fiscus inde in 2018 niet minder 
dan 2,4 miljard euro uit accijnzen op 
tabaksproducten.  (Schriftelijke vraag 
nr. 2344 van Guy D’haeseleer aan de 
minister van Financiën)

***

Op 1 januari 2019 was nog 58% van 
de Brusselse politieambtenaren twee-
talig, hoewel ze dat wettelijk gezien 
allemaal moeten zijn. Opnieuw een 
achteruitgang van 1% ten opzichte van 
1 januari 2018. Opmerkelijk, maar ty-
pisch Belgisch daarbij: 97,9% van alle 
Brusselse agenten is het Frans machtig 
(Franstaligen + Vlamingen met ken-
nis van het Frans); maar slechts 60,1% 
kan zich in het Nederlands uitdrukken 
(Vlamingen + Franstaligen met ken-
nis van het Nederlands) (Schriftelijke 
vraag nr. 3786 van Barbara Pas aan de 
minister van Binnenlandse Zaken)

Afschaffing faciliteiten: 
meer dan ooit nodig!
In december besliste de Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie dat 
een inwoner van een faciliteitengemeente die laat weten dat hij zijn of-
ficiële documenten in het Frans wil ontvangen, het recht heeft voortaan 
ten eeuwigen dage in het Frans bediend te worden door die overheid.  

Nochtans waren de 55 jaar (!) gele-
den ingevoerde faciliteiten bedoeld 
als een tijdelijke maatregel die de 
Franstaligen in de faciliteitenge-
meenten de kans moest geven zich 
te integreren. Het arrest staat overi-
gens haaks op de Vlaamse omzend-
brieven-Peeters van eind jaren ‘90, 
volgens dewelke een Franstalige zijn 
documenten telkens opnieuw in het 
Frans moet aanvragen. Een ruime 
interpretatie van de faciliteiten zou 
immers leiden tot een de facto twee-
taligheid van onze Vlaamse facilitei-
tengemeenten. 

Onze fractievoorzitter Chris Jans-
sens maakte in het Vlaams Parle-
ment duidelijk dat het ondeugde-
lijke Cassatie-arrest  “een zware stap 
achteruit is die bewijst dat er meer 
dan ooit snel werk moet worden ge-
maakt van een afschaffing van de 
faciliteiten indien we het Nederlands-
talige karakter van de Vlaamse 

faciliteitenge-
meenten wil-
len bescher-
men”.

VLAAMSE PRINCIPES

Om de faciliteiten af te schaffen 
is het in de eerste plaats uiteraard 
nodig dat de kwestie opnieuw op 
de politieke agenda wordt gezet. 
In december 2017 keurde de ge-
meenteraad van Ronse op initia-
tief van ons gemeenteraadslid Erik 
Tack een motie goed die opriep om 
komaf te maken met de faciliteiten 
in Ronse. Toen vervolgens in het 
parlement echter de behandeling 
werd gevraagd van het voorstel dat 
de faciliteiten daadwerkelijk zou af-
schaffen, werd dit verworpen. Ook 
door N-VA. Met een dergelijke laf-
heid geraken we er natuurlijk nooit. 

Het Vlaams Belang wil ook in deze 
verkiezingscampagne de commu-
nautaire druk opvoeren. Hopelijk 
zullen er nu eindelijk eens wel vol-
doende Vlaamse partijen zijn die 
de Vlaamse principes belangrijker 
vinden dan deelname aan de macht.

Wim Van Osselaer
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Persmisdrijven en opiniedelicten 
(1981-2004)
In tegenstelling tot wat de titel suggereerde, was de antiracismewet 
van 1981, officieel ‘de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaal-
de door racisme of xenofobie ingegeven daden’ niet alleen bedoeld om 
sommige daden strafbaar te stellen, maar ook som-
mige opinies. 

Hoewel het woord ‘censuur’ na-
tuurlijk niet werd gebruikt, werd 
het principe ervan wel in wettek-
sten gegoten. De tekst is daarin 
ondubbelzinnig. Strafbaar worden: 
“Ten eerste: het aanzetten tot dis-
criminatie, rassenscheiding, haat of 
geweld jegens een persoon, een groep 
of een gemeenschap of de leden er-
van, wegens het ras, de huidskleur, 
de afkomst of de nationale of etni-
sche afstamming van deze persoon 
of van (de leden van) deze groep of 
gemeenschap (art. 1, 1° en 2°). Ten 
tweede: het publiciteit geven aan een 
voornemen tot discriminatie, rassen-
scheiding (segregatie), haat of geweld 
jegens een persoon, een groep of een 
gemeenschap wegens ras, huidskleur, 
afstamming, afkomst of nationaliteit 
(art. 1, 3° en 4°)”. 

Dit ging dus niet meer om brand-
stichtingen, lynchpartijen of an-
dere misdaden in KKK-stijl, maar 

om opinie- of persdelicten. Daar 
kwam nog een bijzonder nefast ar-
tikel bij: “Ten derde is ook strafbaar 
het lidmaatschap of de medewerking 
aan een groep of vereniging die ken-
nelijk en herhaaldelijk discriminatie 
of segregatie verkondigt of bedrijft 
(art. 3).” Daar was het natuurlijk 
om te doen: met die ‘groepen of 
verenigingen’ werd toen in de eer-
ste plaats het Vlaams Blok bedoeld. 
De wet was niet alleen bedoeld om 
individuele leden van het VB of 
kleine extreemrechtse partijtje in 
Wallonië te kunnen straffen, maar 
in het verlengde daarvan ook die 
partijen als geheel. 

Deze wet bevatte trouwens nog een 
gevaarlijk addertje. In de Belgische 
wetgeving kon strafvervolging en-
kel in gang worden gezet door het 
Openbaar Ministerie of door het 
slachtoffer zelf. Dat was een rege-
ling die zelden of nooit aanleiding 

tot misbruiken had gegeven. Maar 
de nieuwe antiracismewet bepaal-
de dat de rol van het Openbaar 

Ministerie inzake racistische of 
xenofobe feiten overgenomen 
kon worden “door instellingen 
van openbaar nut en verenigingen 
die zich statutair tot doel hebben 
gesteld de mensenrechten te verde-
digen of discriminatie te bestrijden 
en die minstens vijf jaar rechtsper-
soonlijkheid bezitten.” Daardoor 
konden verenigingen zoals de 
‘Liga voor de Mensenrechten’ 
of het ‘Mouvement contre le 

Racisme, l’Antisémitisme et la 
Xénophobie’ zelf klacht indienen, 
rechtstreeks dagvaarden, of zich 
burgerlijke partij stellen in plaats 
van de echte of vermeende slacht-
offers. Met de wet van 15 februari 
1993 kreeg ook het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding deze bevoegd-
heid. Deze verenigingen waren 
in de praktijk verlengstukken van 
de uitvoerende macht en de grote 
politieke partijen (die vertegen-
woordigers hadden in de raad van 
bestuur). Langs die sluwe omweg 
kregen de regering en de geves-
tigde partijen dus de kans een las-
tige oppositiepartij voor de rechter 
te slepen, terwijl zij zelf, net zoals 
Pontius Pilatus, hun handen in de 
onschuld konden wassen.

BOEDDHA EN  
NEGATIONISME 

In een oud-Indische parabel wordt 
verteld hoe de demonen, meestal 
notoire ruziemakers die elkaar 
voortdurend uitputten in onder-
linge gevechten, zich voor één 
keer allemaal verzamelden om Sid-
dhartha Gautama te vermoorden, 
die later de stichter van het boed-
dhisme zou worden. Ze vormden 
een leger, jutten elkaar flink op 

Warme ontvangst voor Paula D’Hondt
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tot ze eindelijk voldoende moed 
verzameld hadden en dan trokken 
ze met duizenden tegelijk naar de 
grot waar de boeddha gewoonlijk 
zat te mediteren. Maar toen ze daar 
aankwamen, dronken van razernij 
en moordlust, zagen ze… dat de 
boeddha er niet was. Anticlimax. 
Hun lynchpartij zakt als een pud-
ding in elkaar. Het demonenleger 
verspreidde zich en werd nooit 
meer verzameld. Boeddha had hen 
verslagen door er niet te zijn. 

De zogenaamde negationismewet, 
officieel “de wet van 23 maart 1995 
tot bestraffing van het ontkennen, mi-
nimaliseren, rechtvaardigen of goed-
keuren van de genocide die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door het Duitse 
nationaal-socialistische regime is 
gepleegd” voerde een nieuw soort 
opiniedelicten in. Deze wet was 
een nieuwe stap in het invoeren 
van censuur en ondanks de reto-
riek daarrond ging die wet niet om 
het ontzien van de gevoelens van 
overlevenden van de shoah en hun 
nakomelingen, of om het voor-
komen van nieuwe pogroms. De 
Joden die dat geloven, maken zich 
illusies. Die wet was alleen bedoeld 
als een valkuil voor het Vlaams Be-
lang. Dat is intussen uit de feiten 
gebleken: als deze wet consequent 
wordt toegepast, zou zij een mach-
tige wapen kunnen zijn om hele 
reeksen islamitische publicaties en 
webstekken te verbieden. Maar dat 
is nooit gebeurd. Dat is ook nooit 
de bedoeling geweest. Zoals 
het ook nooit de bedoeling 
was die wet uit te breiden 
tot het ‘ontkennen, mini-
maliseren, rechtvaardigen 
of goedkeuren’ van de Ot-
tomaanse genocide tegen de 
Armeniërs. Integendeel, de-
zelfde partijen die deze wet 
hadden doorgedrukt, zetten 
tegelijk hun deuren - en 
hun kandidatenlijsten - wijd 
open voor Turkse negatio-
nisten. En zelfs voor mos-
lims van alle nationaliteiten 
die openlijk oproepen tot 
een nieuwe genocide tegen 
Israël en de Joden.

GRONDWETS- 
VERKRACHTING 

Beide wetten hadden vooral een 
psychologische impact, maar de 
daadwerkelijke toepassing ervan 
werd gehinderd door het feit dat de 
Belgische Grondwet van 1830 in 
sommige opzichten uitzonderlijk 
liberaal was, niet zozeer in de soci-
aal-economische betekenis van het 
woord, maar vooral in het bescher-
men van de rechten van individu-
ele burgers - in praktijk bedoelde 
men daarmee de begoede midden-
klasse - tegenover de macht van de 
staat en de koning. Dat element 
van gezond wantrouwen tegen de 
staat is in het moderne liberalisme 
grotendeels verloren gegaan, maar 
toen was het nog sterk genoeg om 
in de Grondwet zeer sterke garan-
ties te laten inschrijven ter bescher-
ming van de persvrijheid. 

VOLKSJURY

Eén van die garanties lag in het feit 
dat drukpersmisdrijven krachtens 
artikel 150 van de Grondwet auto-
matisch behandeld moesten wor-
den door een Assisenhof met een 
volksjury. Dat was een heel krach-
tige bescherming, want de proce-
dure was omslachtig en volksjury’s 
konden minder gemakkelijk om-
gekocht of gemanipuleerd worden 
dan beroepsrechters. Als men po-
litieke tegenstanders monddood 

wilde maken, moest men altijd 
via een onberekenbare volksjury 
en dus kwam er vrijwel nooit iets 
van in huis. Juist zoals de Grond-
wetgever in 1830 dat had bedoeld. 
De persvrijheid in België was zo 
goed beschermd, dat er juridisch 
sabotagewerk nodig was om haar 
de nek om te wringen. Dat kwam 
er in de vorm van de grondwets-
wijziging van 7 mei 1999. Dat was 
dus in de laatste dagen van de rege-
ring-Dehaene II. Artikel 150 werd 
herschreven tot “De jury wordt 
ingesteld voor alle criminele zaken, 
alsmede voor politieke misdrijven en 
drukpersmisdrijven, behoudens voor 
drukpersmisdrijven die door racisme 
en xenofobie zijn ingegeven”. De 
weg naar censuur lag nu helemaal 
open. De Grondwet was nog maar 
eens deskundig verkracht, met het 
typische Dehaene-achtige mengsel 
van verfijnde constructies, botheid, 
cynisme en absolute verachting 
voor hogere waarden. Alle rader-
tjes van de antiracismewet vorm-
den nu eindelijk een machine, 
waarin het Vlaams Blok vermalen 
kon worden. Een ontwikkeling die 
culmineerde in de definitieve ver-
oordeling van onze partij door het 
Gentse Hof van Beroep in 2004. 
Dat daarmee ook de persvrijheid 
de nek was omgewrongen, vond 
men geen probleem. Collateral da-
mage, nietwaar?

Marc Joris

De rechters van de definitieve veroordeling van het Vlaams Blok
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Onze taal in Frans-Vlaanderen
In de 17e eeuw heeft Vlaande-
ren heel wat gebied verloren 
aan Frankrijk, met name de 
streek die we Frans-Vlaande-
ren noemen. 

Daar woonden dus (en wonen 
nog altijd) Vlamingen, die het 
West-Vlaams als moedertaal 
hadden. Dat Vlaams wist nog 
lange tijd te overleven, tot het 
te maken kreeg met het Franse 
jacobijnse staatsnationalisme 
en op enkele generaties zo goed 
als van de kaart werd geveegd. 
Vandaag wordt het aantal 
Vlaamssprekenden in Frans-
Vlaanderen in het beste geval 
geschat op nog een paar tien-
duizenden mensen.

Wido Bourel is al van oudsher 
een baken ter verdediging van 
de Frans-Vlaamse identiteit 
en heeft op dat vlak al diverse 
publicaties op zijn naam staan 
(bekijk daarvoor ook even de webstek www.widope-
dia.eu). In Olla Vogala overloopt hij in een eerste deel 
de geschiedenis van onze taal van in het duister der 
tijden tot op heden, met daarbij bijzondere aandacht 
voor de Frans-Vlaamse regio. Het tweede deel focust 
vooral op de discussie die in de Frans-Vlaamse identi-

taire beweging bestaat over de 
vraag of men nu moet kiezen 
voor het in leven houden van 
het Vlaamse dialect, dan wel 
voor aansluiting bij het Stan-
daardnederlands. 

Het boekje is geen academisch 
werk, maar erg vlot en toegan-
kelijk geschreven. Wat niet be-
let dat het met de nodige ken-
nis van zaken én met een hart 
voor ons Nederlands is opge-
steld. Aangezien het zich (ook) 
tot de Frans-Vlamingen richt, 
is het een tweetalige uitgave 
Nederlands-Frans. 

Frans-Vlaanderen wordt in 
Vlaanderen ten onrechte maar 
al te vaak vergeten. Dit boekje 
verdient dan ook onze warme 
sympathie. 

BOUREL  Wido. 
Olla Vogala. Het verhaal van de taal van de  

Vlamingen, in Frankrijk en elders.  
Bretagne, Yoran Embanner, 177 p.

ISBN 978-2-36747-0474
Prijs: 9 euro + 3,5 euro verzendkosten via  

www.widopedia.eu 

Word illegaal!
Eén op drie Vlamingen heeft het moeilijk om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Ettelijke honderddui-
zenden mensen staan in Vlaanderen op een wachtlijst 
voor een sociale woning. 900.000 mensen in dit land 
stellen een doktersbezoek uit omdat ze het gewoon 
niet kunnen betalen. In Vlaanderen leeft nog steeds 
9,8% van de bevolking onder de armoedegrens. Het 
aantal personen dat bij de voedselbanken moet aan-
kloppen neemt gestaag toe. De Kracht van Verande-
ring, weet U wel.

In het Brusselse Noordstation werd door de Brusselse 
regering een rustzone voor illegalen ingericht. Brus-
selaars, reizigers en pendelaars moeten nu omlopen 
zodat ze de illegalen zeker niet zouden storen. Illega-
len die hier per definitie dus niet eens mogen zijn en 
zouden moeten opgepakt worden.

Nog in Brussel wil tewerkstellingsdienst Actiris - on-
danks een werkloosheidsgraad van meer dan 16% - 
illegalen een vorming geven om hen aan de slag te 
laten gaan in knelpuntberoepen. En jaarlijks wordt 
meer dan 60 miljoen euro uitgegeven aan gratis me-
dische zorg voor illegalen. 

Goede vrienden, laat me u één goede raad geven. 
Gooi zo snel mogelijk al uw identiteitspapieren weg. 
Streek ze in brand, jaag ze door de versnipperaar of 
eet ze desnoods op. Word illegaal. Want als de Vader-
landsche Politiek van de jongste jaren ons iets geleerd 
heeft is het dat de eigen mensen de pot op kunnen, 
en dat de illegalen zoveel als mogelijk worden ge-
pamperd.

Onthoud het goed wanneer U op 26 mei naar de 
stembus trekt!RE
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stuur uw oplossIng voor 15 aprIl 
met vermeldIng van naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe • madoupleIn 8 Bus 9 • 
1210 Brussel of puzzel@vlaamsBelang.org

WINNAARS VORIGE MAAND
Pol Creus, Antwerpen

Godelieve Ryckeboer, Bonheiden
Sandra Ruymaekers, Balen

Hendrik Vercruysse, Maldegem
Pierre Mellemans, Genk

KRUISWOORDPUZZEL

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.

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
SECUNDAIR

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
euro
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A

E

I

C

G
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F

J

D

H

L

5 93 7 112 6 104 8 12 HORIZONTAAL
A Behaaglijke
B Koperblaasinstrument - Uniforme 

Bron Indeling - Elektronvolt
C Algehele kwijtschelding van straf - 

Vragend vnw.
D Lidwoord - Bijbelse hogepriester 
E Totaal geluidloos - Vlaamse politieke partij
F Europees ruimtecentrum - Aristocratie
G Personen belast met de dagelijkse lei-

ding van een bedrijf
H Overbodig
I Nummer - Voegde suiker aan toe - 

Nederlandse waterloop
J Boterhamsmeersel - Land in het Mid-

den-Oosten
K Lusthof - Grote watervlakte - Afbeel-

ding (afk.)
L Gymnastiektoestel - Kort samengevatte

VERTICAAL
1 Entertainer 
2 Familielid - VS - Formele toespraak
3 Wat de hele wereld betreft - Niet wa-

terdicht
4 Houtbewerkingsinstrument - Medi-

tatievorm die uit het boeddhisme is 
voortgekomen

5 Bezittelijk vnw. - Bladgroente
6 Niet verder dan - Engels telwoord - 

Pers. vnw.
7 Steuntouw aan een mast - Precies hetzelfde
8 Soort populier - Ruwe samenhan-

gende steenmassa`s
9 Bismut - Giftige slang
10 Ei zonder kalkschaal - Zoogdier uit 

de orde der primaten
11 Donkergrijze steensoort - Schenkt 

vergiffenis
12. Net zo als - Rivier in Midden-Europa
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

 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?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

Paul
sax, klarinet en keyboard

Paul van Mullem
0476 81 51 88

058 23 72 64
paul.van.mullem@telenet.be

Hofstraat 57b
8434 Westende

Zaterdag 18 mei, 14u.
Dock 3, Antwerpen

Straatsburgdok noordkaai 3

SLOTMEETING
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VRIJDAG 5 APRIL
BORNEM. Pensenkermis in Zaal Kloos-
terheide, Kloosterstraat 71 om 18u. Org.: 
Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim 
Verheyden, 0478-90 90 75, wim.verhey-
den@telenet.be 
NEEROETEREN. Verkiezingsmeeting 
en gespreksavond met Dries Van Lan-
genhove in Ontmoetingshuis Voorshoven, 
Tismanweg 4 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Maaseik. 

ZONDAG 7 APRIL
SINT-TRUIDEN. Ontbijtbuffet en 
boekvoorstelling met Sam Van Rooy in 
Parochiezaal Sint-Lambertus, Naamsesteen-
weg 292 om 9u. Org.: Vlaams Belang Sint-
Truiden. Inl.: Katrina Langklet, 0477-36 92 
32, katrinalanglet@gmail.com 
BERCHEM. Kaas- en wijnnamiddag 
met Tom Van Grieken en Carrera Neefs 
in Zaal Paroza, Bacchuslaan 67 om 15u. 
Org.: Vlaams Belang Berchem en Borger-
hout. Inl.: Geert Brouwers, 0499-19 27 74, 
vlaams.belang.berchem@gmail.com 
ANTWERPEN. Uitgebreid ontbijt- en 
lunchbuffet met Dries Van Langenhove in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 
14 om 10u30. Org.: Antwerps Seniorenfo-
rum. Inl.: Hilde De Lobel, 0478-48 68 18.

DONDERDAG 11 APRIL
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. Fiere 
Leeuwenfeest (regiomeeting) met Suzy 
Wouters en Dries Van Langenhove in GC 
Den Egger, August Nihoulstraat 74 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zi-
chem. Inl.: Brigitte Gielen, 0470-94 46 69.

VRIJDAG 12 APRIL
TREMELO. Gespreksavond met Klaas 
Slootmans en Dries Van Langenhove in 
zaal Paloma, Schrieksebaan 47 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain 
Verschaeren, 0474-69 10 70, alain.ver-
schaeren1@telenet.be 

ZATERDAG 13 APRIL
HALLE. 12e Leeuws etentje (pensen-
kermis) met tafelrede van Klaas Sloot-
mans en Dries Van Langenhove om 21u 
in restaurant Alsput, Hollestraat 108 vanaf 
11u30. Org.: Vlaams Belang Halle. Inl.: 
Eddy Longeval, 02-582 91 75, eddy.longe-
val@vlaamsbelang.org 
OUDENAARDE. Kaas- en vleesbuffet in 
Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 om 
18u30. Org.: Vlaams Belang Oudenaarde. 
Inl.: Michelle Rédelé, 0495-49 27 82, mi-
chele.redele@skynet.be 

POPERINGE. Kaas- en wijnavond met 
Wouter Vermeersch in OC De Croone, 
Obterrestraat 29, Proven om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Poperinge. Inl.: Martine 
Van Brabant, 0499-71 65 00, spellewerk-
ster@hotmail.com 

ZONDAG 14 APRIL
ASSE. Ontbijten met Klaas Slootmans en 
Dries Van Langenhove in In Den Bloeyen-
den Wijngaerdt, Markt 14 om 10u. Org.: 
Vlaams Belang Asse. Inl.: Suzy Jacobs, 0475-
96 34 33, suzy.jacobs@vlaamsbelang.org 
BRUGGE. Aperitiefgesprek “30 jaar 
achter de schermen van de media” met 
Reddy De Mey in Zaal Van Volden, Joris 
Dumeryplein 1 om 10u30. Org.: Senioren-
forum West-Vlaanderen. Inl.: Jan Deweer, 
0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 19 APRIL
ROESELARE. Kaarting in Taveerne Ge-
zelle, Stationsplein 48 om 18u. Org.: Seni-
orenforum Mandel. Inl.: Arlette Temper-
man, 0486-92 99 49 
LIEDEKERKE. Whisky-tasting met 
Stijn Hiers en Dries Van Langenhove in 
zaal v/h café Kerkzicht, Warandestraat 5 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang Liedekerke. 
Inl.: Ben Bessemans, 0476-62 93 27, ben.
bessemans@skynet.be 

ZATERDAG 20 APRIL
VILVOORDE. ‘Tapas met Dries’ met 
Dries Van Langenhove en Filip De Man 
in Den Effenaf, Leuvensestraat 275 om 
19u30. Inl.: 0494 17 39 19

WOENSDAG 24 APRIL
BOECHOUT. Aan de toog met Tom Van 
Grieken en Hans Verreyt in Het hoefijzer, 
Sint-Bavoplein 15 om 20u. Inl.: Wally Lie-
kens, 0468 20 50 40, wally.liekens@telenet.be

VRIJDAG 26 APRIL
ANTWERPEN. Perzisch etentje met Sam 
Van Rooy in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJ-
VM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 27 APRIL
DEURNE. Bezoek aan luchthaven van 
Deurne en het museum van Stampe en 
Vertongen. Samenkomst: Vertrekhal lucht-
haven-Deurne, Luchthavenlei om 13u30. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.: Paul 
Demeyere, 0486-15 26 03, paulusdemey-
ere@gmail.com 

GENT. Steakfestijn in De Buurtloods, Pa-
trijsstraat 10 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 0476-26 97 
38, info@johandeckmyn.be 
DIEST. ‘Tapas met Dries’ met Dries Van 
Langenhove, Katleen Bury en Filip De 
Man in De Schuur, Begijnhof, Infirme-
riestraat om 18u30. Org.: Vlaams Belang 
Diest. Inl.: Willy Smout, 0474-99 16 15, 
willy.smout@telenet.be 

ZONDAG 28 APRIL
HOBOKEN. Paasbrunch in Gildehuis, 
Kapelstraat 296 om 10u. Org.: Vlaams 
Belang Hoboken. Inl.: Fred Gorrebeeck, 
0494-07 73 28, fredje.gorrebeeck@gmail.
com 
TIENEN. Restaurantdag met Dries Van 
Langenhove in Parochiecentrum Oplinter, 
Ganzendries 29 om 12u. Org.: Vlaams Be-
lang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 0478-67 02 
16, snelle@telenet.be   

ZONDAG 5 MEI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met 
Klaas Slootmans en Dries Van Langen-
hove in Parochiezaal Beigem, Zevensterre, 
Beigem om 10u. Inl.: Jan Laeremans, 0486-
76 07 34, jan.laeremans@telenet.be 

ZONDAG 12 MEI
OPWIJK. Aperitiefgesprek met Dries 
Van Langenhove in zaal De Schuur, Hof 
ten Hemelrijck om 10u. Org.: Vlaams Be-
lang Opwijk. Inl.: Philip Callaert, 0486-86 
85 82, philippe.callaert@scarlet.be 
OOSTENDE. Familiedag met Dries Van 
Langenhove in Zaal ‘Pax’, Schildersstraat 
5 om 12u. Org.: Vlaams Belang Oostende. 
Inl.: Christian Verougstraete, 0477-62 75 
53, christian.verougstraete@telenet.be 

ZONDAG 19 MEI
SINT-KATELIJNE-WAVER. Asperge-
festival in Zaal ‘De Goede herder’, Me-
chelsesteenweg 333 om 12u. Org.: Vlaams 
Belang Mechelen. Inl.: Frank Creyelman, 
0495-24 42 09. 

DONDERDAG 23 MEI
VEURNE. Dagtrip. Org.: Seniorenforum 
Mandel. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43, 
jan.deweer@hotmail.com

VRIJDAG 31 MEI
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 
14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: Inl.: 03-
225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 15 aprilKalender



Meer info (zie ook blz. 19), inschrijven en betalen kan via:
www.vlaamsbelang.org/bokrijk


