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AforIsmen
Binnen enkele weken gaan we naar de stembus, 
om niet minder dan drie parlementen te verkie-
zen: het Vlaamse, federale en Europese. Dat geeft 
al aan hoe belangrijk deze stemronde wordt. Meer 
nog: daarna zijn er vijf jaar lang géén verkiezingen 
meer. Wie dus niet nog eens vijf jaar wil wachten 
op échte verandering, moet er nu werk van ma-
ken. Ik geef gaarne een aantal zinrijke gezegden 
mee, ter overweging op die belangrijke dag.

• De oppositie monddood maken is niet de 
democratie beschermen. Het is de opposi-
tie monddood maken. Het is de democratie 
doden.

• De Europeanen werken als mieren, de EU 
laat ondertussen miljoenen krekels binnen.

• Links is zeer bezorgd over de duurzaamheid, 
maar het voortbestaan van de Europese vol-
keren interesseert hen niet.

• De ondergang van de Europese beschaving 
dreigt. Niet door invallen, maar door inslui-
ping.

• Gek toch dat het door de linksen zo geroem-
de ‘voorzorgsprincipe’ plots niet geldt als het 
over immigratie gaat. Volgens hen mag men 
nulkommanul risico lopen inzake klimaat, 
maar inzake de massale volksverhuizingen 
speelt deze strikte regel niet. 

• Verandering kàn: veni, vidi, Salvini!
 

En tot slot:
• De toestand inzake immigratie is niet ho-

peloos, zoals sommigen denken. Zolang de 
tegenstanders van de multikul meer in aan-
tal toenemen dan het aantal allochtonen, is 
niets verloren.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Een goeie twintig dagen scheiden ons nog van de moeder aller verkie-
zingen. Dat betekent dat ons nog twintig dagen rest om zoveel mo-
gelijk mensen te overtuigen om op 26 mei de enige juiste keuze te 
maken. 

Zowel de saga omtrent het Marrakesh-pact, het verscherpte immigratie-
discours als de kilometerheffing bewijzen dat het Vlaams Belang door-
slaggevend is voor het beleid. Het bracht de bekende politicoloog Dave 
Sinardet tot de conclusie dat onze partij meer impact heeft dan bepaalde 
beleidspartijen. Ook professor Carl Devos roerde zich. “Zeggen dat een 
stem voor het Vlaams Belang een nutteloze stem is, kan niet meer. Het Vlaams 
Belang is een bijzonder effectieve zweeppartij”, klonk het in De Morgen. 

Het is dus van het grootste belang dat we de gezette tred aanhouden en 
de druk opvoeren. De uitdagingen waar we voor staan zijn immers gigan-
tisch en de inzet is mogelijks nog groter. Naast onze cultuur en onze iden-
titeit staat ook onze sociale zekerheid op het spel. Alleen als we stoppen 
met het OCMW van de wereld te spelen en de geldkraan naar Wallonië 
toedraaien, kunnen we een sterk sociaal vangnet, kwalitatief onderwijs en 
menswaardige pensioenen garanderen. 

Onze kracht is echter maar zo groot als het aantal kiezers dat wij verte-
genwoordigen. In de laatste rechte lijn reken ik daarom meer dan ooit op 
u. Overtuig vrienden, kennissen, achternichten en overburen om op 26 
mei te kiezen voor de partij die van haar motto haar bestaansreden heeft 
gemaakt: eerst onze mensen! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

p volle kracht 
naar 26 mei 

“EEN VLAAMS  
BELANG-STEM  

IS EEN ZINVOLLE 
STEM.”
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Per hoofd van de bevolking is er 
geen enkel land in de wereld dat 
zoveel geld doorsluist van de ene 
naar de andere deelstaat. Als het 
van PS-voorzitter Elio Di Rupo af-
hangt moet Vlaanderen echter nog 
meer betalen. Di Rupo pleitte in 
De Tijd voor een hervorming 
van de financieringswet, 
die bepaalt hoeveel geld 
van de federale overheid 
naar de gewesten en 
de gemeenschappen 
vloeit. Hij vindt het 
“rechtvaardiger” om 
rekening te houden 
met de oppervlakte van 
de gewesten dan hun 
financiering te baseren 
op de personenbelasting, 
zoals vandaag het geval is. 
Via de sociale zekerheid, de 
bijzondere financieringswet en 
de begroting krijgt Wallonië nu 
reeds zo’n 12 miljard euro of 2.000 
euro per Vlaming. Maar de citroen 
is blijkbaar nog niet genoeg uitge-
perst. 

STRAFBLAD ALS 
MISDAADROMAN

Hij kreeg al 52 veroordelingen en 
celstraffen tot drie jaar effectief. En 
toch was verkeerscrimineel W.B op 

vrije voeten toen hij vorig jaar in 
Torhout twee mensen doodreed. 
De Brugse politierechter Peter Van-
damme haalde keihard uit naar de 
kaduke strafuitvoering die voor vier 
onschuldige burgers dramatische 
gevolgen had: “Het is voor een sim-
pele kruimelrechter in een afgelegen 

provinciestad een mysterie hoe het 
mogelijk is dat mensen met een 
strafregister, dat leest als een 
misdaadroman, erin slagen 
vrij rond te lopen en dood en 
vernieling te zaaien”. Volgens 

Vandamme is justitieminister 
Geens zo obsessief bezig met een 

daling van het aantal gedetineer-
den dat hij vergeet dat er ook 
zoiets is als strafuitvoering. 
“Dit is geen strafuitvoering 
maar een wanuitvoering”, aldus 

Vandamme. “Die obsessie met lege 
gevangenissen kost mensenlevens”. 

N-VA, CD&V EN 
OPEN VLD VERDE-
LEN DE POSTJES 

Wie dacht dat het gegraai bij de 
intercommunales na de Publipart-
affaire was gestopt, vergist zich 
schromelijk. N-VA, CD&V en 
Open Vld grijpen de macht in 

de belangrijkste energie-inter-
communales. De partijen 

hebben een nieuw akkoord 
over de verdeling van 
de belangrijkste post-
jes. CD&V krijgt het 
voorzitterschap van de 
Vlaamse distributie-
netbeheerder Fluvius. 
Bij Elia (hoogspan-
ningsnet) en Fluxys 
(gasnet) zijn de posten 

geclaimd door N-VA en 
Open Vld. De twee par-

tijen leveren met Antwerps 
s chepen 

Koen Ken-
nis (N-VA) 
en voormalig 
schepen in 
Gent Chris-
tophe Peeters 
(Open Vld) 
ook twee van 
de drie onder-
voorzitters van 
Fluvius. 

DUBBEL 
ZOVEEL  
RADI-
CALE 
IMAMS

A f g e l o p e n 
maand raakte 
bekend dat in 
de Grote Mos-
kee van Brus-

ACTUA KORT

2 woensdag
10  april  2019
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nOok Weyts schiet kilometerheffing af

De bocht van N-VA rond de kilometerheffing is compleet. Nadat
voorzitter Bart De Wever zondag zei dat het onzeker is dat die er
komt, deed Vlaams minister van Mobiliteit en partijgenoot Ben
Weyts gisteren de deur helemaal dicht. «Het probleem is dat het
debat helemaal vergiftigd is door hele leugens, halve waarheden
en heel veel overdrijvingen», aldus Weyts. «Er is geen draagvlak
meer — niet bij de politiek en ook niet bij de bevolking. En zolang
dat er niet is, komt het er niet. We gaan dat niet door de strot van
de Vlaming rammen.» Weyts, al jaren voorstander van de kilo -
meterheffing, speelt de bal terug naar de andere partijen. «Er is
nu een consensus over wat we niet willen. Nu is het tijd voor een
consensus over wat we wél willen. Niks doen is geen optie.» Weyts
wil bijvoorbeeld het investeringsbudget voor grote infrastruc-
tuurwerken optrekken naar 15 miljard euro. (ARA/IVDE)

Kopschopper. Tot zes jaar geleden bestond het woord niet
eens. Het werd in Nederland gelanceerd na een zwaar
 geval van zinloos geweld in Eindhoven waarbij ook jonge
Belgen betrokken waren. Eén van hen schopte het slacht -
offer tot negen keer toe tegen het hoofd. Hij zou nadien
worden veroordeeld voor poging tot doodslag. Zijn advo-
caat had vergeefs gepleit dat de schoppen nooit tot de
dood hadden kunnen leiden, gelet op het softe schoeisel
van de dader — hij droeg All Stars. Cynischer wordt een
verdediging niet.

Zes maanden later deed zich in Aalst een gelijkaardig
 incident voor met een 17-jarige jongeman uit Ninove in de
hoofdrol. Het woord kopschopper was daarmee ook bij ons
voorgoed gelanceerd. Nog hetzelfde jaar haalde het de
 selectie voor het Woord van het Jaar — ‘selfie’ won.  Sinds-
dien lijkt het alsof er steeds vaker, steeds jonger en steeds
driester op koppen wordt geschopt. Of krijgen we alleen
maar die indruk omdat de daders hun geweld nu zelf filmen
en dat  trots verspreiden op sociale media? Als je iedereen
deelgenoot maakt van je heldendaden en digitaal laat
meebeleven wat het slachtoffer heeft doorgemaakt, moet
je dan verbaasd zijn als er woedende mensen opduiken
aan het hek van Everberg om je een lesje te leren?

Kopschopper. Het woord dekt perfect de brutaliteit van
het geweld. In de ogen van zo’n 17-jarige Ayo en zijn 16- en
15-jarige medewerkers is hun slachtoffer geen mens met
een hoofd, maar een willekeurig doel. Een kop van Jut. Van
de weeromstuit is de publieke woede groter dan bij andere
misdrijven. Waaraan zullen we hem opknopen, die Ayo?
Meteen maar aan de hoogste boom? De reacties op sociale
media liegen er niet om. Maar hoe begrijpelijk ook de weer-
zin voor dergelijk gratuit geweld, bij de bestraffing ervan is
wraakzucht een slechte raadgever.

Moeten daders van 15, 16 en 17 überhaupt gestraft worden
of moet in eerste instantie hun gedrag geremedieerd
 worden met vervolgens een zo snel mogelijke re-inte gratie?
Het is het eeuwige dilemma van ons jeugdsanctierecht.
Hoort wie tot dergelijke crapuleuze daden in staat is niet
gewoon berecht te worden als een volwassene, ook al is
hij niet meerderjarig? De eerste prioriteit moet het zijn
dat de samenleving tegen die daders moet worden
 beschermd. Maar of een lange opsluiting in een reguliere
gevangenis daartoe op termijn het beste middel is, daar-
over bestaat twijfel. Hoe beestachtig ook het geweld van
Ayo & co, vrijkomen zouden ze hoe dan ook, veeleer vroeg
dan laat zelfs. En ja, dan riskeer je recidive, maar met dat
risico moeten onze rechtsstaat en onze samenleving nu
eenmaal om kunnen. Daar bestaat een naam voor:
 beschaving.

Moet je dergelijke jongeren in een cel stoppen en de 
sleutel weggooien, zoals sommigen suggereren op sociale
media? Zijn ze nog verbeterbaar, de Ayo’s van deze
 wereld, of moet je ze voor altijd opgeven en dus opsluiten,
zoals gerechtspsychiater Hellebuyck in onze krant zei?
Cruciale vragen, maar ze zijn voer voor specialisten die 
de materie én de daders kennen, niet voor opiniemakers.
Sta mij toe dat de toekomst van Ayo me koud laat. En dat
mijn volle medeleven uitgaat naar die arme 59-jarige man
uit dat filmpje. Het had ook u of ik kunnen zijn.
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Of de daders nu 15, 16 of 17 zijn, 
de samenleving moet tegen
hen beschermd worden. Maar
wraakzucht is een slechte raadgever

Kopschoppers

Elke factuur 
is taboe
Niet alleen van rekeningrijden trekken partijen 
hun handen af voor de verkiezingen. Ook over 
andere voorstellen worden bochten genomen 
of zedig gezwegen. Of heeft u al gehoord hoe de
partijen het gapende gat in de begroting écht 
willen wegwerken? «Net nu het moet, schenken
de partijen geen klare wijn.»

• ISOLDE VAN DEN EYNDE EN ASTRID ROELANDT •

Vorige zomer pakten de Vlaamse rege-
ringspartijen uit met de slimme kilo -
meterheffing als antwoord op onze files,
maar enkele weken voor de verkiezin-
gen laat na Open Vld ook N-VA het idee
plots varen.  CD&V-parlementslid
 Robrecht Bothuyne verwijt de
 coalitiepartners ‘verkiezings amnesie’,
maar echt comfortabel voelt zijn partij
zich niet bij de position switch van de
collega’s. CD&V trekt de handrem in -
tussen ook zachtjes op. Het beeld van
een belastingverhoging voor de werken-
de Vlaming doet elke partij huiveren. 

Zeg niet: ‘betonstop’
Het is niet de eerste bocht op een zucht
van de verkiezingen van 26 mei. Neem
nu de bouw van nieuwe gascentrales om
de kern uitstap te regelen. In januari was
N-VA nog pro: ze voorzag in haar plan-
nen ook een subsidiemechanisme. De
partij beloofde alles op alles zetten om
de plannen van energieminister
 Marghem (MR) te steunen. Een maand
later zette Oost-Vlaams lijsttrekker
 Anneleen Van Bossuyt daar plots vraag-
tekens bij — het lukt ook door de be-

staande gascentrales langer open te
houden. Sp.a  draaide nog sneller:  op
7 maart legde John Crombez zijn alter-
natieve energieplan op tafel waarin ze
voor de bouw zijn, vijf dagen slikte hij dat
weer in. Hij vreest dat de factuur voor de
bouw bij de gezinnen terechtkomt. Ook
het op de lange baan schuiven van de be-
tonstop kwam de Vlaamse partijen lang
niet slecht uit — raken aan het erf van de
 Vlaming ligt gevoelig. Het woord ‘beton-
stop’ zit de partijen dan ook niet lekker.
Bart De Wever grapte niet zomaar dat de

journalist die het woord uitvond de
strop moest krijgen. Bart  Somers (Open
Vld) en Koen Van den Heuvel (CD&V)
trachten — tevergeefs — ‘betonstop’ te
vervangen door ‘bouwshift’. Daarnaast
wordt er ook gezwegen over enkele ver-
velende dossiers: wat met het punten-
pensioen en wie heeft uiteindelijk een
zwaar beroep? En belangrijker: hoe
 willen de partijen het begrotingsgat van
8,5 miljard euro wegwerken? Ja, Open
Vld wil (opnieuw) streven naar een
evenwicht de volgende legislatuur. Nee,
hoe is niet helemaal duidelijk. 

Schampschot
Elke mogelijke factuur voor de burger
hangt als een schaduw boven de
 campagne. «Er heerst een manifest stil-
zwijgen over de meest heikele thema’s»,
ziet ook professor Politicologie Carl
 Devos (UGent). «De campagne moet het
moment van de waarheid zijn, waarbij
iedereen zijn kaarten op tafel legt. Maar
de partijen houden ze tegen de borst. Ze
houden ons bezig met algemene uit-
spraken waarvan je niet goed weet hoe
ze zullen uitdraaien. En dat zorgt ervoor
dat de campagne een schampschot is,
net naast de roos.»
Sommige dossiers zullen na 26 mei op
de onderhandelingstafel belanden. «Het
doet in die zin denken aan het optrekken
van de pensioenleeftijd van 65 naar 
67 jaar en de indexsprong», zegt Devos.
«Voor de verkiezingen spreek je er niet
over, maar je weet dat het wél nodig zal
zijn.» 
Waarom ze zo om de hete brij draaien?
«De schrik voor de kiezer verlamt de par-
tijen. N-VA is daarin niet langer anders
dan de ‘traditionele’ partijen, waar ze
zich zo graag tegen afzet. N-VA heeft
schrik om onder die magische 30% te
duiken. Vlaams  Belang knabbelt aan de
rechterflank, CD&V en Open Vld mikken
op haar sociaal-economische kiezers. De
partij kan het zich niet veroorloven dat
een ‘tariefverhoging’ aan haar blijft
 kleven. Ook de liberalen zijn er als de
dood voor. En sp.a klaagt al vijf jaar de te
hoge facturen aan, ze gaat er nu niet 
zelf aan meewerken. Komt er nog bij:
 vroeger wisselden regionale en federale
verkiezingen elkaar af. Tussen 2000 en
2010 had je vijf verkiezingen en was een
‘tweede zit’ mogelijk. Scoor je nu slecht,
dan zit je vijf jaar met de gebakken
 peren.»

PARTIJEN KRONKELEN ROND 
HETE HANGIJZERS IN CAMPAGNE 

Dit moet het moment 
van de waarheid zijn,
waarbij iedereen zijn
kaarten op tafel legt. 
Maar de partijen houden 
ze tegen de borst

POLITICOLOOG CARL DEVOS

Publi-T

INTERCOMMUNALE

NETBEHEERDER

NETBEHEERDER

INTERCOMMUNALE

NETBEHEERDER

11 VLAAMSE INTERCOMMUNALES

Elia

Publigas

Fluxys

Geert Versnick
(Open Vld)

Bernard Gustin
(ex-CEO Brussels Airlines)

Daniël Termont
(sp.a)

Fluvius

Piet Buysse
(CD&V)

Wim Dries
(CD&V)

Koen
Kennis
(N-VA)

Christophe
Peeters
(Open Vld)

Hans
Bonte
(sp.a)

HOOGSPANNINGSNET

GASNET

DISTRIBUTIENET

Nog niet bekend
(N-VA)

5x CD&V 
4x N-VA 
1x Open Vld 
1x sp.a

VOORZITTERS

ONDERVOORZITTERS
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N-VA, CD&V en Open Vld
verdelen de postjes
N-VA, CD&V en Open Vld grijpen de
macht in de belangrijkste energie-inter-
communales. De partijen hebben een
nieuw akkoord over de verdeling van de
belangrijkste postjes. Die verdelen ze 
onder elkaar naargelang hun gewicht in de
gemeenten. CD&V krijgt het voorzitter-
schap van de Vlaamse distributienet -
beheerder Fluvius. Bij Elia (hoogspan-
ningsnet) en Fluxys (gasnet) zijn de posten
geclaimd door N-VA en Open Vld. De twee
partijen leveren met Antwerps schepen
Koen Kennis (N-VA) en voormalig schepen
in Gent Christophe Peeters (Open Vld) ook
twee van de drie ondervoorzitters van 
Fluvius — kan tellen als troostprijs. Ook
die andere Gentse liberaal, Geert  Versnick,
is nog niet weg. In november moet er een
nieuwe voorzitter komen voor Publigas.
Dat zou een N-VA’er worden.
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sel de eredienst nog altijd wordt 
verzorgd door een imam die door 
Saoedi-Arabië wordt gestuurd en 
dus ervan verdacht wordt radi-
caalislamitische boodschappen te 
verspreiden. De feiten verbazen al-
lerminst. Uit cijfers die het Vlaams 
Belang opvroeg bij minister van 
Justitie Geens blijkt immers dat 
het aantal door de staatsveiligheid 
gevolgde radicale imams de jong-
ste twee jaar zowat is verdubbeld. 
Ook aan het fenomeen van de ra-
dicale moskeeën wordt door deze 
regering niets gedaan. Het Vlaams 
Belang is ook hier van oordeel dat, 
wanneer de staatsveiligheid een 
moskee als radicaalislamitisch be-
stempelt, deze meteen ook door de 
overheid gesloten moet worden.

260 MILJOEN EURO 
UITBETAALD AAN 
ASIELZOEKERS 

De federale overheid heeft in 2018 
een recordbedrag van 260 miljoen 
euro uitbetaald aan leeflonen voor 
vluchtelingen. In 2013 was dat nog 
69 miljoen euro. Dat blijkt uit cij-
fers die Vlaams Belang-kamerlid 
Barbara Pas naar buiten bracht na 
een parlementaire vraag aan minis-
ter voor Maatschappelijke Integra-
tie Denis Ducarme. Naast tal van 

andere tegemoetkomingen zoals 
een meubelpremie of het betalen 
van de huurwaarborg kunnen er-
kende vluchtelingen ook een be-
roep doen op een leefloon bij het 
OCMW. Om de OCMW’s in staat 
te stellen uit te kunnen betalen, 
ontvangen ze geld van de federale 
overheid. En die kosten liepen de 
afgelopen jaren fors op. Op 6 jaar 
tijd gaat het om een verviervoudi-
ging! 

MIGRATIE DOET 
ONDERWIJSNIVEAU 
KELDEREN

Het onderwijs krijgt opnieuw een 
slecht rapport. Steeds minder leer-
lingen halen de minimumlat voor 
Nederlands op het einde van het 
lager onderwijs en ook op vlak van 
wiskunde scoren we ondermaats. 
Aangezien de eindtermen de af-
gelopen twintig jaar niet zijn ver-
anderd, kan de oorzaak daar niet 
worden gezocht. In De Tijd gaf 
Crevits echter omfloerst toe waar 
de oorzaak wél ligt. “We zien dat we 
de kloof niet gedicht krijgen tussen 
de leerlingen die thuis Nederlands 
spreken en de leerlingen die thuis een 
andere taal spreken”, klonk het. De 
goede verstaander heeft hiermee de 
boodschap wellicht begrepen. 

“Vlaams Belang heeft stilaan 
meer impact dan bepaalde be-
leidspartijen”

Politicoloog Dave Sinardet,  
Twitter, 9 april 2019 

“Het was dom om te denken dat 
de migratie van moslims uit Ma-
rokko en Turkije van dezelfde 
aard zou zijn als die van Italianen 
en Polen.”

Mark Elchardus, Knack,  
10 april 2019 

“In weinig landen is het verschil 
tussen de uitspraken van politici 
en wat ze daadwerkelijk doen zo 
groot.”

Ive Marx, professor sociaaleco-
nomische wetenschappen UA, 

Knack, 10 april 2019 

“Zeggen dat een stem voor het 
Vlaams Belang nutteloos is, kan 
niet meer. Het is een bijzonder 
effectieve zweeppartij.” 

Carl Devos, politicoloog  
U Gent, De Morgen,  

15 april 2019

“Brussel en Wallonië blijven bij 
de allerzwakste landen van Eu-
ropa. Alleen Griekenland, Italië 
en Slovakije doen nog slechter.” 

Jan Denys, arbeidsexpert, in 
‘Het verdriet van de Belgische 

arbeidsmarkt’, 26 maart 2019. 

“Een politiek van zero tolerance 
is vooral bij Franstalige politici 
ondenkbaar.”

Luckas Vander Taelen, De Tijd, 
16 april 2019 

“Vijftien jaar na het Marhallplan 
is geen enkele macro-economi-
sche indicator erop vooruitge-
gaan. Er verandert niets in Wal-
lonië.” 

Jean-Yves Huwart,  
Waalse journalist, Het Nieuws-

blad, 11 april 2019 
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De mannen en vrouwen van het 
Vlaams Belang
In deze derde voorstelling geven we het woord aan de eerste en tweede 
kandidaat voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

WEST- 
VLAANDEREN
WOUTER VERMEERSCH

Ik ben 34 jaar, gehuwd en papa van 
twee kinderen: Jasmijn en Lander. 
Tijdens mijn studies Handelsinge-
nieur kwam ik als West-Vlaamse 
plattelandsjongen in contact met 
de Antwerpse multiculturele sa-
menleving, zoals we die vandaag 
ook in mijn stad Kortrijk kennen. 
En dat is zeker niet positief be-
doeld, het zette me toen nog meer 
aan het denken.

Ik starte mijn politieke loopbaan 
bij Lijst Dedecker, waar ik mee de 
jongerenbeweging Jong Gezond 
Verstand oprichtte. Ook startte ik 
het initiatief Jong Forza Flandria 
waar ik contact zocht met Vlaams-
nationalistische jongeren over de 
partijgrenzen heen, waaronder 
toenmalige Vlaams Belang-jonge-
ren Barabara Pas, Hans Verreyt en 
Tom Van Grieken. De asieltsuna-
mi en islamterreur in ons land wa-
ren kantelmomenten. Vlaamse on-
afhankelijkheid en frontvorming 
zijn voor mij de enige manieren 
om échte verandering te brengen 

voor de Vlamingen. 
Ik wil mij als econoom vastbijten in 
de begroting en socio-economische 
dossiers en tevens het West-Vlaam-
se protest verwoorden inzake de 
illegalenproblematiek: onze streek 
wordt geteisterd door steeds meer 
en steeds agressievere illegalen. 

DOMINIEK SNEPPE

Op zeer jonge leeftijd was ik reeds 
actief in de Vlaamse Beweging, als 
lid en leidster in het VNJ en later 
als studente in NSV, waar ik de 
eerste vrouwelijke praeses was.

Ik zette de stap naar de partijpo-
litiek in 2006, werd onmiddellijk 
verkozen en kon als kersvers ge-
meenteraadslid in Zedelgem er-
varing opdoen. Ondertussen ben 
ik daar aan mijn derde legislatuur 
begonnen en werd ik vorig jaar ook 
verkozen in de provincieraad.

Ondertussen ben ik de trotse moe-
der van vier opgroeiende tieners. 
Het is precies voor hen dat ik de 
stap naar de partijpolitiek heb 
gezet. Omdat ik wil dat de maat-
schappij waarin onze kinderen op-
groeien een veilige maatschappij is, 
maar ook opdat onze ouders die 
een leven lang voor ons hebben ge-
werkt recht hebben op een waardig 

pensioen. Omdat onze belastin-
gen, die al torenhoog zijn, moeten 
gespendeerd worden aan de zorg 
voor onze eigen mensen, omdat 
die transfers naar Wallonië beter 
geïnvesteerd worden in Vlaande-
ren, omdat eindelijk ònze mensen 
op de eerste plaats zouden komen. 

OOST- 
VLAANDEREN
BARBARA PAS

Van thuis uit Vlaamsgezind be-
zocht ik reeds van kleins af de 
IJzerbedevaart en het Zangfeest. 
In mijn scholierentijd ging mijn 
meeste vrije tijd op aan muziek(-
school). Pas tijdens mijn studen-
tentijd te Leuven heb ik me poli-
tiek geëngageerd en was ik actief 
bij het KVHV. Onmiddellijk na 
het behalen van het licentiaatsdi-
ploma handelsingenieur werd ik 
medewerkster van de Kamerfractie 
van het Vlaams Blok. 

Sinds 2007 zetel ik in de gemeen-
teraad van de Ros Beiaardstad 
Dendermonde. Het consequent 
opkomen voor de belangen van de 
Dendermondenaar heeft de voor-
bije gemeenteraadsverkiezingen 
zijn vruchten afgeworpen: we gin-
gen van twee naar vijf verkozenen. 

Wouter Vermeersch

Dominiek Sneppe

Barbara Pas
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Sinds juni 2007 vertegenwoordig 
ik ook de Oost-Vlaamse kiezer in 
de Kamer, van 2009 tot 2012 was 
ik voorzitter van VBJ en in 2013 
volgde ik Gerolf Annemans op als 
fractievoorzitter in de Kamer.

Als één van de actiefste parlements- 
leden (deze legislatuur alleen al 
2.000 schriftelijke vragen) heb ik 
me toegelegd op het straffeloze jus-
titiebeleid, het grenzeloze migratie-
beleid, de barslechte sociaal-eco-
nomische resultaten en de nefaste 
communautaire stilstand. 

ORTWIN DEPOORTERE

Ik ben 48 jaar, vader van 2 tieners 
en al 24 jaar actief bij het Vlaams 
Blok/Vlaams Belang. 

Een ‘product’ ook van de Vlaamse 
Beweging: eerst bij het VNJ, in 
mijn studentenperiode bij de NSV 
(praeses Gent ’94-‘95) en later nog 
bij Voorpost. Op 25-jarige leeftijd 
ging ik aan de slag binnen de se-
naatsfractie.

Momenteel loopt mijn mandaat 
ten einde in het Vlaams Parlement. 
Vijf jaar lang heb ik in de commis-
sie Welzijn onze partij in de verf 
willen zetten als een sterk sociaal-
voelende partij. Vooral de zorg 
voor onze bejaarden lag mij zeer 
nauw aan het hart. Deze campagne 
‘Eerst onze mensen’ is voor mij dan 
ook een signaal om ook onze zorg-
behoevenden op de eerste plaats 
te zetten. Een sterke sociale zeker-
heid voor onze mensen, in een land 
waar mensen zich veilig en thuis 
kunnen voelen.

ANTWERPEN 
TOM VAN GRIEKEN

Bijna vijf jaar geleden werd ik 
de jongste voorzitter ooit van de 
mooiste partij van Vlaanderen: 
het Vlaams Belang. Met weinig 
middelen, maar met de kracht van 
onze overtuiging en het rotsvaste 
geloof in ons Vlaams-nationaal 
programma, hebben we ons samen 
opnieuw in de politieke arena ge-
knokt. En kijk: ‘De terugkeer van 
het Vlaams Belang’, zo luidde een 
recente krantenkop. Het is inder-
daad de grote politieke tendens 
van het voorbije jaar. Niet alleen 
was het Vlaams Belang de grote 
winnaar van de gemeenteraads-
verkiezingen, de partij deed de 
federale regering vallen over het 
Marrakesh-migratiepact en slaagde 

erin de kilometerheffing van N-
VA-minister Weyts te kelderen. 
Politicoloog Dave Sinardet schrijft 
dan ook dat het Vlaams Belang 
“stilaan meer impact dan bepaalde 
‘beleidspartijen’ heeft”.

Een stem voor het Vlaams Belang 
doet er dus toe, meer dan ooit.

De ‘verandering’ die vijf jaar ge-
leden werd beloofd, is er nooit 
gekomen. Onze koopkracht is 
gedaald door verkapte belasting-
verhogingen. Desondanks is de 
staatsschuld verder gestegen. Het 
aantal vreemdelingen is op vijf jaar 
tijd met meer dan een half miljoen 
gegroeid. Justitie is een grote puin-
hoop. Er werd niets gedaan aan 
het fileprobleem, enzovoort. Het is 
dus tijd voor échte verandering. In 
landen als Italië en Oostenrijk zien 
we dat zoiets perfect mogelijk is. 
Waarom dan niet bij ons? 

ELLEN SAMYN

Zo’n 18 jaar ben ik assistente van 
Gerolf Annemans, eerst in de Ka-
mer van volksvertegenwoordigers, 
daarna in het Europees parlement. 
Sinds 2002 woon ik in Brasschaat. 
Tot 1 januari ben ik er 12 jaar actief 
geweest als OCMW-raadslid. On-
der het motto ‘Eerst onze mensen’ 
heb ik me ingewerkt in sociale dos-
siers en weet dat er op lokaal en bo-
venlokaal niveau nog heel wat werk 
aan de winkel is. In de gemeente 
draag ik als Vlaamse Beweger mijn 
steentje bij als bestuurslid van Gul-
densporen Brasschaat, een organi-

Ortwin Depoortere

Tom Van Grieken

Ellen Samyn
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satie die mee instaat voor de lokale 
11-Juliviering en de uitreiking van 
een prijs aan een handelszaak met 
een mooie Nederlandstalige naam. 
Als dochter van zelfstandigen ben 
ik eveneens bekommerd om onder-
nemen en het ondernemersstatuut. 
Door mijn werk in het Europees 
parlement ken ik de mensenrech-
tensituaties in de wereld. ‘Vergeten’ 
dossiers zoals de situatie in Tibet of 
de Plaasmoorde in Zuid-Afrika wil 
ik in de Kamer mee op de agenda 
plaatsen. Hoewel N-VA er voor 
gezorgd heeft dat het communau-
taire in de koelkast verdween, wil 
ik ook dat de Vlaams-nationale 
thema’s zoals de splitsing van de 
Sociale Zekerheid opnieuw in het 
parlement worden besproken.

LIMBURG
ANNICK PONTHIER

‘Ga niet uit van het haalbare, maar 
van het denkbare!’. Deze quote van 
Pim Fortuyn, voor mij een van de 
meest inspirerende politici, is dé 
leidraad doorheen mijn politieke 
loopbaan. Als er voor een visie 
geen draagvlak is en die visie is het 
waard om voor te vechten, dan is 
het aan ons om dat draagvlak te 
creëren. Met die ingesteldheid 

probeer ik de standpunten van het 
Vlaams Belang dag na dag te ver-
dedigen, zowel in mijn politieke 
mandaten als daarbuiten. 

Ik doe dat sinds 2007 als gemeen-
teraadslid in mijn thuisstad Bilzen 
en ik deed dat als volksvertegen-
woordiger in de Kamer. Ik wil 
zo een steentje bijdragen aan een 
rechtvaardige maatschappij, waar 
wij ons als Vlaming thuis voelen, 
waar wij onze identiteit en cultuur, 
onze waarden en normen voorop-
stellen. 

Het is onze plicht om de welvaart 
die onze voorouders opbouwden, 
te bewaren. Om de sterke sociale 
zekerheid, waar zij al die jaren aan 
hebben bijgedragen, niet te grabbel 
te gooien aan mensen die zelf niets 
hebben bijgedragen. 

FRANK TROOSTERS

Na het behalen van mijn diploma 
bedrijfsadministratie en financie-
wezen ging ik aan de slag in een 
bedrijf dat internationaal actief 
is. Als prille tiener volgde ik al de 
politieke debatten op de televisie 
en stilaan werd duidelijk dat het 
Vlaams Belang de enige partij was 
die consequent achter zijn ideo-
logie bleef staan. Het opbod van 
beloften door alle andere politieke 
partijen in de aanloop naar de ver-

kiezingen stond in schril contrast 
met hetgeen diezelfde partijen re-
aliseerden eens de verkiezingsbuit 
binnen was. Anno 2019 is er in 
dat opzicht nog niets veranderd. 
Enkel het Vlaams Belang zegt waar 
het op staat en blijft trouw aan zijn 
sterke standpunten. 

Mijn politieke droom is er één die 
wel degelijk realiteit kan worden: 
Vlaams zelfbestuur in een onaf-
hankelijk, solidair en welvarend 
Vlaanderen.

In Hasselt strijd ik tegen de islami-
sering van onze stad. Een islami-
sering die door de bestuursmeer-
derheid van N-VA en Roodgroen 
wordt opgedrongen tegen de wil 
van de lokale bevolking. 

VLAAMS- 
BRABANT
DRIES VAN LANGENHOVE

Ik ben 25 en afkomstig uit Op-
wijk, heb diploma’s Politieke We-
tenschappen en Rechten. Ik kom 
uit een bescheiden en niet-politie-
ke familie, maar toch kreeg de poli-
tieke microbe mij vroeg te pakken, 
deels als gevolg van mijn natuur-
lijke interesse in mens en samen-
leving en mijn groot rechtvaardig-
heidsgevoel. Ik schrok van de grote 
onrechtvaardigheid waarmee wij 
Vlamingen krijgen af te rekenen, 
hoe er van ons wordt geprofiteerd 
en hoe men ons onterecht schaam-
te- en schuldgevoelens probeert 
aan te praten.

Mijn overtuiging was zo sterk dat 
ik in 2017 besloot om mijn per-
soonlijke en professionele activi-
teiten op het tweede plan te zet-
ten en startte Schild & Vrienden. 
Gesteund door honderden jongens 
en meisjes, boekten we talloze suc-
cessen ondanks bijzonder hevig 
verzet van onze ideologische tegen-
standers. De strijd die ik voerde op 
straat en via sociale media, wil ik 
voortaan ook voeren in het parle-Annick Ponthier

Frank Troostens
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ment. Het Vlaams Belang is voor 
mij een gedroomde partner en ik 
ben dankbaar om met zo’n fantas-
tische groep mensen te mogen sa-
menwerken. 

KATLEEN BURY

Ik ben 35 jaar, juriste en mama van 
drie zoontjes en een dochtertje. 
Mijn politieke loopbaan begon als 
raadgever op het kabinet van minis-
ter Geert Bourgeois (2009-2014) 
en werkte er de beleidsnota over de 
Vlaams Rand uit. De pijnpunten 
zoals het behoud van het Vlaams 

karakter, de overdreven grondprij-
zen, het nijpend plaatstekort in de 
scholen, de mobiliteitsknoop op de 
Ring... kwamen er aan bod. Na de 
toetreding van N-VA in de fede-
rale regering in 2014 waren de ver-
wachtingen hooggespannen, maar 
na 5 jaar zien we dat er niets veran-
derd is. Ik stel me dan ook volledig 
ten dienste van de enige partij die 
wél het roer wil omgooien. 

De tijd van de zachte heelmeesters 
moet achter ons liggen, vandaar 
dat ik pleit voor een vestigingsstop 
voor niet-Europese immigran-

ten, een kordaat woonbeleid voor 
de autochtone bevolking, sociale 
huisvesting voor onze mensen eerst 
en het behoud van het Vlaams ka-
rakter van onze streek.

 
 
 
 
 

(redactie door Filip De Man)

Dries Van Langenhove

Katleen Bury

Lees het op 
www.vlaamsbelang.org/programma  

of vraag het aan via  
info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Zin om mee campagne te voeren?
www.vlaamsbelang.org/campagne
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2014 – 2019:  
België blijft topbestemming 
Met een regeerperiode van vijf jaar achter de rug en verkiezingen voor 
de deur, is het niet meer dan gepast om een stand van zaken op te 
maken in een dossier dat de afgelopen jaren regelmatig de actualiteit 
beheerste en dat ook morgen nog zal doen. Het gaat dan ook over 
een dossier dat bepalend en beslissend zal zijn voor onze toekomst en 
nog veel meer voor die van onze kinderen en kleinkinderen: het im-
migratiedossier.

In 2015 kwam de immigratiekwes-
tie met de ongeziene asielcrisis 
volop in de schijnwerpers te staan. 
Het feit dat de focus 
sindsdien op de in-
stroom via het asiel-
kanaal en de illegale 
immigratie kwam te 
liggen, mag ons ech-
ter niet doen vergeten 
dat ook de reguliere 
immigratie naar dit 
land onverminderd 
op een hoog niveau 
aanhoudt en de af-
gelopen jaren zelfs is 
toegenomen. 

Een rapport van het 
federaal migratie-
centrum Myria (no-
vember 2017) sprak 
daarover eerder al 
duidelijke taal. Na 
verscheidene jaren 
aanhoudende groei, 
daalde de immigra-
tie naar België gedu-
rende drie opeenvol-
gende jaren (2011, 
2012, 2013). Onder deze regering 
bevestigde deze neerwaartse trend 
zich echter niet. Wel integendeel: 
in de periode 2014-2016 was er 
opnieuw een toename van de im-
migratie met 12 procent. In 2016 
werden in dit land 136.327 ‘nieuw-
komers’ geregistreerd. 

Daar blijft het evenwel niet bij. Uit 
cijfers van het Belgische bureau 
voor de Statistiek, die het Vlaams 

Belang publiek maakte, blijkt dat 
de stijgende tendens zich in 2017 
nog heeft verdergezet, toen werd 

afgeklokt op niet minder dan 
139.818 nieuwe immigranten, 
meteen het op één na hoogste aan-
tal sinds het begin van de tellingen 
in 1948!

IMMIGRATIEKANAAL BIJ 
UITSTEK

De gezinshereniging blijft onver-
minderd het belangrijkste immi-

gratiekanaal. Bij zowat 50 procent 
van de uitgereikte verblijfstitels aan 
onderdanen van niet-EU-landen 
gaat het om familiale redenen. 

In 2015 (het eerste volledige rege-
ringsjaar van deze coalitie) werden 
55.928 eerste verblijfsvergunnin-
gen om familiale redenen afgele-
verd, goed voor een stijging van 

20 procent in vergelij-
king met 2013, toen dat 
aantal op 45.979 lag. In 
2016 werden 50.928 
verblijfsvergunningen 
om familiale redenen 
toegekend, waarvan 52 
procent aan niet-EU-
burgers. 

Deze evolutie hoeft niet 
te verbazen, aangezien 
de voorbije jaren niets is 
gebeurd om de bestaan-
de regels te verstrakken. 
In tegenstelling tot an-
dere Europese landen 
liet de Belgische rege-
ring zelfs na de regels 
voor gezinshereniging 
van asielzoekers aan te 
passen, waardoor zij nog 
steeds een jaar lang hun 
partner en kinderen op 
de soepelste voorwaar-
den kunnen laten over-
komen. 

‘VLOTJES BELG’-WET

Alle berichten over de afschaffing 
van de ‘Snel Belg’-wet ten spijt, 
blijft de fameuze ‘Belgenfabriek’ 
onverminderd verder draaien. Dat 
hoeft op zich ook niet te verwon-
deren, aangezien de beruchte wet 
hooguit werd vervangen door een 
‘Vlotjes Belg’-wet. Om de nationa-
liteit te verwerven, zijn de inburge-
ringsvereisten nog te vrijblijvend, 
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terwijl ook de lakse re-
geling inzake de dubbele 
nationaliteit onvermin-
derd van kracht bleef. 
Dat weerspiegelt zich 
uiteraard in de cijfers. 
Vorig jaar kwamen er 
36.215 ‘nieuwe Belgen’ 
bij. Dat is weliswaar 
een lichte daling (- 4,8 
procent) in vergelijking 
met het jaar voordien, 
maar het zijn er nog al-
tijd bijna dubbel zoveel 
dan in 2014, het jaar 
waarin deze regering 
aantrad (18.726). In to-
taal kregen de afgelopen 
vier jaar niet minder dan 
132.429 vreemdelingen 
de Belgische nationali-
teitskaart in de handen 
gedrukt, goed voor een 
gemiddelde van 33.107 
‘Nieuwe Belgen’ per jaar. 
Dat cijfer ligt zonder 
meer hoog, hoger zelfs 
dan tijdens de regeerperiode 
Di Rupo, toen jaarlijks gemid-
deld 31.506 vreemdelingen tot 
‘Belg’ gebombardeerd werden. 

ASIELAANVRAGEN IN 
DE LIFT

Nadat het aantal asielaanvra-
gen in 2015 een enorme piek 
kende, daalde dat cijfer sinds 
de sluiting van de Balkanroute 
opmerkelijk. Zoals bekend 
was dit allerminst een verdien-
ste van de Belgische regering, 
maar wel van onder meer de 
Hongaarse en Oostenrijkse 
regeringen die de nodige maat-
regelen namen om illegale im-
migranten tegen te houden. 

Tegen de algemene Europese 
trend in, gaat het aantal asiel-
aanvragen in dit land onder-
tussen opnieuw in stijgende 
lijn. Vorig jaar werden volgens 
de cijfers van het Commissari-
aat-generaal voor de Vluchte-
lingen en de Staatlozen 23.443 
asielaanvragen ingediend, een 

stijging van 19 pro-
cent (!) in vergelijking 
met het jaar voordien. 
Dit jaar zet de stij-
gende tendens zich 
verder door, de voor-
bije twee maanden lag 
het totale aantal asiel-
aanvragen 18 procent 
hoger dan in dezelfde 
periode vorig jaar.

TERUGKEER-
CIJFERS  
KELDEREN

Terwijl de instroom 
onmiskenbaar de 
hoogte in gaat, te-
kent zich op het vlak 
van de terugkeer pre-
cies de omgekeerde 
beweging af. In fla-
grante tegenspraak 
met wat de afgelo-
pen jaren bij herha-

ling in het vooruitzicht werd 
gesteld, daalde de effectieve 
terugkeer (repatriëring- 
en naar het land van herkomst 
+ vrijwillige terugkeer) vorig 
jaar met liefst 15 procent. In 
vergelijking met 2015 gaat het 
zelfs om een daling van bijna 
20 procent.

De barslechte resultaten hoe-
ven niet te verbazen, want nog 
altijd kampt dit land met een 
schrijnend tekort aan capaci-
teit in de gesloten terugkeer-
centra. De voorbije jaren werd 
het aantal plaatsen in de cen-
tra voor de gedwongen terug-
keer opgetrokken van 450 tot 
ongeveer 620. Nog geen 200 
extra plaatsen in goed vier jaar 
tijd ogen wel bijzonder mager, 
zeker wanneer men weet dat 
in volle asielcrisis op korte tijd 
zo’n 20.000 extra plaatsen in 
de asielopvang konden gecre-
eerd worden.

Ook hier bleef het vooral bij 
aankondigingspolitiek. Het 
aantal keren dat een wezenlij-
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ke uitbreiding van het aantal plaat-
sen in de gesloten centra in het 
vooruitzicht werd gesteld, overtreft 
intussen wellicht het aantal plaat-
sen dat er effectief is bijgekomen. 
Zeker is in ieder geval dat we ons 
nog ver bevinden van de verdubbe-
ling van de capaciteit waar Freddy 
Roosemont, directeur-generaal van 
de Dienst Vreemdelingenzaken, 
reeds in 2015 voor pleitte: “Van 
mij mag het aantal plaatsen in de 
gesloten centra verdubbeld worden. 
Er zullen er geen leeg staan. De 
voorbije maanden hebben we veel 
mensen zonder papieren aangetrof-
fen, die we niet konden verwijderen 
omdat de gesloten centra vol zaten. 
Die achterstand moeten we drin-
gend wegwerken”. Vier jaar later is 
de achterstand alleen maar verder 
opgelopen.

ILLEGALOPOLIS

Een groep die wel eens vergeten 
wordt, zijn de vele vreemdelingen 
die hier illegaal verblijven. Het 
gaat om asielzoekers wier aanvraag 
reeds werd afgewezen maar hun 
uitwijzingsbevel negeerden, of per-
sonen die hier zelfs nooit asiel heb-
ben aangevraagd. 

Precieze cijfers zijn niet voor-
handen, maar op het kabinet van 
toenmalig staatssecretaris Theo 
Francken werd hun aantal twee 
jaar geleden geschat op 40.000 tot 
140.000. Op het kabinet van mi-
nister van Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon ging men er destijds zelfs 
van uit dat er zich “tussen 50.000 

en 150.000 en misschien zelfs 
200.000 illegalen in dit land bevin-
den” (Humo, 12 januari 2016).

Gelet op instroom van de afgelo-
pen jaren en op het feit dat zowat 
de helft van asielaanvragen wordt 
afgewezen, is er geen enkele reden 
om aan te nemen dat deze groep er 
ondertussen kleiner op geworden 
is. Wel integendeel. 

GEEN TRENDBREUK

Wie de cijfers en de feiten op een rij 
plaatst, weet dat de immigratiedruk 

in dit land de voorbije jaren geens-
zins is afgenomen. Dat hoeft ook 
niet te verbazen, want wezenlijke 
maatregelen die daadwerkelijk een 
impact hadden kunnen hebben, 
bleven uit. Al te veel bleef het bij 
halfslachtige maatregelen, sussende 
praatjes, ronkende verklaringen en 
werden oude beloftes vervangen 
door nieuwe aankondigingen. Van 
een zo noodzakelijke kentering in 
het asiel- en immigratiebeleid is 
absoluut geen sprake. 

Dirk De Smedt

Het Brussels Maximiliaanpark:  
al jaar en dag symbool van een mislukt asielbeleid
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talië: rechts 
aan de macht”

Sedert een jaar is onze zusterpartij Lega aan het 
bewind in Rome. Met kopman Salvini zorgde zij 
voor een echte verandering en dat wordt steeds 
meer beloond door de Italianen: bij elke lokale 
verkiezing boekt de Lega een forse vooruitgang. 
Dat gaat zo als men ook doet wat men heeft be-
loofd...

We hadden een gesprek met Europees parlements-
lid Marco Zanni.

Sinds mei 2018 vormen de Lega en de linkse Vijf-
sterrenbeweging de Italiaanse regering. Dat is geen 
voor de hand liggende combinatie in de ogen van 
velen. Wat maakte dat het toch gelukt is?

De Vijfsterrenbeweging is wat ik zou noemen een 
post-ideologische beweging. Ze vermengt de linkse 
visie die ze op bepaalde zaken - vooral op milieuge-
bied - heeft, met andere, meer gematigde visies. In 
Italië hebben we een regeerakkoord kunnen afsluiten 
dat tot op heden werkt, ondanks enkele verschillende 
gevoeligheden die we hebben. Dankzij dit regeerak-
koord hebben we het land gered van een zoveelste 
technocratische en niet-verkozen regering, een rege-
ring die Brussel natuurlijk wel zou bevallen hebben.

De Lega heeft een aantal sleutelfiguren in de re-
gering, met niet in het minst Matteo Salvini zelf. 
Kan de Lega op die manier haar politieke agenda 
doordrukken?

Matteo speelt inderdaad een stevige rol op de Itali-
aanse politieke scene, die hij onder meer te danken 
heeft aan zijn werk als minister van Binnenlandse 
Zaken. De Lega heeft enkele ministers en staatsse-Marco Zanni

“
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monetaire zaken. Op welke onderwerpen legt u 
zich vooral toe?
 
Ik heb me vooral beziggehouden met de dossiers van 
de bankenunie en de kapitaalmarktenunie en daar-
naast met het hele aspect van de ‘governance’ van 
de eurozone. Op het gebied van de banken, denk 

ik dat er nog te veel regels 
zijn, met als gevolg een erg 
verwarrend wetgevend kader. 
Daarenboven contesteer ik de 
methodologische aanpak van 
de gevolgen van de crisis van 
2008 waarin men volhardt, 
zonder echter de oorzaken te 
onderzoeken en aan te pakken. 

Ik heb overigens heel goed samengewerkt met mijn 
vriend Gerolf, waarbij we vaak dezelfde kritische 
standpunten deelden.

Over de eurozone en de euro gesproken: is die een 
goede zaak voor Italië?

We mogen niet vergeten dat een munt en de wis-
selkoers ervan belangrijke instrumenten zijn om een 
crisis aan te kunnen pakken. Het is duidelijk dat we 
deze instrumenten niet hebben in de eurozone. De 
ervaring leert ons niet alleen dat de landen van de 
eurozone niet naar elkaar toegroeien op economisch 
vlak, wat zogenaamd toch het doel was van de een-
heidsmunt, maar dat ze zelfs uit elkaar groeien. Bo-
vendien is er een probleem van democratische legiti-
miteit van de instellingen van de eurozone, die zich 

cretarissen op sleutelposities van de regering Conte, 
hetgeen ons toelaat onze agenda uit te voeren, in het 
belang van Italië en de Italianen. Het is niet altijd 
makkelijk om tot een compromis te komen met onze 
bondgenoten van de Vijfsterren, maar ik geloof dat 
de resultaten ons gelijk geven.
 
Migratie is natuurlijk een belangrijk ‘werkpunt’ 
van uw regering. Italië bewijst dat de immigra-
tiepoorten wel degelijk gesloten kunnen worden, 
met of zonder de steun van de EU. 

Salvini heeft de hypocrisie van de EU en van som-
mige Europese leiders, die het lef hadden Italië lessen 
te geven op het gebied van menselijkheid en opvang, 
eindelijk ontmaskerd. Er is een alternatief voor een 
chaotische en lukrake opvang: we moeten samenwer-
ken met de landen van herkomst, zodat ze al bij het 
vertrek gestopt worden. Dat is de ‘Italiaanse’ les die 
men mag trekken.
 
Hoe reageert het Italiaanse volk op de nieuwe re-
gering en de rol van de Lega daarin?

Ondanks de media en ‘the powers that be’, blijken de 
Italianen ons werk te waarderen. In amper iets meer 
dan een jaar, is de steun aan de Lega bijna verdubbeld 
(n.v.d.r. van 18% naar circa 33-35% volgens de laat-
ste peilingen!) en heeft de Lega intussen verschillende 
verkiezingen op regionaal niveau gewonnen en zich 
bevestigd als de grootste partij van het land. 
 
Mijnheer Zanni, over uzelf: u 
bent afkomstig van die Vijf-
sterrenbeweging waarover we 
net spraken, maar ging als 
onafhankelijke zetelen om al 
snel bij de Lega te belanden. 
Wanneer en waarom zette u 
die stap?

Ik had me kandidaat gesteld bij Vijfsterren, omdat 
ik het gevoel had dat het de ‘kracht van verandering’ 
was, een kracht die voor een breuk kon zorgen. Na de 
voor mij onverwachte en verrassende ommekeer naar 
meer ‘matiging’ in januari 2017, met de mislukte po-
ging om aan te sluiten bij de liberale ALDE-groep, 
heb ik er voor gekozen om de strijd - waarvoor ik ver-
kozen was - verder te zetten als onafhankelijke binnen 
de ENV-groep in het Europees parlement (n.v.d.r.: de 
fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’ waartoe ook 
het Vlaams Belang behoort). De toenadering en de 
daaropvolgende aansluiting bij de Lega is geleidelijk 
maar heel natuurlijk verlopen, gezien de gemeen-
schappelijke ideeën die ik er terugvond.
 
In het Europees parlement bent u - net als Gerolf 
Annemans - lid van de commissie economische en 

“IN AMPER IETS MEER 
DAN EEN JAAR, IS DE 
STEUN AAN DE LEGA 

BIJNA VERDUBBELD.”

“Salvini heeft de hypocrisie van de EU en van 
sommige Europese leiders, die het lef hadden 
Italië lessen te geven op het gebied van men-

selijkheid en opvang, eindelijk ontmaskerd.”
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niet moeten verantwoorden aan 
een democratisch verkozen poli-
tieke macht.
 
U verliet de EFDD-groep (van 
Nigel Farage en de Vijfsterren-
beweging) en ruilde die in voor 
onze ENV-groep in het Europees 
parlement. Hoe vergelijkt u bei-
de groepen en hoe evalueert u het 
werk van ENV?

Hoewel beide groepen EU-kritisch 
zijn, is er binnen de ENV-
groep een grotere samen-
werking tussen de verschil-
lende delegaties. Er zijn 
sterke gemeenschappelijke 
standpunten, die door alle 
partijen gesteund worden, 
hoewel er kleine verschil-
len zijn inzake enkele min-
der belangrijke thema’s. 
Bij de EFDD is het eerder 
het tegenovergestelde: de 
twee grote fracties - de Ita-
liaanse en de Engelse - werken to-
taal los van elkaar en delen slechts 
enkele basisprincipes.
 

Binnen de Lega bent u o.a. ver-
antwoordelijk voor de internati-
onale contacten. Hoe ziet u een 
toekomstige samenwerking van 
EU-kritische krachten?

Om Europa opnieuw de goede rich-
ting uit te sturen, hebben we nood 
aan een grotere samenwerking tus-
sen soevereine en evenwaardige 
Europese naties, met respect voor 
de volkeren. De doelstellingen op 
de korte termijn zijn de Europese 

verkiezingen te winnen en een so-
lide en samenhangende groep te 
bouwen die de nodige invloed kan 
uitoefenen. En de Lega wil de spil 

zijn waarop dit nieuwe project zal 
steunen. We werken hier al een tijd 
aan, hoewel het niet makkelijk is 
de scherpe kantjes af te vijlen van 
de verschillende standpunten die 
er soms zijn, tussen de partijen 
met wie we reeds een sterke band 
hebben enerzijds en met de nieuwe 
gesprekspartners anderzijds. We 
kiezen ervoor om bepaalde aspec-
ten van het begin af aan uit te kla-
ren, door de nadruk te leggen op 
de waarden die ons verbinden en 

die de fundamenten van 
het project vormen.

Naschrift: bij het ter 
perse gaan, werd in Mi-
laan door Matteo Salvini 
wereldkundig gemaakt 
dat alvast drie nieuwe 
partijen, namelijk het 
Duitse AfD, de Deense 
Volkspartij en de Finse 
Partij, voorheen bekend 
als Ware Finnen, onze 

politieke familie zullen vervoe-
gen. Wordt vervolgd na 26 mei!

Opgetekend door Dimitri Hoegaerts

“OM EUROPA OPNIEUW 
DE GOEDE RICHTING UIT 
TE STUREN, HEBBEN WE 
NOOD AAN SAMENWER-
KING TUSSEN SOEVEREI-
NE EN EVENWAARDIGE 

EUROPESE NATIES”

Matteo Salvini: met stip op één in de peilingen.
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‘De Ontvoering van Europa’
Op 9 april stelde ons Europees parlementslid Gerolf Annemans zijn 
nieuwste boek voor. Daarin zet hij de lijnen uit van een nieuwe vorm 
van Europese samenwerking. Het is als het ware een leesbare gids van 
de EU-kritiek.

De titel van uw boek ‘De Ont-
voering van Europa’ verwijst 
naar de Griekse mythe.

En het doek van Jacob Jordaens 
met dezelfde titel siert de cover. De 
parallel met de mythe was te op-
vallend om ze te laten liggen. De 
oppergod Zeus, vermomd als een 
prachtige witte stier, ontvoert en 
misbruikt de beeldschone en na-
ieve Europa. De EU heeft ook de 
Europese gedachte en de Europese 
diversiteit gekaapt en verkracht.

Uw boek begint niet in de Griek-
se oudheid, maar bij de aanslag 
van 11 december 2018 in Straats-
burg.

Het plan om over de EU een boek 
te schrijven, is inderdaad na die 
aanslag beginnen rijpen, want in 
de bubbel van het Europees Par-
lement dreigt men ondergedom-
peld te worden in een dagelijkse 
sleur van rapporten en resoluties 

die maar één doel voor ogen heb-
ben: altijd maar meer EU. Ik heb 
me daar bewust tegen afgezet, en 
wil nu aan de buitenwereld tonen 
dat het anders moet en anders kan. 
Die aanslag heeft eigenlijk maar 
onrechtstreeks met de EU te ma-
ken, maar was wel de rechtstreekse 
aanleiding: het loopt mis in Euro-
pa en we kunnen er niets aan doen. 
Of toch: we kunnen er wél iets aan 
doen. Dat was de gedachte.

Het Vlaams Belang is steeds een 
koele minnaar geweest van het 
EU-project, maar het is pas het 
jongste decennium dat de partij 
zich daar ook echt op gaan pro-
fileren is. 

Naast onze Vlaamse onafhanke-
lijkheidsstrijd en onze immigra-
tiestandpunten is ons Europees 
standpunt een wezenlijke derde 
poot van onze politieke actie ge-
worden. Bij de verkiezingen van 
2014 heeft dat ook reeds een zeker 

ect gehad: terwijl we op nationaal 
vlak zo’n 6% van de stemmen 
haalden, haalde de Europese lijst 
een kleine 7%. Een percent meer 
dus die niet zomaar een statistische 
toevalligheid is geweest. Want we 
zijn ook, zoals we zelf stellen, de 
énige EU-kritische en eurokriti-
sche partij in Vlaanderen. Onder 
mijn partijvoorzitterschap orga-
niseerden we reeds een ‘Europa’-
feest, met herinner u, de jonge Ma-
rion Le Pen als gastspreker (n.v.d.r. 
ja dat herinneren we ons) en pu-
bliceerden we ons Europamanifest. 
We organiseerden het colloquium 
‘Voor Europa, tegen deze EU’ met 
de toen nog in Vlaanderen onbe-
kende Thierry Baudet. Dit boek is 
daar op zijn minst een verlengstuk 
van, nu ik vijf jaar lang het alle-
maal van binnenuit heb bekeken.

Concreet: hoe leggen we deze EU 
aan banden?

Daarvoor moet u het boek lezen 
(lacht)! Wij willen de Europese 
Commissie op zijn minst doen 
inbinden en haar haar plaats leren 
kennen. De Commissie is geen 
‘regering’ en de voorzitter van de 
Commissie, Juncker, is geen ‘pre-
sident’. De Commissie moet af-
geslankt worden en kan hoogstens 
een bijna louter secretariaat worden 
om de beslissingen van de lidstaten 
te begeleiden. Wij willen dat het 
politieke zwaartepunt en de beslis-
singsmacht immers opnieuw ver-
schuift naar deze lidstaten en dus 
ligt bij een nieuwe soort Europese 
Raad. Ik beschrijf dit als een plat-
form dat minder dwingend mag 
zijn en een platform waarop men 
op basis van vrijwilligheid nieuwe 
afspraken kan maken en verdragen 
afsluiten. Een flexibel instrument 
dus, een Europa ‘à la carte’.

Wat met het Europees parle-
Gerolf Annemans: “EU-kritiek blijft iets  

voor rebellen in Vlaanderen!”
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‘De Ontvoering van Europa’
ment, het enige rechtstreeks 
verkozen orgaan binnen die EU-
constructie?

Het Europees Parlement moet 
dringend een toontje lager zingen. 
Inzake overbodigheid wedijvert het 
Europees Parlement wat mij betreft 
met het Belgisch parlement. Als 
wij er voor pleiten dat bevoegdhe-
den terug naar de lidstaten - in ons 
geval uiteraard de Vlaamse lidstaat 
- moeten, zal dat Parlement de 
facto minder zwaar wegen, terwijl 
daar nu een dynamiek ontwikkeld 
wordt die er voor zorgt dat het Par-
lement zichzelf bijna als vervanger 
van de nationale parlementen ziet, 
een dynamiek die er voor zorgt dat 
ook deze instelling meer een meer 
macht en ‘belangrijkheid’ wil ver-
werven. Het Parlement zit gevuld, 
niet alleen met linksen, maar ook 
met mensen die zichzelf op den 
duur beginnen wijsmaken dat ze 
belangrijk zijn, dat meer EU on-
vermijdelijk is en dat ze daar aan 
moeten meewerken. Strikt geno-
men zou in het systeem dat ik in 
het boek beschrijf zelfs geen Euro-
pees Parlement meer nodig zijn.

Deze standpunten lijken in de 
ogen van velen wellicht ‘revolu-
tionair’. Is wat u beschrijft haal-
baar?

Onze kansen liggen beter dan ooit. 
De huidige ENV-fractie is slechts 
de voorbode van een nieuwe frac-
tie in het Europees Parlement die 
groter en sterker zal zijn dan de 
huidige, onze partners in regerin-
gen in Italië en Oostenrijk zullen 
misschien een EU-kritische Com-
missaris kunnen afvaardigen en 
kunnen in elk geval hun ding doen 
als lidstaat, lid van de Raad. We 
openen dus drie fronten tegelijk. 
We moeten eerst de rem indruk-
ken van de bulldozer om daarna 

aan echte hervormingen te kunnen 
beginnen.

In Europa vindt u dus partners, 
maar wat in Vlaanderen?

We staan alleen, maar iemand moet 
het doen, iemand moet het ‘draag-
vlak’ creëren. De andere Vlaamse 
partijen variëren van eurokritisch-
in-woord-maar-niet-in-daad tot 
ronduit eurofiel. De N-VA bij-
v o o r b e e l d 
noemt zich 
ook wel eens 
eurokritisch 
of politiek-
c o r r e c t e r 
‘euro-realis-
tisch’, maar in 
de praktijk, 
bij de stem-
mingen in 
het Europees 
Parlement is 
die partij euro-
fieler dan haar 
fractiegenoten 
binnen de con-
servatieve ECR-
fractie. CD&V 
en SP.a verliezen 
zich graag in 
EU-technicitei-
ten en Open VLD 
streeft bij monde van ene Guy 

Verhofstadt naar een ‘Verenigde 
Staten van Europa’ zondermeer. 
Die kijkt anno 2019 zelfs over 
de Middellandse Zee en wil werk 
maken van een eengemaakte Euro-
Afrikaanse economische zone. EU-
kritiek blijft iets voor rebellen in 
Vlaanderen!

Opgetekend door Dimitri Hoegaerts

Provinciale boekvoorstellingen: 
Vlaams-Brabant: Maandag 6 mei om 20u (deuren 19.30u) 

zaal Mariadal, Kouterweg 2 - 1930 Zaventem

Antwerpen: Woensdag 8 mei om 20u (deuren 19.30u) 
Aldem Hotel, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk

West-Vlaanderen: Vrijdag 10 mei 2019 om 20u (deuren 19.30u) 
Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

Limburg: Dinsdag 14 mei om 20u (deuren 19.30u) 
Kattevennen, Cosmodrome Planetariumweg 19, 3600 Genk

Oost-Vlaanderen: Vrijdag 17 mei om 20u (deuren 19.30u) 
Reynoutzaal van het stadhuis,Dendermonde (Grote Markt)
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Catastrofaal communautair parcours 
van N-VA
In 2014 besliste N-VA in de federale regering te stappen, zonder van 
haar communautaire bestaansreden een punt te maken. Wat heeft dat 
Vlaanderen opgebracht? Of misschien moeten we de vraag veeleer zo 
formuleren: wat heeft dat Vlaanderen gekost? Wij maken een beknopte 
balans op.

Het begon al zeer slecht in 2014 
met de regeerverklaringen. Zoals 
bekend beloofde N-VA haar com-
munautaire eisen op federaal ni-
veau voor vijf jaar in de diepvriezer 
te stoppen. Maar er was nog meer 
aan de hand. N-VA zorgde er ook 
voor dat het Vlaamse bestuursni-
veau, waar zij als veruit grootste 
partij de minister-president en een 
aantal belangrijke ministerposten 
mocht leveren, totaal onderge-
schikt werd gemaakt aan de com-
munautaire stilstand op federaal 
niveau. Voor het eerst sinds men-
senheugenis was er in het Vlaamse 
regeerprogramma dan ook geen 
enkele communautaire eis opge-
nomen! Daar waar voorgaande 
Vlaamse regeringen - ook die zon-
der N-VA - op dat vlak telkens toch 

nog een zekere ambitie vertoon-
den, gaf deze regering daarvoor he-
lemaal niet thuis. Het resultaat is er 
naar: de jongste Vlaamse regering 
was een renteniersregering, die niet 
meer deed dan wat op de winkel 
passen, in plaats van een motor te 
zijn voor de verdere Vlaamse ont-
voogding.

INSTITUTIONEEL:  
10 JAAR STILSTAND

Om de pil voor haar achterban 
wat te vergulden, maakte de N-VA 
zich in 2014 wel sterk dat zij er-
voor zou zorgen dat een volgende 
federale regering in 2019 wél een 
nieuwe grote staatshervorming 
zou kunnen onderhandelen. In de 
beruchte ‘geheime atomaschrift-

jes’ zouden met name de nodige 
afspraken zijn gemaakt om artikel 
195 van de Grondwet aan het ein-
de van deze regering in herziening 
te stellen. Dat artikel is de sleutel 
om grondige wijzigingen aan de 
staatsinstellingen mogelijk te ma-
ken. We weten inmiddels wat die 
afspraken, zo ze ooit al gemaakt 
werden, waard zijn: artikel 195 
werd niet voor herziening vatbaar 
verklaard. Meer zelfs: nagenoeg 
geen enkel Grondwetsartikel dat 
communautaire hervormingen 
mogelijk maakt, werd in herzie-
ning gesteld. Toppunt van al is 
dan nog dat N-VA haar hulp aan 
de linkse partijen aanbood om een 
40-tal Grondwetsartikels wél in 
herziening te stellen opdat zij hun 
verzuchtingen tijdens een volgende 
regering wél zouden kunnen reali-
seren. Het resultaat is dat links zijn 
slag volledig thuishaalde en de deur 
voor herfederalisering van Vlaamse 
bevoegdheden wordt opengezet. 
En dat terwijl Vlaanderen met lege 
handen achterblijft en we op een 
communautaire stilstand van min-
stens 10 jaar mogen rekenen. Met 
dank aan de N-VA.

TRANSFERS

Zowat alle studies zijn het erover 
eens dat er elk jaar zowat 6 miljard 
euro van Vlaanderen naar Wallonië 
(en Brussel) vloeit. Rekent men er 
de intrestlasten op de staatsschuld 
bij, dan loopt dit zelfs op tot het 
dubbele. Dat betekent in dit laatste 
geval dat er mee onder de verant-
woordelijkheid van N-VA onder 
deze regering 60 miljard euro aan 
zuurverdiende Vlaamse centen 
werd weggegooid naar het zuiden 
van dit land. Rekent men daarbij 
nog dat we ook voor de komende 
vijf jaar met een communautaire 
stilstand opgezadeld zitten, dan wil 
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dat zeggen dat het N-VA-avontuur 
in de federale regering Vlaanderen 
zowat 120 miljard zal hebben ge-
kost. Een immens fortuin dat we 
zelf maar al te goed hadden kun-
nen gebruiken om de noden in ons 
eigen Vlaanderen te lenigen.

BRUSSEL

In Brussel worden de Vlamingen 
nog steeds als derderangsburgers 
behandeld. Daarvoor draagt ook 
de federale overheid een deel van 
de verantwoordelijkheid. Zij is 
daar immers nog op tal van vlak-
ken bevoegd. Zo zou zij er bijvoor-
beeld kunnen voor zorgen dat de 
bestaande taalwetten eindelijk eens 
worden nageleefd. Maar ook daar 
deed N-VA niet de minste moeite. 
Enkele cijfers volstaan om dat aan 
te tonen. Het aantal illegale aan-
wervingen in de Brusselse gemeen-
ten (aanwervingen van Franstalig 
personeel zonder kennis van het 
Nederlands) evolueerde onder 
deze regering van 61% (2014) naar 
73% (2017). Voor de OCMW’s 
ging het zelfs van 86% naar 94% 
(!). Het aantal Nederlandskundige 
postbodes daalde dan weer van 
41% (2014) naar 32% (2018). De 
tweetaligheid bij de Brusselse poli-
tie ging achteruit van 64% (2015) 
naar 58% (2019). En dat terwijl 
die allemaal tweetalig zouden moe-
ten zijn en N-VA op sleutelposten 

zat (Binnenlandse Zaken) om daar 
iets aan te doen!

DE RAND EN VLAAMS-
BRABANT

Ook in de Rand rond Brussel en 
zelfs in heel Vlaams-Brabant was 
het de jongste vijf jaren huilen 
met de pet op. Daar is zich in een 
snel tempo verder aan het voltrek-
ken wat zich enerzijds in Brussel 
en anderzijds in onze steden aan 
het voordoen is: een verdere ver-
fransing én vervreemding van de 
bevolking. In 2014 was nog voor 
49% van de gezinnen van Halle-
Vilvoorde de thuistaal het Neder-
lands; in 2017 was dat al gedaald 
tot nog maar 44,5%. Het aantal 
Franstaligen nam toe van 31 tot 
33% en het aantal anderstaligen 
van 20 naar 22%. En dat op amper 
vier jaar tijd! Eén voor één vallen 
onze Vlaams-Brabantse gemeen-
ten op die manier ten prooi aan 
een sluipende vervanging van onze 
Vlaamse bevolking door alloch-
tonen. De N-VA, al jaren verant-
woordelijk in de Vlaamse regering 
voor het Randbeleid, is er bij verre 
na niet in geslaagd om daar ook 
maar iets tegenover te stellen dat 
het tij heeft doen keren.

EN DE REST

En dan zijn er nog tal van an-
dere dossiers waar N-VA vanuit 
de meerderheid communautaire 
steken liet vallen. De taalwet in 
gerechtszaken, meer dan 80 jaar 
lang een robuust monument dat 
door de Franstaligen niet te om-
zeilen was, werd onder deze rege-
ring fors onderuit gehaald. Met 
de ‘oplossing’ voor de artsenquota 
werd het Waalse incivisme ander-
maal beloond en de Vlaamse kan-
didaat-artsen opnieuw voor schut 
gezet. De Vlamingen werden ook 
flink benadeeld bij de uitwerking 
van de regeling omtrent Europese 
octrooien. De opleidingen aan de 
Koninklijke Militaire School wer-
den zo goed als volledig verengelst. 
En zo zouden we nog wel een tijdje 
kunnen doorgaan...

Wij kunnen uit dit alles maar één 
conclusie trekken. Het commu-
nautaire parcours van N-VA van 
de jongste vijf is één grote puin-
hoop. Het heeft Vlaanderen en de 
Vlaamse ontvoogding jaren ach-
teruit geslagen. Wie als Vlaams-
nationalist deze partij nog zijn 
vertrouwen geeft, kunnen we niet 
meer dan een steenezel noemen.

Peter Lemmens
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Vlaams Belang keldert  
kilometerheffing
Een campagne van het Vlaams Belang tegen het rekeningrijden deed 
de systeempartijen vlak voor de verkiezingen een bocht van 180° ma-
ken. De burger weet echter dat er maar één partij zich steeds conse-
quent gekant heeft tegen deze asociale heffing, en dat is het Vlaams 
Belang. 

Sinds het begin van de legislatuur 
verkondigde N-VA-minister Ben 
Weyts al dat hij het rekeningrij-
den wilde invoeren. ‘Het politieke 
draagvlak is er al’, liet hij weten, ‘nu 
moeten we alleen nog maar werken 
aan het draagvlak bij de bevolking’. 
Liefst vijf van de zes in het Vlaams 
Parlement vertegenwoordigde 
partijen betuigden hun steun aan 
dat rekeningrijden. Alleen het 
Vlaams Belang ging van meet af 
aan in het verzet. 

BIG BROTHER

Op 13 juli 2018 
besliste de Vlaam-
se regering ter 
gelegenheid van 
haar zogenaam-
de ‘zomerak-
koord’ om het 
rekeningrijden 
in te voeren. 
De maand erop 
werd een studie 
besteld voor de 
technische uitwer-
king, de tarieven en 
de handhaving. In ja-
nuari lekten de eerste de-
tails van die studie uit. Het 
bleek dat er gekozen werd voor 
een ‘gebiedsdekkende’ heffing. Re-
keningrijden op élke Vlaamse weg 
dus. Alhoewel een gebiedsdek-
kende kilometerheffing nergens ter 
wereld bestaat, verdedigde Weyts - 
ondervraagd door het Vlaams Be-
lang - deze optie.

In maart lekten nog meer details 
uit. Men bleek te werken aan 

een handhavingssysteem waarbij 
de overheid door middel van de 
smartphone zou kunnen contro-
leren waar en hoeveel kilometers 
er gereden wordt. In het Vlaams 
Parlement haalde onze fractievoor-
zitter Chris Janssens zwaar uit naar 
dit Big Brother-systeem dat zwaar 
zou ingrijpen op de privacy. Het 

V l a a m s 
Belang pakte ook uit met een mas-
sieve Facebookcampagne en -peti-
tie tegen deze ‘Weytstaks’. 

BOCHTENWERK

Als gevolg van onze succesvolle 
campagne smolt het draagvlak voor 

het rekeningrijden weg als sneeuw 
voor de zon. Plots probeerden de 
andere partijen hun standpunt pro 
kilometerheffing te nuanceren of 
minstens te benadrukken dat de 
kilometerheffing geen belasting-
verhoging mocht zijn. Dit laatste 
werd echter weggelachen door ex-
perts die uitlegden dat de tarieven 
voldoende hoog moeten liggen om 
mobiliteitssturend te werken, wat 
volgens de regering net het doel 
had moeten zijn van de heffing. 
Uiteindelijk werden de plannen 
zelfs volledig afgeblazen bij gebrek 
aan ‘draagvlak’. 

Het vluchtgedrag van de andere 
partijen was aandoenlijk. Nog 

pas een paar weken eerder 
hadden CD&V, Groen, 

N-VA, Open VLD en 
SP.a via de stemtest 
immers duidelijk 
gemaakt volgende 
legislatuur werk te 
willen maken van 
de invoering van 
het rekeningrijden. 
De vraag die zich 
nu opdringt is nu: 
hoe geloofwaardig is 

de plotse bocht van 
N-VA en co? Zullen 

de systeempartijen na 
de verkiezingen niet als-

nog hun middelvinger op-
steken naar de publieke opi-

nie en de kilometerheffing toch 
invoeren? 

De kiezer heeft één zekerheid: wie 
Vlaams Belang stemt, geeft zijn 
stem aan een partij die zich met 
alle wettelijke middelen zal verzet-
ten tegen de invoering van het re-
keningrijden. 

Wim Van Osselaer 

WWW.STOPKILOMETERHEFFIN
G.B

E

STOP
KILOMETERHEFFING
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&Feiten  cijfers
In 2018 betaalde de federale overheid 
aan 56.948 vreemdelingen een werk-
loosheidsvergoeding. Het kostte de 
schatkist niet minder dan 624.950.728 
euro. (Schriftelijke vraag nr. 2567 van 
Barbara Pas aan de minister van Werk)

***

De staatsveiligheid volgde in 2018 72 
radicaalislamitische imams in dit 
land. Het jaar ervoor waren dat er zelfs 
85. Dat is echter aanmerkelijk meer 
dan de voorgaande jaren, toen dit er 
minder dan 40 waren. (Mondelinge 
vraag nr. 29171 van Barbara Pas aan 
de minister van Justitie)

***

In 2018 werd voor niet minder dan 
269 miljoen euro aan leeflonen be-
taald aan erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden. In 2014, aan 
het einde van de regering-Di Rupo, 
was dat ‘maar’ 79 miljoen euro. Onder 
het asielbeleid van Francken steeg dit 
dus met 340 %. (Schriftelijke vraag nr. 
1391 van Barbara Pas aan de minister 
van Maatschappelijke Integratie)

***

De kostprijs van een gedetineerde in 
de Belgische gevangenissen bedroeg in 
2018 per dag gemiddeld 146,20 euro 
aan de belastingbetaler. (Mondelinge 
vraag nr. 29170 van Barbara Pas aan 
de minister van Justitie)

***

Bij de Vlamingen bedraagt de werk-
zaamheidsgraad in 2018 74,6%. In 
het Waals Gewest is dat maar 63,7% 
en in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west slechts 61,4%. (Mondelinge vraag 
nr. 29177 van Barbara Pas aan de mi-
nister van Werk)

Discriminerende  
democraten
Traditiegetrouw kwamen na de gemeenteraadsverkiezingen de schrij-
vens van rode en groene vakbonden weer binnenrollen op onze Juridi-
sche Dienst. Schrijvens waarin mensen die zich voor het Vlaams Belang 
kandidaat gesteld hadden, als vakbondslid geschrapt werden. 

Zonder dat er van enige misdraging 
sprake was, en vaak na decennia-
lang trouw lidgeld betalen… De 
zogenaamde motivatie voor de uit-
sluitingen, luidde bij elk syndicaat 
hetzelfde. De dooddoeners “racis-
me”, “fascisme” en “vreemdelingen-
haat”…

Een eigenaardige motivatie, zeker 
nadat recentelijk twee Hoven van 
Beroep hebben geoordeeld dat het 
VB noch een antidemocratische, 
noch een racistische partij is. Onze 
Juridische Dienst liet derhalve niet 
na de vakbonden hierop te wijzen 
en bezorgde hen voor het gemak 
zelfs nog de exemplaren van de ar-
resten in kwestie. Uiteraard kwam 
hierop geen antwoord. Een geval 
van niet willen en niet kunnen… 
En het verwijt van fascisme was al 
even misplaatst! Dit is immers een 
Italiaans corporatistisch politiek 
systeem dat bestaan heeft van 
1922 tot 1943… Lang voor de 
geboorte van de uitgesloten VB-
leden dus. 

Ook al handelen ze beide even 
discriminerend, onwettelijk 
en ronduit crapuleus; toch is 
er nog enig verschil tussen de 
rode en de groene vakbond 
waar te nemen. Bij deze laatste 
mag de VB-kandidaat meestal 
eerst nog eens pro forma “op 
gesprek” komen. Zelfs deze 
vorm van opvoeding en ba-
sisbeleefdheid is socialisten 
volslagen vreemd.

Op zich allemaal niet zo erg, 
kan men denken. De snood-
aards kunnen namelijk aan-

sluiten bij een andere vakbond. 
Ander en beter! Schrijnend wordt 
het echter wel wanneer ook welden-
kende werkgevers zich gaan moei-
en. We namen kennis van gevallen 
waarin VB-kandidaten bijvoorbeeld 
verplicht werden zich - ook privé! 
- niet meer in te laten met sociale 
media. Wraakroepend en volslagen 
onwettelijk, maar uit vrees voor 
ontslag weinig tegen te beginnen.

Vaak wisten de vakbonden ook nog 
te melden dat ze de info over de ge-
schrapten gingen doorspelen naar 
de andere vakbonden. Kwestie van 
ook de privacywetgeving eens goed 
met voeten te treden. We overwe-
gen om deze reden een klacht tegen 
deze syndicaten.

Frederik Pas
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Vorige maand liep het Internationaal Congrescentrum in Gent vol: met 
meer dan 1.000 aanwezigen ademde het congres de sfeer uit van de hoog-
dagen. Veel enthousiasme dus en ook de jeugd vindt blijkbaar opnieuw 
aansluiting bij onze partij.

Gastvrouw Adeline Blancquaert il-
lustreerde de herwonnen moed: “Ze 
hebben ons proberen te kleineren, ons 
met de grond gelijk te maken en voor 
te stellen als een verloren stem. Maar 
niets is minder waar! Het Vlaams Be-
lang is terug.”
 
Aanstormend Brussels talent Bob 
De Brabandere wees op de noodzaak 
van een sterke Vlaamse aanwezig-
heid in onze hoofdstad: “Brussel ligt 
vandaag in Vlaanderen en zal daar 
na het einde van België nog steeds lig-
gen. Brussel en de Brusselaars hebben 
Vlaanderen nodig.” De Brabandere 
benadrukte ook het sociale eisen-
pakket van de partij. “Net zoals een 
ouder het welzijn van zijn kind op de 
eerste plaats zet, dient de overheid dat 
de doen voor haar burgers. Dat heeft 
niets te maken met egoïsme, maar alles 
met de instandhouding van ons cul-
tureel, maatschappij- en sociaalzeker-
heidsmodel”, klonk het. 

Uiteraard werd ook dieper inge-
gaan op de klimaathysterie. Onze 
Limburgse kandidate Roosmarijn 
Beckers verwoordde het zo: “Onze 
kracht zit niet in klimaatdefaitisme, 
maar in technologische innovatie. 
Daarom is het zo belangrijk dat we 
investeren in ons onderwijs en onze 
leerlingen aanmoedigen om op de 
schoolbanken te blijven zitten voor 
het klimaat! Minder protesteren, meer 
studeren”, aldus Beckers. 

Onze ‘éminence grise’ en Europar-
lementslid Gerolf Annemans ging 
dieper in op de ankerpunten van 
het Vlaams Belang: vrijheid en on-
afhankelijkheid. Dat geldt zowel 
voor Europa als voor België: “Alleen 
Vlaamse staatsvorming is een realis-
tisch alternatief voor het onwerkbare 
België. Alleen die uitweg kan er borg 
voor staan dat de Vlamingen als vrij 
volk hun plaats in Europa en in de 
wereld kunnen innemen en het beleid 
krijgen waar ze voor gekozen hebben.”

In zijn rede haalde partijvoorzitter 
Tom Van Grieken zwaar uit naar de 
N-VA en de V-dagen die de partij-
en in aanloop naar de verkiezingen 
organiseerde: “Die V staat niet voor 
Vlaanderen of vooruitgang, maar 
voor ‘vergeet’. Vergeet dat ze 5 jaar 
niets communautair gedaan hebben, 
vergeet dat ze sociaal-economisch een 
ramp waren, vergeet dat het gat in de 
begroting oploopt tot 8,5 miljard euro, 
vergeet dat ze het dus slechter gedaan 
hebben dan Di Rupo, in economisch 
betere omstandigheden”. Met zijn vu-
rig slot enthousiasmeerde Van Grie-
ken de militanten: “We komen eraan. 
Sterker dan ooit. Gemotiveerder dan 
ooit. En gesterkt met de kracht van een 
overtuiging. Laat 26 mei het moment 
zijn dat de Vlamingen hun toekomst 
in eigen handen nemen. Laat 26 mei 
de dag zijn waarop onze mensen op-
nieuw op de eerste plaats komen”

Filip De Man

SPEERPUNTEN

ONZE IDENTITEIT
BESCHERMEN

De afgelopen jaren nam de immi-
gratiedruk op dit land nog verder 
toe. Terwijl de instroom toeneemt, 
daalt de uitstroom door een falend 
terugkeerbeleid. Dezelfde laksheid 
doet zich ook voor met betrekking 
tot de islam. 

Het Vlaams Belang pleit in eigen 
land voor een immigratiestop en wil 
een sluitende bescherming van de 
Europese buitengrenzen. Vluchte-
lingen moeten in eigen regio worden 
opgevangen en de middelen voor de 
terugkeer van illegalen moeten dras-
tisch worden opgevoerd. De subsidi-
ering van de islam moet stoppen en 
het islamextremisme kordaat aange-
pakt. 

VLAAMSE TOEKOMST

De Vlaming staat een groot deel van 
zijn loon af aan de staat. Toch blijkt 
er geen geld genoeg te zijn om be-
hoorlijke pensioenen en betaalbare 
rusthuizen te garanderen. Meer dan 
15.000 mensen met een handicap 
staan op de wachtlijst voor hulp. 
Ondertussen verdwijnt er elke dag 
Vlaams geld in bodemloze Waalse 
putten en vond de regering vlot 
middelen voor asielzoekers en an-
dere immigranten. 

Het Vlaams Belang wil een betere 
sociale bescherming met een eigen 
Vlaamse sociale zekerheid. Onze 
partij spreekt zich uit voor een mi-
nimumpensioen van 1.500 euro na 
een volledige loopbaan en voor een 
afdwingbaar recht op aangepaste 
zorg voor alle mensen met een be-
perking. 

RECHT OP
VEILIGHEID

De regering-Michel en zeker 
CD&V-minister Geens gaven door 
een laks beleid al te vaak het signaal 
dat criminaliteit loont, terwijl de 
slachtoffers niet zelden in de kou 
bleven staan. Het Vlaams Belang wil 
een einde maken aan de feitelijke 
straffeloosheid in dit land. Het recht 
op veiligheid is een elementair men-
senrecht, dat opnieuw door de over-
heid moet worden gegarandeerd.
Op elk misdrijf moet een gepaste 
straf volgen. Het systeem van de ver-
vroegde vrijlating moet afgeschaft 
worden. Terroristen en gevaarlijke 
recidivisten moeten levenslang op-
gesloten worden. De gevangenisca-
paciteit moet fors worden opgetrok-
ken.

SOCIALE ZEKERHEID
IN VLAAMSE
HANDEN

De ingewikkelde Belgische staats-
structuur (met 7 regeringen en 8 
parlementen) is inefficiënt en kost 
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handenvol geld. Niet-transparante 
miljardentransfers leiden bovendien 
tot een immens verlies van Vlaamse 
welvaart. Enkel in een onafhankelijk 
Vlaanderen kan een beleid gevoerd 
worden dat beantwoordt aan onze 
noden, behoeften en eigen keuzes.

Het Vlaams Belang wil werk ma-
ken van een breder draagvlak voor 
Vlaamse onafhankelijkheid, terwijl 
de transfers moeten worden afge-
bouwd. Wij kiezen voor Brussel als 
hoofdstad met een tweetalig statuut. 
Het groene en Vlaamse karakter van 
de Rand moet worden beschermd. 

VRIJHEID
WAARBORGEN

In belangrijke politieke kwesties 
wordt geen rekening gehouden met 
de mening van de Vlaming. De 
burgerlijke vrijheden worden onder 
linkse druk steeds meer uitgehold, 
terwijl opinies die de politiek-cor-
recte elite niet bevalt, actief worden 
bestreden. 

Het Vlaams Belang pleit voor refe-
renda voorafgaande aan belangrijke 
beslissingen. Het verzet zich tegen 
de aantasting van burgerlijke vrij-
heden en wijst zogenaamde prak-
tijktesten of ‘mystery calls’ van de 
hand. Objectieve mediaberichtge-
ving moet gestimuleerd worden en 
politieke censuur verboden. 

VOOR EUROPA,
TEGEN DE EU

Het Vlaams Belang is een overtuigd 
voorstander van Europese samen-
werking. De huidige EU trekt ech-
ter steeds meer macht naar zich toe 
en wordt stilaan een superstaat. De 
EU-elite krijgt bovendien totalitaire 
trekken en duldt steeds minder op-
positie. 

Het Vlaams Belang pleit voor een 
hervorming van de EU, waarbij op-
nieuw bevoegdheden naar de lidsta-
ten worden overgeheveld. Lidstaten 

moeten opnieuw het recht krijgen 
om zelf te bepalen wie onder welke 
voorwaarden wordt binnengelaten. 
De toetredingsonderhandelingen 
met Turkije moeten gestopt worden. 
De Vlaamse bijdrage aan de EU 
moet begrensd worden op maximaal 
200 euro/inwoner per jaar. 

TOEKOMST BIEDEN 
VOOR ONZE
KINDEREN

De Vlaming werkt zich te pletter 
om veel belastingen en steeds hogere 
facturen te betalen. Er blijft weinig 
tijd over voor het gezinsleven. Veel 
jongvolwassenen stellen hun kinder-
wens uit, terwijl ouders met kinde-
ren er vaak moeilijk in slagen werk 
en gezin te combineren. Een steeds 
grotere rol in de opvoeding van kin-
deren wordt doorgeschoven naar het 
onderwijs, maar met de kwaliteit 
van dat onderwijs gaat het volgens 
de PISA-studies bergaf. 

Het Vlaams Belang spreekt zich uit 
voor een opvoedersloon voor de 
thuiswerkende ouder en het recht op 
inkomensgerelateerde en betaalbare 
kinderopvang. Armoede en fiscale 
discriminatie van eenoudergezin-
nen moet worden aangepakt. Ons 
onderwijs moet beschermd worden 
tegen ideologische hervormingen en 
kwaliteitsafbraak.
 

ONZE WELVAART 
VERDEDIGEN

De regering heeft via de verhoging 
van allerlei taksen en kosten onze 
energie fors duurder gemaakt. Wan-
neer hysterie en dogma’s het halen 
op gezond verstand met betrekking 
tot klimaat en energie dreigen de 
bevoorradingszekerheid en de be-
taalbaarheid van energie nog meer 
in het gedrang te komen, zonder 
dat dit het klimaat ook maar iets ten 
goede komt. 

Het Vlaams Belang wil betaalbare 
energiefacturen voor onze gezinnen 

en bedrijven. Het pleit voor de op-
richting van een Vlaams Ecofonds 
dat investeert in energie-onderzoek 
en -productie en een duurzaam 
energiebeleid via combinatie van 
alternatieve energie én investeringen 
in kerncentrales van de nieuwste ge-
neratie.

Het mobiliteitsbeleid faalt op alle 
vlakken. Onze wegen slibben ver-
der dicht, terwijl het openbaar ver-
voer minder dan ooit een degelijk 
alternatief biedt. De automobilist 
wordt daarenboven steeds zwaarder 
belast. Als het van de andere partijen 
afhangt wordt binnenkort ook nog 
het rekeningrijden ingevoerd. 

Het Vlaams Belang wil dat de fiscale 
inkomsten uit mobiliteit geherinves-
teerd worden in degelijke wegenin-
frastructuur en de uitbouw van een 
betrouwbaarder, stipter en veiliger 
openbaar vervoer. Er moet een einde 
komen aan het autopestbeleid en er 
kan geen sprake zijn van de invoe-
ring van een kilometerheffing. Bui-
tenlanders moeten voor het gebruik 
van onze wegeninfrastructuur mee-
betalen door de invoering van een 
vignet.

WELZIJN, OOK 
VOOR ONZE DIEREN
 
Het Vlaams Belang is van oordeel 
dat we moeten streven naar een sa-
menleving waarin dieren een goede 
bescherming genieten en maximaal 
kunnen leven naar hun aard en be-
hoeften. Het welzijn van veel die-
ren komt in gevaar door de manier 
waarop ze worden gefokt, verhan-
deld, gehouden of gedood. Waar 
mensen dieren mishandelen moet 
hard worden ingegrepen. Daarom 
pleit het Vlaams Belang voor een 
levenslang houdverbod voor mensen 
en bedrijven die dieren mishandel-
den of verwaarloosden. Bovendien 
dient in alle politiezones minstens 
een inspecteur te worden opgeleid 
tot een deskundige inzake dieren-
welzijn zodat effectief processen-
verbaal worden opgesteld die leiden 
tot gerechtelijke vervolging.
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stuur uw oplossIng voor 14 junI 
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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
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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

IDENTITEIT | TRADITIE | VRIJHEID

WWW.PALLIETERKE.NET

UITGEVERIJ ‘T PALLIETERKE nv | 03 232 14 17

ELKE DONDERDAG IN DE DAGBLADHANDEL
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VRIJDAG 3 MEI
OVERIJSE. Gespreksavond met Dries 
Van Langenhove in Den Blank, Begijn-
hofplein om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Overijse. Inl.: Philip Claeys, 0473-29 18 
19, philipclaeys@hotmail.nl 

ZONDAG 5 MEI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met 
Klaas Slootmans en Dries Van Langen-
hove in Parochiezaal Beigem, Zevenster-
re, Beigem om 10u. Inl.: Jan Laeremans, 
0486-76 07 34, jan.laeremans@telenet.
be 
VLIMMEREN. Stand op de jaarmarkt 
in Vlimmeren-centrum om 8u. Org.: 
Vlaams Belang Beerse. Inl.: Ingrid Cry-
nen, 0498-68 38 10, ingrid.crynen@
gmail.com.

DONDERDAG 9 MEI
ZEMST. Kies Dries-avond met Dries 
Van Langenhove in herberg ‘In Den 
Prins’, Victor Servranckxstraat5 om 19u.

VRIJDAG 10 MEI
SINT-NIKLAAS. Afspraak met Bar-
bara Pas en Guy D’haeseleer in Puy-
enbeek, Watermolenstraat 104 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pie-
ters@skynet.be 

ZONDAG 12 MEI
OPWIJK. Aperitiefgesprek met Dries 
Van Langenhove in zaal De Schuur, Hof 
ten Hemelrijck om 10u. Org.: Vlaams 
Belang Opwijk. Inl.: Philip Callaert, 
0486-86 85 82, philippe.callaert@scar-
let.be 
OOSTENDE. Familiedag in Zaal Pax, 
Schildersstraat 5 om 12u. Org.: Vlaams 
Belang Oostende. Inl.: Christian Ver-
ougstraete, 0477-62 75 53, christian.
verougstraete@telenet.be 
KESSEL-LO. Grote Kies Driesrally in 
amfitheater Provinciedomein, Domeins-
traat 61, Kessel-Lo om 14u. Inl.: info@
kiesdries.be, 02 582 91 75 

DINSDAG 14 MEI
KORTRIJK. Oefenen Stemcomputer 
in Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43,jan.
deweer@hotmail.com 

ZONDAG 19 MEI
SINT-KATELIJNE-WAVER. Asper-

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

ZONDAG 26 MEI
ANTWERPEN. Verkiezingsavond in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 15u. Org.: OCJVM. Inl.: 
Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

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

ZONDAG 2 JUNI
WAREGEM. Barbecuefestijn in ‘t Kie-
kenkot, Poekelaan 83, Beveren-Leie om 
11u. Org.: Vlaams Belang Waregem. Inl.: 
Patrick Desmet, 0473-68 35 20, dui-
ker_1957@outlook.com 
DIKSMUIDE. Grote Vlaamse Braai in 
Zaal De Kring, Keiemdorpstraat 87, Kei-
em om 12u. Org.: Vlaams Belang Diks-
muide. Inl.: Johan Desender, 0498-84 51 
26, johan.desender1@hotmail.com 

ZATERDAG 8 JUNI
MORTSEL. Mmmm Mortsel - Jaarlijks 
buffet in Zaal ‘t Parkske, Edegemsestraat 
26 om 18u. Org.: Vlaams Belang Mortsel. 
Inl.: Jan Thomas, 0495-45 98 44.

MAANDAG 10 JUNI
ZEMST. Pinkstermaandag-jaarmarkt-
stand in Zemst-centrum vanaf 7u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496-62 42 54, anfieldboy@
live.be 
HERNE. Jaarmarktstand in Herne-cen-
trum Org.: Vlaams Belang Galmaarden. 
Inl.: Daniël Fonteyne, 0475-59 47 93, 
daniel.fonteyne@skynet.be 

DONDERDAG 13 JUNI 
PUURS. Bezoek aan Brouwerij Moort-
gat te Breendonk-Puurs om 13u. Org.: 
Seniorenforum Brabant. Inl.: 0468-22 
49 47 of 0477-23 42 57.

ZATERDAG 15 JUNI
GALMAARDEN. Croque- en pasta-
festijn met Dries Van Langenhove in 
Parochiezaal Galmaarden, Bergstraat om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Galmaar-
den. Inl.: Daniël Fonteyne, 0475-59 47 
93, daniel.fonteyne@skynet.be 
KORTRIJK. Invullen belastingen in 
Café deDingen, Budastraat 12 om 9u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com 

VRIJDAG 21 JUNI - ZONDAG 23 JUNI
SCHOTEN. Stand op de jaarlijkse bra-
derij aan Marktplein. Org.: Vlaams Be-
lang Schoten. Inl.: Piet Bouciqué, 0486-
76 07 65, piet.boucique2@telenet.be 

VRIJDAG 28 JUNI
ANTWERPEN. Maatjesfestival in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. 
Inl.: Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org

ZATERDAG 29 JUNI
TIEGEM. Pannenkoekennamiddag in 
‘t Vossenhol, Tiegemberg 22 om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com 

ZATERDAG 6 JULI
KORTRIJK. Bezoek schepenzaal en 
gravenkapel in Stadhuis, Grote Markt 
54 om 14u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com 

ZONDAG 18 AUGUSTUS
BELSELE. Zomerse braai in ’t Meiveld, 
Groenstraat 54 om 16u30. Org.: Vlaams 
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters, 
0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be 

ZONDAG 25 AUGUSTUS
IEPER. 18de IJzerwake ‘Vlaanderen 
Vlaams, Europa Europees’ om 11u. 
Inl.: www.ijzerwake.org

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 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 14 juniKAlender
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