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onze kInderen 
geslachtofferd

In 2000 behoorde Vlaanderen tot de absolute 
wereldtop in het PISA-onderzoek (Programme 
for International Student Assessment) van de 
OESO. Sedertdien zakt ons onderwijsniveau 
steeds verder weg en bijna niemand noemt de 
olifant in de kamer: de massale immigratie. De 
Morgen schreef: “Toch blijft het moeilijk om de 
oorzaak van die daling aan te wijzen”. Hulpvaar-
dig als steeds willen wij de linkse jongens en 
meisjes van De Morgen enige uitleg verstrekken: 
als de opeenvolgende regeringen honderddui-
zenden Nederlandsonkundige allochtonen uit 
achterlijke culturen blijven importeren, zal ons 
onderwijsniveau blijven dalen. Tijdens het par-
lementair debat wees echter alleen ons Vlaams 
Parlementslid Roosmarijn Beckers daar op. 

De opeenvolgende regeringen kozen ondertus-
sen voor een massa zorgleerkrachten en taal-
badklassen voor de nieuwkomers, op uw kosten 
natuurlijk. Tegelijk worden onze Vlaamse kin-
deren geslachtofferd op het altaar van de mul-
tikul en... het egalitarisme. Voor hoogbegaafde 
scholieren wordt zo ongeveer niets voorzien, 
maar zwakbegaafden moeten zo nodig in de ge-
wone school.

Let wel: iedereen moet gelijke kansen krijgen, 
maar niet iedereen hééft gelijke capaciteiten. Is 
dat nu zo moeilijk om te aanvaarden? En mag 
het dogma van de alleenzaligmakende multikul-
tuur niet in vraag gesteld worden?

En vooral: moet die linkse pedagogische hard-
nekkigheid ten koste gaan van onze kinderen?

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Sta me vooreerst toe om u en de uwen van harte een gezond en fijn 
2020 te wensen. Op politiek vlak spreek ik alvast de wens uit dat we 
de boom, waar we al zolang aan schudden, eindelijk neer kunnen ha-
len zodat de Vlaming krijgt waar hij recht op heeft: een eigen Vlaamse 
staat waar we baas zijn over onze centen en grenzen en waar onze 
mensen op de eerste plaats komen. 

Nooit eerder stonden de sterren daartoe trouwens zo gunstig. Uit een 
nieuwe peiling van VTM en Het Laatste Nieuws klimt onze partij tot bijna 
30 procent van de stemmen. Een ongezien en historisch resultaat in onze 
partijgeschiedenis. Meer dan ooit wordt duidelijk dat de Vlaming de tra-
ditionele partijen de rekening presenteert voor hun gekonkel en gemar-
chandeer op de kap van hun eigen kiezers.  

VERGEETPUT 

De Vlaming is hoegenaamd niet onverdraagzaam. Maar hij pikt het niet 
langer dat er jaarlijks tienduizenden immigranten binnenwandelen om de 
vruchten van onze sociale zekerheid te plukken, terwijl een groeiend aan-
tal Vlamingen de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen. Hij pikt het 
niet langer dat de PS dictatoriaal zijn linkse wil oplegt aan Vlaanderen en 
hij pikt het niet langer dat de traditionele partijen - met Rutten en Geens 
op kop - uit een onbeheersbare geilheid naar postjes hun basisprincipes in 
de vergeetput gooien. 

HOOP

Deze peiling toont dan ook vooral hoop. Want zij bewijst dat de Vlamin-
gen niet eindeloos de rol van lamme goedzak willen blijven spelen, maar 
eindelijk de rug beginnen te rechten. Aan hen geef ik de boodschap: wij 
nemen de handschoen op. Wij komen eraan! En niemand zal ons tegen-
houden! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

aarwel lamme goedzak

“DEZE PEILING 
BEWIJST DAT DE 

VLAMINGEN NIET 
EINDELOOS DE ROL 

VAN LAMME GOEDZAK 
WILLEN BLIJVEN 

SPELEN.”
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NOG MEER GELD 
VOOR ASIEL

In de Kamer klaagde Wouter Ver-
meersch de ontsporing van de 
begroting van Fedasil aan. Het in 
de begroting van 2018 voorziene 
bedrag voor Fedasil was 262 mil-
joen euro, of 65 miljoen euro per 
kwartaal. Maggie De Block vroeg 
tijdens 2019 een verhoging 
met 57 procent tot een to-
taalbedrag van 411 miljoen 
euro. In het eerste kwar-
taal van 2020 vraagt De 
Block nu een verhoging 
van 87 miljoen euro 
bovenop de begrote 65 
miljoen. Dat is meer 
dan een verdubbeling 
of een stijging met 134 
procent. Er is een groot 
gat in de begroting, maar 
voor asiel kan er blijkbaar 
steeds meer geld worden 
vrijgemaakt.

UITGEWEZEN UIT 
DUITSLAND, WEL-
KOM IN BELGIË

Moslimextremisten die in een an-
der Europees land werden uitge-
wezen, kunnen ongestoord hun 

gang gaan in België. Dat blijkt uit 
een onthutsend antwoord van mi-
nister Koen Geens op enkele per-
tinente vragen van Vlaams Belang 
Kamerlid Katleen Bury. Meer nog: 
de Belgische Staatsveiligheid vindt 
het zelfs niet eens nodig om de in 

dit land verblijvende moslimextre-
mist Mahmood Amr op te volgen. 
Volgens minister Geens beschikt 
de Staatsveiligheid namelijk niet 
over aanwijzingen dat de man een 
gevaarlijke extremist zou zijn, en 

wordt hij dus niét gevolgd in het 
kader van extremismebestrijding. 
Dit terwijl de man in Duitsland 
net omwille van die feiten werd 
uitgewezen.

MAAT VOOR NIETS 

De Vlaamse regering heeft over-
haast een klimaatplan in el-

kaar gebokst om toch maar 
niet met lege handen te 
moeten staan op de kli-
maatconferentie van 
Madrid. Een ergerlijk 
voorbeeld daarvan is 
de algemene snelheids-
beperking op de Ring 
rond Brussel tot 100 
km per uur. Iedereen 

die dagelijks de Ring ge-
bruikt, reageerde hierop 

met hoongelach: de ge-
middelde snelheid in de spits 

is lager dan 60 km/uur, vaak 
zelfs maar stapvoets. Op het vlak 
van snelheidsbeperking heeft die 
maatregel dus geen enkel effect. 
Maar ook op het vlak van klimaat 
zeggen experts dat de maatregel 
niets uithaalt. De snelheidsverla-
ging zou voor amper 0,2 procent 
van de CO2-reductie zorgen. De 
hoge uitstoot is vooral het gevolg 
van de files, maar daar wordt niets 
aan gedaan, aangezien een uit-
breiding van de wegcapaciteit een 
taboe blijft in de hoofden van de 
groene klimaathysterici. Wie zich 
in de schaarse rustige momenten 
op de Ring braaf aan 120km/uur 
houdt, is de pineut van deze show- 
en pestmaatregel.

BINNENKORT IN UW 
BUURT 

Progressieve politici en topamb-
tenaren pleiten openlijk voor het 

ACTUA KORT

BINNENKORT
IN UW BUURT?

V.u.: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen
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terughalen van jihadisten van IS 
alsook van hun vrouwen en kinde-
ren. Dat deze sujetten zich schul-
dig hebben gemaakt aan oorlogs-
misdaden of terrorisme blijkt van 
ondergeschikt belang. Het execute-
ren van mensen, het afhakken van 
hoofden, blinde terreur en gruwe-
lijke martelingen waren en zijn in 
het islamitisch kalifaat eerder de 
regel dan uitzondering. Dergelijke 
monsters terughalen naar ons land 
is dan ook Russische roulette spe-
len met het leven onze mensen. 
Deze terroristen horen niet thuis 
in ons land. Gisteren niet, van-
daag niet en morgen evenmin. Het 
Vlaams Belang lanceerde daarom 
een affichecampagne ‘Binnenkort 
in uw buurt’. U kan de affiches of 
stickers bestellen via antwerpen@
vlaamsbelang.org  

KERNCENTRALES 
LANGER OPEN? 

In de Kamer heeft Vlaams Belang-
Kamerlid Reccino Van Lommel 
een wetsvoorstel ingediend om de 
kerncentrales langer open te hou-
den. Van Lommel is immers van 
mening dat de piste rond het open-
houden van drie kerncentrales - die 
overigens geheel CO2-neutraal 
zijn - de enige valabele en haalbare 
oplossing is die vandaag op tafel 
ligt om onze energiebevoorrading 
te garanderen én betaalbaar te hou-
den. Deze conclusie wordt alvast 

ondersteund door de gerenom-
meerde klimatoloog Jean-Pascal 
Van Ypersele, die recentelijk in een 
interview stelde dat kerncentrales 
best langer openblijven.

ISLAMONDERWIJS 
STEEDS 
POPULAIRDER 

Het islamonderwijs zit fors in de 
lift. Dat blijkt uit het antwoord 
van onderwijsminister Weyts op 
een vraag van Vlaams Volksverte-
genwoordiger Sam Van Rooy. Op 
amper vier schooljaren steeg het 
aantal islamleerkrachten in ons on-
derwijs met maar liefst 22 procent 
van 758 (schooljaar 2014-2015) 
tot 925 (schooljaar 2018-2019). 
Inmiddels beschikken reeds 858 
scholen van het basisonderwijs en 
297 scholen van het secundair on-
derwijs over een of meerdere islam-
leerkrachten. Het Vlaams Belang 
wil dat er resoluut komaf wordt ge-
maakt met het islamonderricht in 
het Vlaamse leerplichtonderwijs. 
“Het is waanzin dat ons onderwijs 
een ideologie aanbiedt waarvan de 
waarden haaks staan op de vrijheden 
van onze democratische rechtsstaat. 
De islam erkent niet eens het recht 
voor moslims om van godsdienst te 
veranderen. Dat de islam geen ze-
gen maar een gesel is voor de wereld, 
wordt trouwens op dagelijkse basis in 
gans de wereld bewezen”, aldus Van 
Rooy.   

“Mochten er nu verkiezingen 
zijn, dan haalde de partij van 
Tom Van Grieken in haar eentje 
meer zetels dan Open Vld, 
CD&V en sp.a samen.”

Astrid Roeland, Wetstraat- 
journalist, Het Laatste Nieuws, 

14 december 2019 

“Gwendolyn Rutten, die de libe-
rale partij naar het crematorium 
sleurt, is tot het laagste bereid 
voor een portefeuille.”
Koen Meulenaere alias Kaaiman, 

De Tijd, 10 december 2019 

 “Nieuwe verkiezingen zullen 
volgens waarnemers uitdraaien 
op een referendum over de toe-
komst van België.”

Rik Van Cauwelaert, columnist 
op Knack.be, 16 december 2019 

“Hoe kun je beweren dat red-
dingsboten geen aantrekkingsef-
fect hebben? Veel jonge Afri-
kaanse migranten zeggen zélf dat 
ze de oversteek gewaagd hebben 
omdat ze hoorden dat ze gered 
waren op zee.” 

Gerald Knaus, migratie-expert 
en bedenker van de EU-Turkije-
deal, Knack, 13 december 2019 

“Zeggen dat ik het confedera-
lisme weer uit de koelkast haal, 
is niet juist.”

Bart De Wever, De Standaard, 
11 december 2019 

“De grote meerderheid van de 
buitenlandse bewoners van so-
ciale woningen komt van buiten 
de Europese Unie.”

Dries Bervoet, redacteur, 
De Tijd, 6 december 2019 
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Van kwaad naar erger
Het aantal asielaanvragen blijft pieken. De factuur voor de belasting-
betaler eveneens. De prioriteiten zijn duidelijk: meer middelen voor 
de instroom, minder voor de uitstroom. En daar dreigt het niet bij te 
blijven… 

In november vorig jaar - de laatste 
maand waarvoor volledige cijfers 
beschikbaar zijn - dienden welge-
teld 2.452 illegale immigranten 
een asielaanvraag in. Dat is goed 

voor een stijging van nog eens 26 
procent in vergelijking met dezelf-
de periode het jaar voordien.

In totaal stond de teller voor de 
eerste elf maanden van vorig jaar al 
op 25.499. Dat waren zo’n twee-
duizend asielaanvragen meer dan 
in heel het jaar 2018, toen er al-
les bij elkaar 23.443 werden inge-
diend. We hoeven dan ook de vol-
ledige cijfers niet af te wachten om 

te weten dat de eindbalans voor 
2019 die van het voorgaande jaar 
ruimschoots zal overtreffen. 

TENDENS: STIJGEND

Daarmee wordt de trend versterkt 
die zich eerder al volop manifes-
teerde. Zoals de trouwe lezer zich 
wellicht zal herinneren, was er ook 
al in  2018 sprake van een meer 
dan markante stijging van het aan-
tal asielaanvragen (+ 19 procent), 
terwijl zich op het vlak van de 
uitstroom precies de omgekeerde 
beweging voltrok en de terugkeer-
cijfers met 15 procent kelderden. 

"We moeten maximaal inzetten op een 
terugkeerbeleid. Nog meer opvang 

voorzien, is contraproductief."
Maggie De Block, begin 2012
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Echt verbazend is dat alles uiter-
aard niet te noemen, want van 
een trendbreuk in het asiel- en im-
migratiebeleid was de afgelopen ja-
ren in dit land helaas geen sprake. 
De cijfers bevestigen in ieder geval 
nog maar eens één feit: zolang er 
geen doeltreffende maatregelen 
worden getroffen om de instroom 
te verkleinen en de uitstroom te 
vergroten, blijft het dweilen met 
de kraan - en de geldbeugel - open. 

PRIORITEITEN

Het budget voor de asielopvang 
is vorig jaar geëxplodeerd tot 410 
miljoen euro (+ 56 procent). Maar 
er is meer. Terwijl de kost voor de 
asielopvang in de eerste drie maan-
den van dit jaar normaal gezien 65 
miljoen euro zou bedragen, vroeg 
- en kreeg - bevoegd minister Mag-
gie De Block meer dan het dubbe-
le, met name 87 miljoen euro extra 
bovenop het voorziene bedrag. Het 
totale prijskaartje voor het eerste 
kwartaal van dit jaar loopt daar-
mee op tot niet minder dan 152 
miljoen euro, zegge en schrijve een 
stijging van 134 procent. 

Terwijl het budget om de instroom 
te herbergen nog maar eens werd 
opgevoerd, werden tezelfdertijd de 
middelen voor de terugkeer van 
afgewezen asielzoekers en illega-
len drastisch ingekrompen. Het 
normaal voorziene budget van 2,5 
miljoen euro werd voor het eerste 
kwartaal van dit jaar immers gere-
duceerd tot nog maar amper 1,6 
miljoen… Nog afgezien van het 
feit dat het budget sowieso reeds 
ondermaats was, is deze korting in 
het licht van de recente ontwikke-
lingen zonder meer onbegrijpelijk 
en onverantwoord. Het afgelopen 
jaar daalde het aantal erkennin-
gen van asielaanvragen immers tot 
37,7 procent (- 11), wat betekent 
dat net méér middelen voor de te-
rugkeer hadden moeten voorzien 
worden. 

Het is een kwestie van prioriteiten 
natuurlijk, maar ze staan hoe dan 
ook in schril contrast met de woor-

den die niemand minder dan… 
Maggie De Block begin 2012 uit-
sprak: “We moeten maximaal inzet-
ten op een terugkeerbeleid. Nog meer 
opvang voorzien, is contraproductief. 
Dat zorgt alleen maar voor een nog 
groter aanzuigeffect.” Het is na-
tuurlijk mogelijk dat de bevoegde 
minister haar eigen woorden on-
dertussen vergeten is, maar zeker is 
in ieder geval dat ze vandaag helaas 
nog niets aan actualiteitswaarde in-
geboet hebben. 

OOK DAT NOG…

Terwijl aan de lopende band - en 
dat tot in de kleinste uithoeken van 
Vlaanderen - nieuwe asielcentra 
geopend worden, worden vanuit 
dit land blijvend signalen uitge-
stuurd die kunnen gelezen worden 
als een uitnodiging om naar onze 
contreien af te zakken. Zoals u in 
de vorige uitgave van dit blad kon 
lezen, was er eerder al de goed-
keuring van de resolutie om ille-
gale immigranten rechtstreeks in te 
vliegen vanuit Italië, een land dat 
nota bene minder asielaanvragen 
per hoofd kent dan België. 

Als klap op de vuurpijl lekte even 
later nog een nota van PS-informa-
teur Magnette uit, waarin de idee 
werd gelanceerd om ‘arbeidskrach-
ten zonder werk- of verblijfsver-
gunning’ - lees: illegalen - de no-
dige ‘documenten te verstrekken’. 
Met de bewering dat zo’n maat-

regel een efficiënt middel zou zijn 
in de strijd tegen de sociale fraude, 
werd andermaal de wereld op zijn 
kop gezet. Het enige waar een der-
gelijke nieuwe collectieve regula-
risatieronde in de praktijk zou op 
neerkomen, is immers dat illegaal 
verblijf en sociale fraude aan het 
einde van de rit zouden beloond 
worden. 

BOVENAAN DE HITLIJST

Zoals de twee vorige collectieve 
regularisatiecampagnes in dit land 
onmiskenbaar hebben aange-
toond, zal zo’n maatregel boven-
dien de illegale immigratiestro-
men alleen nog maar verder doen 
aanzwellen. Via hetgeen wel eens 
‘radio-trottoir’ genoemd wordt, 
zal zich namelijk snel het gerucht 
verspreiden dat illegale immigratie 
in dit land lonend is, waardoor als 
vanzelf nieuwe illegale immigratie-
stromen worden aangezogen. 

Een nieuwe collectieve regulari-
satieronde is dan ook het laatste 
wat dit land nodig heeft. Want 
gemeten aan het stijgende aantal 
illegale immigranten dat zich hier 
aandient, kan men er van uitgaan 
dat het Belgische plaatje bij ‘radio-
trottoir’ sowieso al geruime tijd bo-
venaan de hitlijsten staat.

Dirk De Smedt
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620.000 wagens mogen 
LEZ niet meer binnen
Op 1 januari trad in Gent de lage-emissiezone in werking. In Antwer-
pen werden de LEZ-normen dan weer gevoelig verstrengd. Duizenden 
mensen moeten hun wagen noodgedwongen van de hand doen, maar 
de kassa’s van beide steden rinkelen. 

Bart Claes – voorzitter van de 
commissie Mobiliteit van het 
Vlaams Parlement – wees minis-
ter Zuhal Demir erop dat volgens 
VAB-berekeningen maar liefst 
620.000 Vlaamse wagens vanaf 1 
januari niet meer mogen rondrij-
den in de LEZ’s. De getroffen wa-
gens zijn vaak nochtans in prima 
staat en de eigenaren betalen er 
best veel verkeersbelasting voor. 
Veel automobilisten stellen zich 
dan ook de vraag waarom ze hun 
auto die elk jaar nog wel door de 
keuring geraakt, zouden moeten 
vervangen door een nieuwe wa-
gen. 
 
ONTEIGENING
 
Bart Claes betoogde dat de LEZ 
de facto dan ook neerkomt op “een 
gedwongen onteigening” van dui-
zenden mensen. Wie eigenaar is 
van een wagen die geen euronorm 
heeft hoger dan 4 en de pech heeft 
in de lage-emissiezone te wonen, 

mag vanaf 1 januari immers zijn 
eigen garage zelfs niet meer uitrij-
den. Tenzij misschien als hij alsnog 
genoeg geld neerlegt om alsnog in 
de LEZ te mogen rondrijden via 
een tijdelijke toelating. Sommige 
wagens die geweerd worden mo-
gen de stad nog wél binnen op 
voorwaarde dat de eigenaars een 
dagpas kopen van 35 euro of een 
jaarpas van 365 euro. 
 
Het zijn uiteraard vooral mensen 
die het minder breed hebben, 
rondrijden met oudere wagens en 
niet voldoende middelen hebben 
om zich een propere, duurdere 
wagen aan te schaffen, die het eer-
ste slachtoffer zijn van de LEZ’s. 
Het mank lopende openbaar ver-
voer is in veel gevallen ook geen 
ernstig alternatief. Het antwoord 
van minister Demir op de beden-
kingen van Bart Claes klonk zwak: 
“Als een stad een LEZ invoert, dan 
is dat in de eerste plaats goed voor 
de gezondheid van de meest kwets-

bare mensen die vaak minder geld 
te besteden hebben aan gezondheids-
zorg.”
 
HOGERE FACTUREN
 
Ondertussen overwegen meer dan 
tien andere steden en gemeenten 
ook een LEZ in te voeren: Oos-
tende, Kortrijk, Aalst, Mortsel, 
Willebroek, Boom, Mechelen, 
Leuven, Vilvoorde, Kraainem, 
Halle, Hasselt, Diepenbeek, 
Maasmechelen en Sint-Truiden. 
De normen van de LEZ’s zullen 
bovendien nog fors verstrengen. 
In 2027 zou het aantal wagens 
dat de LEZ niet meer binnen mag 
zelfs oplopen tot 1,7 miljoen. 
 
Niet alleen de eigenaren van ou-
dere wagens zijn het slachtoffer 
van de LEZ. Tal van ondernemin-
gen die leveringen doen of dien-
sten verrichten beschikken over 
wagens die de LEZ niet langer 
binnen mogen. Ze zullen nog niet 
afgeschreven wagens vroegtijdig 
moeten vervangen en ook, als ze 
geen nieuwe wagens kopen, moe-
ten plannen welke wagen ze nog 
wel kunnen inzetten, met extra 
kosten tot gevolg. Dit alles zal ui-
teraard worden doorgerekend aan 
de consument. 
 
Wie ondertussen wel fors finan-
cieel beter wordt van de invoe-
ring van de LEZ zijn uiteraard de 
stadskassen. Alleen al aan boetes 
– zonder de opbrengst uit dagpas-
sen mee te rekenen –  incasseerde 
de stad Antwerpen in de eerste 
twee jaar liefst 25,5 miljoen euro 
inkomsten.

Wim Van Osselaer



9

De Koninklijke Schenking:

U betaalt voor het Lakense 
profitariaat!
116 jaar geleden ‘schonk’ de toenmalige Belgische koning Leopold 
II heel wat bezittingen aan de Belgische Staat, op voorwaarde dat 
de koninklijke familie er gebruik van kon blijven maken. Op die 
manier kon hij vermijden dat zijn erfgenamen en maîtresses erfe-
nisrechten dienden te betalen. Meer dan 100 jaar later wentelt de 
schatrijke familie Von Saksen-Coburg nog steeds alle kosten af op 
de kap van de belastingbetaler. 

Een paar voorbeelden. De belas-
tingbetaler betaalt voor de huur 
van het kasteel van Hertoginne-
dal elk jaar 100.000 euro huur-
geld aan de Schenking. Maar als 
er kosten zijn aan het kasteel, 
bekostigt de belastingbetaler die 
ook. Onlangs werd de schrijn-
werkerij voor 120 ramen ver-
vangen. Kostprijs: 637.000 euro, 
door u te betalen! Of wat dacht 
u van deze: het dak van een con-
ciërgewoning laten restaureren: 
329.000 euro. De renovatie van 
de dressing met ceremoniekledij 
van de koning: kostprijs: 280.000 
euro - of meer dan de kostprijs 
van een gemiddeld rijhuis in dit 
land. Terwijl men de woonbonus 
van de hardwerkende Vlaming 
afpakt, blijft diezelfde belasting-
betaler miljoenen euro's betalen 
voor het onderhoud en de reno-
vatie van koninklijke domeinen. 
Nochtans zegt de wet zeer duide-
lijk dat de Koninklijke Schenking 
zelfbedruipend moet zijn. 

GEEN ANTWOORD OP 
LASTIGE VRAGEN

Met de regelmaat van de klok 
stelt Vlaams Belang fractievoor-
zitter Barbara Pas hierover sinds 
2008 in de Kamer dan ook las-
tige vragen aan de regering. Vra-
gen waarop nooit een antwoord 
kwam. Meer nog: de regering 

heeft zelfs geen flauw benul van 
de waarde van al die gebouwen 
en gronden van de Koninklijke 
Schenking. Niet verwonderlijk: 
met een totaal geschat patrimo-
nium van zowat een half miljard 
euro slaagt de Schenking er in om 
een enkelvoudige boekhou-
ding te voeren en een jaar-
rekening van zeggen en 
schrijven zes (!) bladzij-
den neer te leggen. U 
moet het als kleine 
zelfstandige maar 
eens proberen.

ROEP- 
TOETERS

Nu de misbrui-
ken van de Koninklijke 
Schenking alle kranten haal-
den, stonden de traditionele 
partijen, met de N-VA op kop, 
moord en brand te schreeuwen in 
de pers. Het is dan ook bijzonder 
wrang dat ook Jan Jambon zelf 
volop meedraaide in heel dit cir-
cus. Hij heeft zelf op vraag van de 
koning de wet gewijzigd om de 
hele veiligheidsinstallatie van het 
buitenverblijfje van de koning te 
kunnen afwentelen op de belas-
tingbetaler: 700.000 euro!

Enkele weken voor het schandaal 
in de media losbarstte, had het 
Vlaams Belang in de Kamer trou-

wens al een voorstel ingediend 
om een einde te maken aan de 
wantoestanden bij de Koninklij-
ke Schenking. Het is nog maar de 
vraag of alle partijen en politici 
die de voorbije weken in de kran-
ten en voor de camera’s stonden 
te toeteren, nu ook dit Vlaams 
Belang-voorstel zullen steunen.

Stijn Hiers
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Salvini in Vlaanderen: 
“Laten we samen bouwen 
aan een nieuw Europa!”
Drie december: in een volle Handelsbeurs in de Antwerpse Twaalfmaanden-
straat warmt Gerolf Annemans een enthousiast publiek op dat vol spanning 
zit te wachten op de aankomst van dé vedette van rechts Europa: Matteo Sal-
vini. Lang zouden ze niet meer moeten wachten: hij kwam, zag en overwon. 
Niet in het minst door zijn eigen krachtige boodschap, maar ook door de 
overtuigende slottoespraak van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken 
en de inhoudelijk sterke tussenkomsten van de andere gastsprekers. Organi-
sator ID, de Europese partij waar ook Vlaams Belang deel van uitmaakt, kan 
terugblikken op een geslaagde en strijdbare avond.

De afwezigen hadden ongelijk. Al-
thans: als die er al zouden geweest zijn, 
want elke plek voor dit unieke evene-
ment was in een recordtempo bezet. 
Niet geheel onverwacht. 

De ster van de avond, de Italiaanse 
toppoliticus Matteo Salvini, een van de 
meest vooraanstaande Europese politi-
ci, wendde  zijn macht als minister on-
middellijk aan om de opengrenzenpo-
litiek aan banden te leggen. Zijn land 
aan de Middellandse Zee kreunde on-
der de immigratiedruk en de bijhoren-
de criminaliteit. Salvini maakte echter 
schoon schip. Hij beloofde het land 
“straat voor straat, wijk voor wijk, plein 
voor plein” te zullen schoonmaken en 
deed dat ook. Hij schuwde daarbij de 
harde taal en controverse niet. Vandaag 
is hij, ondanks het feit dat hij minister 
af is, met voorsprong de populairste 
politicus van zijn land. In Antwerpen 
bleek dat zijn populariteit niet aan de 
grenzen van Italië stopt. Zijn strijdbare 
toespraak kon op de enthousiaste in-
stemming van het aanwezige publiek 
rekenen. “Ik reken op jullie en jullie re-
kenen op mij. Laten we samen bouwen 
aan een nieuw Europa. Een Europa ge-
steund op waarden, familie, vrijheid en 
veiligheid”, klink het gedecideerd.

Voor Salvini het woord nam, verwel-
komde Gerolf Annemans het talrijke 
publiek. In zijn toespraak nam hij het 
Antwerpse stadsbestuur op de kor-
rel en liet hij geen spaander heel van 
het gebrekkige veiligheidsbeleid van 
burgemeester Bart De Wever. Ook 

Jordan Bardella, de ondervoorzitter 
van het Franse Rassemblement Na-
tional van Marine Le Pen, en Harald 
Vilimsky,  Europees boegbeeld van de 
Oostenrijkse FPÖ, lieten zich in een 
panelgesprek geleid door Philip Claeys 
(secretaris-generaal van de ID-fractie) 
niet onbetuigd. In inhoudelijk sterke 
tussenkomsten maakten ze duidelijk 
dat, hoewel onze respectievelijke par-
tijen andere accenten leggen, we overal 
dezelfde strijd voeren. Tégen massa-
migratie, tégen alsmaar verder gaande 
globalisering, maar voor onze identi-
teit en onze mensen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van 
Grieken mocht de avond afsluiten en 
deed dat ook met verve. De bood-
schap van het Vlaams Belang sloot 
dan ook naadloos aan bij die van de 
voorgaande sprekers. Hij benadrukte 
dat de EU blijkbaar alles kan regelen, 
tot de kromming van de bananen toe, 
maar tegelijkertijd beweert dat mas-
samigratie een soort noodlot is dat we 
maar moeten ondergaan. Niets is ech-
ter minder waar: daar is Salvini het le-
vende bewijs van. Echter, verandering 
kan, maar dan alleen met partijen zoals 
het Vlaams Belang.

Na een daverend applaus nam Salvini 
nog ruimschoots de tijd om met ieder-
een die dat wou op de foto te gaan. De 
Vlaams Belang-voorzitter keek goed-
keurend toe. Logisch, want als er die 
avond één ding duidelijk werd, dan is 
het wel dat de toekomst er mooi uitziet 
voor partijen als het Vlaams Belang!
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Filip Dewinter stelt nieuw boek voor 
732: DE-islamiseer Europa
Waarom eten we croissants? Waarom staan er Morenkoppen op de vlaggen 
van Sardinië en Corsica? Waarom drinken ze in Hongarije stierenbloed-wijn? 
Waarom heeft de Vlaamse leeuw rode klauwen en een rode tong? Veel van deze 
anekdotische vragen worden beantwoord in het nieuwe boek van Filip Dewin-
ter dat de titel '732' meekreeg.

Je boek kreeg de titel '732' mee. 
Waarom?

Filip Dewinter: 732 is het jaar waarin 
Karel Martel erin slaagde om tijdens de 
slag bij Poitiers de islam in Europa een 
halt toe te roepen. Europa is al meer 
dan 14 eeuwen de erfvijand van de is-
lam. De geschiedenis van de islam in 
Europa is er een van heel veel bloedver-
gieten en conflicten. Tot tweemaal toe 
heeft de islam geprobeerd om Europa te 
veroveren, in 1683 naar aanleiding van 
de slag bij Wenen, hebben we de islam 
opnieuw uit Europa moeten verdrijven. 
In het boek '732' leg ik uit dat onder 
andere de kruistochten naar het Heilig 
Land en de reconquista in Spanje dien-
den om de islam uit Europa te verdrij-
ven. De aanslagen van IS en Al Qaida 
in Europa en in het vrije Westen zijn 
trouwens slechts het verlengstuk van de 
agressieve veroveringsdrang die de islam 
al veel eeuwen kenmerkt.

Samenleven met de islam is volgens 
jou onmogelijk. Waarom?

Filip Dewinter: De immigratie-jihad 
maakt deel uit van de strategie van de is-
lam om Europa te islamiseren. In '732' 
leg ik uit dat het woord 'islam' in feite 

onderwerping betekent. Niet alleen ge-
weld maar ook intolerantie, agressie en 
dominantie zitten in het DNA van de 
islam vervat. Met de islam is geen com-
promis mogelijk. Zij willen van Europa 
Eurabia maken. Al vele eeuwen probe-
ren zij dat en een paar keer zijn ze daar 
ook nipt niet in geslaagd. Vergeet niet 
dat de islam bijna 700 jaar lang islamiti-
sche kalifaten kende in Spanje en Portu-
gal. Eenmaal aan de macht tolereert de 

islam geen andere culturen, godsdien-
sten of beschavingen naast zich. 

In '732' beschrijf je hoe de multicul-
tuur slechts een overgangsfase is. Leg 
eens uit.

Filip Dewinter: De immigratie-jihad 
maakt deel uit van de strategie van de 
islam om Europa te islamiseren. In 
de praktijk gaan we van een Europese 
monocultuur naar een zogenaamde 
multicultuur om te eindigen in een 
islamitische monocultuur. De multi-

cultuur is slechts een overgangsfase die 
de islamisering mogelijk maakt en faci-
liteert. Via de massa-immigratie vindt 
een omvolking plaats waarbij onze ei-
gen autochtone bevolking samen met 
onze cultuur verdrongen wordt door 
een nieuwe islamitische bevolking en 
cultuur.

Je klinkt pessimistisch maar toch leg 
je in je boek uit hoe we een einde 
kunnen maken aan de islamisering 
van Europa. Wat is jouw alternatief?

Filip Dewinter: Eerst en vooral moe-
ten we de vijand durven benoemen. De 
islam is al geruime tijd in oorlog met 

Europa. De islamitische jihad verloopt 
via de weg van het terrorisme en het 
geweld maar ook en vooral via de weg 
van immigratie. In plaats van te capitu-
leren moeten we in het verzet gaan. We 
moeten af van de multiculturalisering 
die ervoor zorgt dat we geen morele of 
identitaire weerstand meer bieden. De 
immigratiekraan moet dicht. Ten derde 
moet de islam teruggedrongen worden 
uit onze samenleving en moet Europa 
ge-DE-islamiseerd worden. In '732' 
stel ik ter zake een 20-punten program-
ma met concrete maatregelen voor.

"Eenmaal aan de macht tolereert de 
islam geen andere culturen, godsdiensten 

of beschavingen naast zich." 

BESTELLEN
U kan het boek van Filip Dewinter bestellen via Uitgeverij Egmont. De kostprijs van 

het boek bedraagt €5 + €2 verzendingskosten. 

U kan dit bedrag (€7) storten op de rekening BE56 3200 0482 2788 van  
Uitgeverij Egmont met vermelding '732'. 

www.uitgeverijegmont.be
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Subsidies allochtonen- 
organisaties blijven (voorlopig) 
rijkelijk vloeien
Op 27 november trokken de linkse partijen in het Vlaams Parlement 
aan de ideologische alarmbel, zoals dat in het politieke jargon heet. Dat 
is, minstens voorlopig, een lelijke streep door de rekening om een einde 
te maken aan de Vlaamse subsidies voor allochtonenorganisaties.

Dit land telt diverse politieke ‘gren-
dels’ die bedoeld zijn om de Vlaam-
se meerderheid aan banden te leg-
gen. De gekendste daarvan zijn de 
grendelgrondwet, de bijzondere 
meerderheidswetten, de pariteit in 
de ministerraad, de (gewone) alarm-
bel en de belangenconflicten.

VERGETEN GRENDEL

Maar er zijn er ook minder bekende 
zoals de ideologische alarmbel. Die 
werd in 1970 ingevoerd. De achter-
liggende gedachte ervan was ideolo-
gische of filosofische minderheden 
te beschermen. Concreet gaat de 
ideologische alarmbel af wanneer 
minstens één vierde van de parle-
mentsleden in het Vlaams Parle-
ment of het Parlement van de Fran-
se Gemeenschap te kennen geeft 
door een decreet gediscrimineerd te 
worden. In dat geval wordt de stem-
ming over dat decreet opgeschort en 
verhuist het dossier naar de Kamer 
en de Senaat. Die moeten er zich 
dan elk afzonderlijk over uitspreken 
of er al dan niet sprake is van ideo-
logische discriminatie.

VERVAAGDE BREUKLIJN

Deze alarmbel was bedoeld om de 
vrijzinnigheid in Vlaanderen en 
de christelijke minderheid in het 
overwegend vrijzinnige Wallonië te 
beschermen. Aangezien de breuk-
lijn vrijzinnigen versus christenen 
inmiddels echter sterk aan belang 

heeft ingeboet, is deze alarmbel de 
jongste decennia in de vergeethoek 
geraakt. De laatste keer dat ze nog 
werd toegepast, was in 1985.

Maar op 27 november werd ze dus 
door de linkse partijen in het Vlaams 
Parlement, overigens in broederlijke 
samenwerking met de communis-
ten van PVDA, terug van onder het 
stof gehaald. Voorwerp ervan is een 
voorstel van decreet van de Vlaamse 
meerderheidspartijen om voortaan 
te beletten dat allochtone organi-

saties die zich terugplooien op hun 
etnische achtergrond nog subsidies 
zouden krijgen. Die werden de 
jongste decennia immers rijkelijk 
voorzien van overheidsgeld om niét 
te integreren in onze samenleving. 
Dit voorstel van decreet is, terloops 
gezegd, één van de vingerafdrukken 
die het Vlaams Belang kon zetten 
op het Vlaamse regeerakkoord inge-
volge onze verkiezingsoverwinning 
van 26 mei en de onderhandelingen 
die naderhand door onze partij met 
de N-VA werden gevoerd. 

ONEIGENLIJK GEBRUIK

Daar komt (voorlopig) dus helaas 
niets van in huis. Puur juridisch 
beschouwd zijn er vele goede rede-
nen om dit alarmbelmanoeuvre van 
links van de hand te wijzen. Etni-
sche groepen zijn geen ideologische 
of filosofische minderheid, waar-
voor deze alarmbel werd ingesteld. 
Maar de ideologische alarmbel is 
niet zozeer een juridisch, dan wel 
een voornamelijk politiek instru-
ment. En daar liggen de kaarten 
veel minder goed. Door het dossier 
van de rechtse meerderheid in het 
Vlaams Parlement naar het federale 
niveau te trekken, wordt het nu mee 
onderworpen aan het oordeel van 
links Wallonië. Meteen is daarmee 
duidelijk dat ook deze alarmbel erop 
gericht is de Vlaamse meerderheid 
te vergrendelen als het over ideo-
logische en filosofische aangelegen-
heden gaat. En dat zij een flagrante 
inbreuk vormt op de culturele auto-
nomie van Vlaanderen.

Peter Lemmens
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ertigduizend (30.000!) 
asielzoekers in 2019”

“

Door deze beslissing wordt deze wijk, die al langer 
dan vandaag gebukt gaat onder de migratiedruk, nog 
eens extra belast. Honderden Roma en vluchtelingen 
zullen de komende weken en maanden in deze Gent-
se buurt neerstrijken. 

Vlaams Belang stelde in het verleden reeds herhaalde-
lijk dat een migratiestop meer dan ooit nodig is. Ook 
nu verzetten we ons krachtdadig tegen het Gentse 
migratiebeleid. Gent kan en mag geen migratiestad 
worden. Nu niet. In de toekomst niet! Nooit!

Het is niet enkel in de grote steden dat asielzoe-
kers worden opgevangen, maar ook in kleinere 
gemeenten. Hoe zwaar weegt zo’n centrum op de 
leefbaarheid van een dorp?

Wouter: In West-Vlaanderen is er onlangs een ex-
tra capaciteit van 655 plaatsen gecreëerd. In de stad 
Brugge gaat het om 60 plaatsen, maar in kleinere dor-
pen worden vaak veel meer opvangplaatsen ingericht. 
Neem nu het voorbeeld van Vijfwegen, een dorp van 
amper 500 inwoners tussen Staden en Langemark-
Poelkapelle. Daar was reeds een open centrum met 
230 plaatsen, en werden er door Maggie De Block 
nog eens 132 extra plaatsen bijgemaakt. Een dorp 
van 500 inwoners krijgt dus de overlast van 360 asiel-
zoekers te dragen. Dat is toch pure waanzin! Toen 
ik onlangs samen met collega Kurt Ravyts en Iepers 
gemeenteraadslid Nancy Six de site ging bezoeken, 
konden we vaststellen dat tegenover het centrum 
reeds enkele huizen te koop staan. Mensen zijn de 
overlast grondig beu. Het gaat dan over moestuinen 

De asielcrisis in dit land woedt opnieuw in volle 
hevigheid. Of beter gezegd: de asielcrisis is terug 
van nooit weggeweest. In oktober alleen al regis-
treerde de Dienst Vreemdelingenzaken net geen 
3.000 asielaanvragen. Op deze manier zullen we 
voor 2019 de kaap van 30.000 asielaanvragers 
benaderen. Dat is zowat de gehele bevolking van 
een stad zoals Tongeren. Tijd dus voor een gesprek 
met Kamerleden Annick Ponthier en Wouter 
Vermeersch, en met Vlaams Parlementslid Johan 
Deckmyn, respectievelijk uit Bilzen, Kortrijk en 
Gent: drie getroffen steden.

Johan, Gent heeft de laatste tijd opnieuw last van 
de toestroom van vluchtelingen. Klopt dat?

Johan: Inderdaad. De Gentse wijk Muide-Meu-
lestede en de buurt rond de Afrikalaan krijgen het 
opnieuw hard te verduren. Het stadsbestuur besliste 
immers om op de Lübecksite aan de Afrikalaan een 
Roma-getto neer te poten. Tegen eind februari 2020 
zullen daar 138 geselecteerde Roma worden gehuis-
vest. 

Alsof dit nog niet genoeg is, gaf de Gentse meerder-
heid (Open VLD, CD&V, sp.a en Groen) de toe-
stemming om de asielboot Reno opnieuw te laten 
aanmeren aan de Rigakaai. Op dit ponton is plaats 
voor 250 mensen. De stad Gent zelf legt niet min-
der dan 727.000 euro op tafel om te voorzien in 
extra begeleiding, met coördinatoren, psychologen 
en organisaties die de nieuwkomers moeten bege-
leiden. 
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ertigduizend (30.000!) 
asielzoekers in 2019”

en kippenhokken die leeggeroofd worden tot agressie 
en overlast op de buslijnen van en naar het centrum, 
maar ook over diefstallen in het naburige Staden en 
Ieper. Afgelopen zomer ging er een bewoner van het 
asielcentrum helemaal door het lint en liep zwaaiend 
met een mes op straat. En een Egyptische asielzoeker 
die voor de rechter moest komen voor een hele reeks 
inbraken en diefstallen mocht op vrije voeten blijven. 
Gevolg: enkele dagen later was de man alweer wonin-
gen aan het leegroven in en rond Langemark.

Rond de komst van een asielcentrum in Bilzen is 
ook heel wat te doen geweest. Kan een stad zoals 
Bilzen, met toch 32.000 inwoners, dan geen cen-
trum van 140 plaatsen dragen?

Annick: 140 plaatsen lijkt op zich inderdaad niet 
veel. Maar de locatie is in de kleine landelijke deel-
gemeente Grote-Spouwen, een dorp van 1300 inwo-
ners dat er plotsklaps een bevolkingsgroei van 10% 
bijkrijgt. Komt er nog eens bij dat er in het gebouw 
geen buitenruimte is en er in het dorp zelf bitter wei-
nig omhanden is. De vrees is dus groot dat de asiel-
zoekers andere oorden zullen opzoeken en veel in het 
centrum van Bilzen zullen rondhangen. Zowel de 
inwoners als de handelaars vrezen daarom de nodige 
problemen en overlast. 

Wordt de buurt dan niet betrokken bij de beslis-
sing om ergens een asielcentrum in te plannen?

Annick: Men wordt niet alleen niet betrokken, men 
wordt zelfs niet eens geïnformeerd! In Bilzen werd 

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Johan Deckmyn
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De buurt rond dit kamp is echter nog steeds niet te 
spreken over de overlast die de Roma er veroorzaken, 
en over het feit dat de beslissing hieromtrent hen in 
de maag werd gesplitst. In oktober werd dan concreet 
beslist dat het Romakamp vanaf begin maart 2020 
wordt opgedoekt en dat er aan de Afrikalaan, op de 
voormalige Lübecksite, een nieuwe Romawijk wordt 
opgetrokken. 

Door deze beslissing wordt een wijk die al lang gebukt 
gaat onder de migratiedruk, nog eens extra belast. Meer 
dan 100 Roma, er is een capaciteit voorzien van 138 
personen in de wooncontainers, zullen er hun intrek 
nemen. Uiteindelijk werd de komst van een Romawijk 
én daarbovenop het aanleggen van een asielboot in deze 
wijk zonder overleg door de strot van de Gentenaars ge-
duwd. Ook daar hebben we tegen geprotesteerd. Voor 
een beleid dat zo prat gaat op participatie en inspraak is 
het bijzonder triest dat de Gentenaars in deze wijk he-
lemaal niet betrokken werden in deze besluitvorming.

Dit heeft blijkbaar geleid tot een scheldpartij van-
wege burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) 
in de Gentse gemeenteraad?

Johan: Inderdaad. Blijkbaar blijft kritiek op immigratie 
een gevoelige zaak. Toen ik de toenemende overlast in 
de betrokken wijk ter sprake bracht in de gemeente-
raad, begon de burgemeester me de huid vol te schel-

zelfs het stadsbestuur gewoon voor een voldongen 
feit geplaatst. De beslissing om in Bilzen een asielcen-
trum in te richten werd door minister De Block met 
een droog telefoontje gemeld aan de burgemeester. 
De rest van de raadsleden en de bevolking van Bilzen 
moesten het nieuws vernemen uit de krant. Het is 
duidelijk dat de regering niet WOU communiceren 
hierover, omdat ze gewoonweg weten dat er lokaal 
geen enkel draagvlak is voor zo’n centrum. Direct 
nadat we in Bilzen het nieuws vernamen, heeft het 
Vlaams Belang diezelfde vrijdag onmiddellijk actie 
ondernomen door het dossier op de gemeenteraads-
agenda te plaatsen en een officieel verzoek om een 
infovergadering te organiseren. Die infovergadering 
is er pas een maand later gekomen. Er heerste dus een 
totaal gebrek aan communicatie. Het moet dan ook 
niet verbazen dat de mensen gefrustreerd raakten en 
met heel veel vragen zaten. Ze botsten vooral op een 
muur van stilte. Nadien zou overigens blijken dat de 
‘infovergadering’ vooral uitblonk in algemeenheden: 
een standaard-powerpointpresentatie, enkel schrifte-
lijke vragen waren mogelijk, na een filtering door de 
burgemeester en enkele kabinetsmedewerkers, en op-
pervlakkige antwoorden die de aanwezigen allerminst 
konden bevredigen. 

Johan: Enkele maanden geleden besliste het Gentse 
schepencollege dat het Romakamp aan de Wiedauw-
kaai langer open mocht blijven tot februari 2020. 

“Ondanks herhaalde waarschuwingen van 
het Vlaams Belang is dit land regelrecht 
in een nieuwe asielcrisis geslaapwandeld.”

Kamerleden Kurt Ravyts en Wouter Vermeersch 
en Iepers gemeenteraadslid Nancy Six



17

Ook in de Kamer durft het asieldebat de gemoede-
ren al eens verhitten?

Wouter: Absoluut! Terwijl er elke maand vijf- tot 
zevenhonderd extra plaatsen in de asielopvang bij-
komen, keurde de Kamer onlangs nog een resolutie 
goed om nieuw aangekomen illegale immigranten 
vanuit Italië voortaan rechtstreeks in te vliegen. Het 
spreekt voor zich dat zoiets de wereld het signaal zal 
insturen dat het lonend is de oversteek te wagen, 
waardoor de illegale immigratie alleen nog zal toe-
nemen. Deze gang van zaken is een slag in het ge-
zicht van de Vlaamse kiezers die hun buik meer dan 
vol hebben van de massa-immigratie en dat bij de 
jongste verkiezingen ook duidelijk hebben gemaakt. 
In plaats van werkloos toe te kijken en er zich toe 
te beperken aan de lopende band nieuwe asielcentra 
te openen, moet eindelijk én dringend werk gemaakt 
worden van maatregelen die de instroom verkleinen 
en de uitstroom vergroten. In de commissie Finan-
ciën en Begroting van het federaal parlement moet 
ik steeds opnieuw vaststellen dat minister Maggie De 
Block steeds meer geld vraagt voor de opvang van 
asielzoekers. Er is een groot gat in de begroting, maar 
voor asiel kan er blijkbaar steeds meer geld worden 
vrijgemaakt. Maar wie daarop durft te wijzen, wordt 

in het parlement overladen met verwijten en scheld-
woorden.

Wat is dan de oplossing? Als men enkel asielcentra 
kan inplanten waar er draagvlak van de bevolking 
voor is, zullen er waarschijnlijk nérgens asielcen-
tra komen.

Wouter: Het Vlaams Belang heeft daar een duidelijke 
mening over. Open en halfopen asielcentra hebben 
geen plaats in onze steden en gemeenten. Die centra 
moeten dicht. Er is in West-Vlaanderen alleen plaats 
voor een gesloten centrum van waaruit illegalen en 
asielzoekers ook effectief worden uitgewezen. Een 
effectief uitwijzingsbeleid in combinatie met een ge-
trapte toegang tot de sociale zekerheid voor nieuwko-
mers kan een noodzakelijke hefboom vormen tot een 
stevige vermindering van het aantal asielzoekers dat 
zich in België wil komen vestigen.

Opgetekend door Wim Van Osselaer en Stijn Hiers

den. Hij verwees naar de brandstichting in Bilzen en 
zei letterlijk: “U bent brandstichter, figuurlijk en bijna 
letterlijk”. Ik heb dit uiteraard niet gepikt en het kwam 
tot een hoog oplopende ruzie. Ik laat ondertussen na-
gaan in hoeverre ik tegen deze uitspraken een klacht 
kan indienen.

Hoe komt het dat Fedasil nieuwe centra kan openen 
als niemand ze wil?

Annick: Men vindt altijd wel ergens een individu of 
een vzw die grof geld kan verdienen aan de asielindus-
trie. Als je zoals in Bilzen een afgekeurd en leegstaand 
rusthuis voor meer dan 30.000 euro per maand kan 
verhuren aan het Rode Kruis, dan telt blijkbaar enkel 
nog het geld en niet de bezwaren en de leefbaarheid 
van de buurt.

Wouter: Eind november kwam de aankondiging dat een 
honderdtal Afghanen, Syriërs en Palestijnen zullen ge-
huisvest worden in Mesen, de kleinste stad van Vlaande-
ren met amper 1.000 inwoners. Ze worden gehuisvest in 
een gesubsidieerd vakantieverblijf voor oorlogstoerisme 
dat wordt uitgebaat door - hoe kan het ook anders - een 
mandataris van Groen. Inkomsten en volle kamers voor 
de komende maanden gegarandeerd. De asielindustrie 
kent, naast de asielzoekers zelf, ook winnaars bij ons.

“Honderden illegalen zullen worden gehuisvest 
in een gesubsidieerd vakantieverblijf voor 
oorlogstoerisme, dat wordt uitgebaat door een 
mandataris van Groen.”

Kamerlid Annick Ponthier
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Aanvallen tegen hulp- 
verleners en ordediensten: 
genoeg is genoeg!
Verhalen over agenten, ambulanciers, brandweerlieden of vuilnis-
ophalers die bij de uitoefening van hun job fysiek worden aange-
vallen zijn stilaan schering en inslag aan het worden. Uit politiecij-
fers blijkt dat er jaarlijks zo'n 2.300 gevallen zijn van agressie tegen 
hulpverleners, ofwel zes per dag. Het merendeel daarvan gebeurt in 
Brussel (401 in 2018), Antwerpen (215) en Gent (94).

Voor het Vlaams Belang is dit 
totaal onaanvaardbaar. Hulp- 
en ordediensten zoals politie, 
brandweer, ambulance- en mug-
diensten en civiele bescherming 
staan ten dienste van de samenle-
ving waarbij zij vaak in moeilijke 
omstandigheden urgent moeten 
optreden om mensen in nood te 
helpen.

ASOCIAAL GEDRAG

Het feit dat zij tijdens de uitvoe-
ring van hun taken eveneens re-
kening moeten houden met in-
dividuen die zich tegen hen gaan 
keren en hun werk trachten on-
mogelijk te maken, is verwerpelijk 
en mag niet getolereerd worden. 
Denk maar aan de zware 
rellen in Brussel van 
een paar jaar geleden, 
waarbij allochtone 
bendes winkels plun-
derden en bewoonde 
gebouwen in brand 
staken, en waarbij er 
alles aan werd gedaan 
om de brandweer het 
werk onmogelijk te ma-
ken. Of denk maar aan de 
- opnieuw in Brussel - valse 
oproepen naar de brandweer, 
waarbij de hulpdiensten naar een 
bepaalde straat of wijk worden 
gelokt om  ze dan te bekogelen 
met molotovcocktails. Nog in de 

hoofdstad rukken ambulances 
vaak met twee uit: één ploeg om 
hulp te bieden, een andere ploeg 
om het materiaal te bewaken.

Aangezien de daders zichzelf bui-
ten de maatschappij plaatsen, is een 
werkstraf geen passend antwoord 
op hun wangedrag; het toekennen 
van een werkstraf aan plegers van 
agressie ten aanzien van hulp- en 
ordediensten gaat volledig voorbij 
aan het doel en finaliteit van de 
werkstraf. Daarenboven dienen 
slagen of verwondingen aange-
bracht aan hulp- en ordediensten 
te worden beschouwd als een ver-
zwarende omstandigheid.

GEEN TAAKSTRAFJES 

Daarom heeft het Vlaams Belang 
in de Kamer van Volksvertegen-

woordigers een wetsvoorstel 
ingediend om taakstraf-

fen bij veroordelingen 
rond geweld tegen 

hulp- en 

ordediensten niet langer toe te 
staan.  Voor ons is het duidelijk: 
de overheid moet een krachtig sig-
naal geven dat dergelijk feiten niet 
getolereerd maar streng aangepakt 
moeten worden. Een effectief en 
actief opsporing- en vervolgings-
beleid van de parketten is hierin 
essentieel. Met haar wetsvoorstel 
wil het Vlaams Belang duidelijk 
in het Strafwetboek inschrijven 
dat wie geweld pleegt ten aanzien 
van hulp- en ordediensten er niet 
langer vanaf kan komen met een 
taakstraf!

PEPPERSPRAY

Maar ook onze jeugd, en zeker de 
meisjes, worden al te vaak aan-
gevallen op straat. In een tweede 
wetsvoorstel stelt het Vlaams Be-
lang dan ook voor om het gebruik 
van pepperspray als zelfverdedi-
gingswapen net zoals in Duitsland 
of Frankrijk toe te staan. Wanneer 
de overheid er niet in slaagt om 
onze kinderen - maar ook onze 
senioren! - te beschermen, zijn dit 
soort van maatregelen nu eenmaal  
broodnodig!

Stijn Hiers
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Vlaams onderwijs: 
Dringend nood aan  
ander beleid!
Ons onderwijs is in crisis. Het niveau is in vrije val en scoort internati-
onaal alsmaar slechter op vergelijkende testen. Dit is zeer slecht nieuws 
voor Vlaanderen dat de hersenen van de inwoners als enige grondstof 
bezit.

Roosmarijn Beckers – Vlaams Be-
lang-onderwijsspecialiste – gaf in 
het Vlaams Parlement vlijmscherpe 
kritiek op het onderwijsbeleid van 
de voorbije decennia. Ze wees op di-
verse zaken die volledig fout werden 
aangepakt. De belangrijkste oorzaak 
is zeker het funeste immigratiebeleid 
en het daaraan gekoppelde ‘gelijke-
kansenbeleid’. “Al decennia lang im-
porteren we niet alleen anderstaligen 
maar ook armoede, achterstand en 
problematische cultuurverschillen”, 
aldus ons parlementslid. 

GELIJKEKANSENBELEID

Het gelijkekansenbeleid dat daaraan 
moest remediëren, zorgde er niet 
voor dat de minst presterende leer-
lingen een hoger niveau bereikten, 
maar wel dat veel beter presterende 
leerlingen minder gingen presteren. 
Een nivellering naar onder dus. Een 
van de kenmerken van dat gelijke-
kansenbeleid was immers dat de fo-
cus in het onderwijs steeds minder 
kwam te liggen op kennis en steeds 
meer op welbevinden. 

Ons onderwijspersoneel werd naast 
lesgeven door de regering in toene-
mende mate bovendien geacht om 
alle maatschappelijke problemen op 
te lossen. Het M-decreet bijvoor-
beeld liet kinderen met bijzondere 
zorgnoden in gewone klassen les 
volgen, wat voor sommige leer-
krachten een forse extra belasting 
betekende. 

NEDERLANDS

Het onderwijs moet bovendien zor-
gen voor de integratie van kinderen 
van immigranten die vaak zelfs in-
stromen zonder één woord Neder-
lands te spreken. Roosmarijn Bec-
kers: “Ondertussen werd vanuit het 
beleid het signaal gegeven dat scholen 
anderstalige leerlingen voortaan hun 
thuistaal moesten laten spreken op 
de speelplaats en zelfs in de klas. Een 
blinde ziet dat dit de taalverwerving 
niet ten goede komt.”

Voor veel leerkrachten wordt het zo 
alsmaar moeilijker om kwalitatief les 
te geven. Cijfers tonen bovendien 
aan dat het met het respect voor 
het gezag in ons onderwijs volledig 
de foute richting uitgaat, wat zich 
onder meer manifesteert in een ver-
ontrustende stijging van het geweld 

tegen leerkrachten.

ANDER BELEID

Roosmarijn Beckers wees ook op de 
verpletterende verantwoordelijkheid 
van álle andere partijen, met inbe-
grip van de N-VA die vanaf 2004 
quasi onafgebroken deel uitmaakt 
van de Vlaamse regering. Ze reikte 
uiteraard ook oplossingen aan: 
“Dring bij het federale niveau aan op 
een restrictief immigratiebeleid. Maak 
opnieuw werk van een onderwijskli-
maat waarbij leerkrachten zich kun-
nen focussen op het lesgebeuren zonder 
extra planlast. Zorg er via de eindter-
men voor dat kennisoverdracht op-
nieuw centraal komt te staan. Onder-
neem actie om sterke lerarenprofielen 
aan te trekken richting het onderwijs. 
Zorg er ook voor dat kinderen die onze 
taal niet beheersen in de lagere school 
pas kunnen instromen na het slagen 
voor een taaltest.”

Wim Van Osselaer



21

Snelwegparkings: 
Risico voor  
vrachtwagen- 
chauffeurs
Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens noemde in het Vlaams Parle-
ment onze snelwegparkings “een risicozone voor vrachtwagenchauf-
feurs en andere burgers, maar een pretpark voor illegale vreemde-
lingen, mensensmokkelaars en andere criminelen.” Hij eist een fors 
kordater beleid.

De transportsector en de politie-
vakbond luidden recent opnieuw 
de alarmbel over de veiligheid op 
onze snelwegparkings en wezen 
erop dat het aantal incidenten toe-
neemt, dat ze ook steeds geweldda-
diger worden en dat de overheid de 
situatie niet meer in de hand heeft. 
Eind oktober was er op een par-
king in Wetteren al een vechtpartij 
tussen Eritreeërs en Soedanezen 
met zwaargewonden tot gevolg. 
 
MACHETES
 
Eind november was er dan het 
voorlopige trieste dieptepunt, toen 
een vrachtwagenchauffeur in Lan-
den door illegalen werd aangeval-
len met machetes en speren. De 
politie bleek wegens personeelste-
kort amper één patrouille ter plaat-
se te kunnen sturen. Afrikaanse 

toestanden dus op onze Vlaamse 
snelwegparkings die zich voordoen 
van West-Vlaanderen tot Limburg. 
“Als je op een autostrade 10 kilome-
ter per uur te hard rijdt, word je ge-
straft. Maar als je langs de autostrade 
criminele feiten pleegt, word je met 
rust gelaten. Zo kan het niet verder”, 
betoogde Chris Janssens 
 
SYMPTOOMBESTRIJDING
 
De minister verwees naar bepaalde 
infrastructurele maatregelen die al 
werden genomen voor de parkings 
langs de E40 en de nachtelijke slui-
ting van een deel van de parkings. 
Chris Janssens noemde de sluiting 
van de parkings ‘symptoombestrij-
ding’. Hij pleitte voor een veel kor-
datere aanpak waarbij onder meer 
extra bewakingsagenten worden 
ingezet om de duidelijk onderbe-
mande politie bij te staan. Maar 
bovenal eiste hij een strenger im-
migratie- en uitwijzingsbeleid 
waarbij de massa-immigratie naar 
ons land wordt afgeremd in plaats 
van aangemoedigd en een kordater 
uitwijzingsbeleid waarbij de op de 
parkings opgepakte illegalen effec-
tief en snel ons land worden uitge-
zet.

Wim Van Osselaer

Feiten  cijfers
Moskeeën blijven een broeihaard van ex-
tremisme. In 2018 volgde de Staatsveilig-
heid 72 imams, 55 moskeeën en 39 isla-
mitische vzw’s in het kader van de strijd 
tegen het moslimextremisme. (Schrifte-
lijke vraag nr. 77 van Katleen Bury aan 
de minister van Justitie)

***
De Brusselse spoorwegpolitie zou een 
dienst moeten zijn waar evenveel Neder-
landstaligen als Franstaligen tewerkge-
steld zijn. Amper 21% van de personeels-
leden en 35% van de directie is echter 
Nederlandstalig. Een zoveelste commu-
nautaire scheeftrekking die de Vlamingen 
vele jobs kost. (Schriftelijke vraag nr. 187 
van Barbara Pas aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken)

***
Bij Bpost waren er in 2019 vier aangiftes 
van radicalisering bij het personeel. Dat 
levert voor de jongste vijf jaar een totaal 
van 24 aangiftes op. Geen enkele persoon 
daarvan werd ontslagen. Uitgangspunt 
van Bpost is namelijk “zich daar niet over 
uit te spreken”, maar “de dialoog” met de 
betrokkenen aan te gaan. Zonder twij-
fel een erg geruststellend vooruitzicht. 
(Schriftelijke vraag nr. 130 van senator 
Guy D’haeseleer aan de minister van 
Post).

***
Het aantal arbeidsongevallen van leer-
krachten ten gevolge van agressie van 
leerlingen nam in de eerste helft van dit 
jaar met liefst 53% toe: van 64 feiten in 
het ganse jaar 2018 naar 49 feiten in de 
eerste helft van 2019. Het topje van de 
ijsberg, want het totale aantal gevallen 
van agressie tegen leerkrachten wordt 
niet bijgehouden. (Schriftelijke vraag nr. 
67 van Kristof Slagmulder aan de minis-
ter van Onderwijs)

***
Volgens de geregistreerde cijfers vonden 
in 2018 288 gevallen van fysieke agressie 
plaats tegen personeelsleden van De Lijn. 
Datzelfde jaar vonden ook 1594 gevallen 
van verbale agressie plaats tegen personeel 
van onze openbare vervoersmaatschap-
pij. (Schriftelijke vraag nr. 97 van Filip 
Dewinter aan de minister van Mobiliteit)
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Twintig jaar geleden:

Paarsgroen zet de  
immigratiesluizen open
Na de verkiezingen van juni 1999 kwam voor de eerste keer in de po-
litieke geschiedenis van dit land een zogenaamde paarsgroene coali-
tie aan de macht. Deze eerste regering-Verhofstadt zou onuitwisbare 
sporen nalaten, in het bijzonder op het vlak van immigratie en asiel.

Een van de eerste en meest beken-
de beleidsdaden van deze regering 
was de invoering van de beruchte 
‘Snel Belg’-wet. Terwijl de voor-
waarden voor het verwerven van 
de nationaliteit in de jaren die aan 
het paarsgroene experiment voor-
afgingen steeds verder waren ver-
soepeld en uitgehold, werd vanaf 
2000 zowat elke voorwaarde feite-
lijk afgeschaft. De procedure werd 
niet alleen gratis in de financiële 
betekenis van het woord; er werd 
ook geen enkele andere tegenpres-
tatie meer verwacht. Enige (wil 
tot) integratie moest niet meer 
worden aangetoond. Kennis van 
een van de landstalen was niet 
langer nodig, waardoor ‘nieuwe 
Belgen’ niet eens in staat moesten 
zijn hun nieuwe identiteitskaart te 
lezen. Zelfs een blanco strafregister 
bleek niet langer een absolute ver-
eiste. De gevolgen waren ernaar: 
in goed twaalf jaar tijd kregen zo’n 
600.000 vreemdelingen de Bel-
gische nationaliteit in de schoot 
geworpen, samen met alle voorde-
len die daaraan gekoppeld waren 
(stemrecht, soepelere gezinsher-
eniging,…).  

PAPIER HIER

Nog voor de soepelste nationa-
liteitswetgeving ter wereld van 
kracht werd, gaf de regering in 
januari van dat jaar het startschot 
voor een grootscheepse regulari-
satiecampagne van illegaal op het 

grondgebied verblijvende vreem-
delingen. Omdat de regering-
Verhofstadt maar al te goed wist, 
dat hiervoor in Vlaanderen maar 
weinig animo bestond, haastte ze 
zich te beklemtonen dat het hier 
om een ‘tweesporenbeleid’ ging: 
enerzijds zouden ‘eenmalig’ enkele 
duizenden illegalen geregulari-
seerd worden; anderzijds zouden 
degenen die daar niet voor in aan-
merking kwamen, daadwerkelijk 
uitgewezen worden. Toenmalig 
VLD-voorzitter sprak in dat ver-
band zelfs over de repatriëring van 
zo’n 50.000 personen. Maar wat 
door sommigen als een ware volks-
verhuizing werd voorgesteld, pakte 
in de realiteit anders uit. Terwijl het 
tweede spoor (de terugkeer) spoor-
loos bleek, kwam de regularisatie-
trein daarentegen al vlug op volle 
snelheid. Als gevolg van deze mas-
sale regularisatie van ‘sans papiers’ 
-  in totaal ging het om veertig- tot 
vijfenveertigduizend regularisaties 
- namen de OCMW-uitgaven in 
de grote steden fors toe. Aangezien 
geregulariseerde illegalen meteen 
het recht kregen hun familieleden 
uit het land van herkomst te laten 
overkomen, kwam bovendien ook 
nog eens de trein van de volgmi-
gratie op gang. Maar daar bleef het 
niet bij… 

AANZUIGEFFECT

Zoals door de tegenstanders voor-
speld, bracht de collectieve regu-

larisatieronde bovendien als van-
zelf een nieuwe immigratiegolf op 
gang: in 2000 piekte het aantal 
asielaanvragen tot zo’n 40.000. In 
het voorjaar van 2008 stelde ook 
een rapport van de Rotterdamse 
Erasmus-universiteit dat de re-
gularisatiecampagne van de rege-
ring-Verhofstadt wel degelijk een 
aanzuigeffect had gecreëerd, waar-
door het bestaande leger illegalen 
de facto was vervangen door een 
nieuw - en mogelijk nog groter 
- leger. Volgens een voorzichtige 
(!) schatting van de onderzoekers 
van de Erasmus-Universiteit be-
vonden zich nauwelijks acht jaar 
na de grootschalige regularisatie-
operatie niet minder dan 110.000 
illegalen in dit land…

VAN UITZONDERING 
NAAR REGEL

Nog een element dat België ex-
tra attractief maakte voor illegale 
immigranten, was volgens de on-
derzoekers de uiterst soepele per-
manente individuele regularisatie 
‘om humanitaire redenen’. Deze 
procedure, die in de jaren negen-
tig hooguit voor enkele honder-
den mensen per jaar werd aange-
wend, groeide onder de tweede 
regering-Verhofstadt stilaan uit 
tot een nieuw immigratiekanaal. 
Ook onder de daaropvolgende re-
geringen-Leterme en - Van Rom-
puy (van 2007 tot en met 2010) 
werd er aan de lopende band ‘in-
dividueel’ geregulariseerd a rato 
van tien- tot twaalfduizend per 
jaar. De cijfers logen er niet om: 
tussen 2005 en 2009 kregen meer 
dan 56.000 illegalen op deze ma-
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nier een verblijfsvergunning toe-
gekend. 

GESCHIEDENIS 
HERHAALT ZICH

Het feit dat België in vergelijking 
met andere Europese landen al 
‘vrij royaal’ was met zijn perma-
nente individuele regularisatie - 
zoals bevoegd VLD-minister Tur-
telboom destijds zelf toegaf - was 
het voor sommigen echter nog 
niet genoeg. Bovenop de massale 
regularisaties op permanente ba-
sis werd tussen 15 september en 
15 december 2009 immers een 
tweede ‘eenmalige’ collectieve re-
gularisatieronde georganiseerd. 
Daardoor piekte het aantal regula-
risaties alleen in 2010 tot 24.199, 
wat maakte dat in nauwelijks zes 
jaar tijd meer dan 80.000 (tach-
tigduizend!) illegalen verblijfsdo-
cumenten kregen.

Zoals reeds tijdens de eerste groot-
scheepse regularisatiecampagne 
van 2000 was aangetoond, bleek 
ook deze keer dat dergelijke ope-
raties bijzonder fraudegevoelig 
zijn. De handel in valse docu-
menten floreerde. Vervalste huur-
overeenkomsten, lidkaarten van 
verenigingen, medische attesten 
en arbeidscontracten werden voor 
grof geld verkocht aan illegalen 
die door de procedure wilden ge-
raken. Uiteindelijk bleek zelfs dat 
tijdens de regularisatieronde van 
2009 ook 670 criminelen een ver-
blijfsvergunning hadden kregen…

Ook deze keer namen de soci-
ale uitgaven significant toe, in 
die mate zelfs dat verschillende 
OCMW-voorzitters meermaals 
openlijk aan de alarmbel trokken. 
Zo stelde onder meer toenma-
lig Antwerps OCMW-voorzitter 
Monica De Coninck (sp.a) dat 
de Scheldestad de toestroom niet 
langer aankon en wees zij met een 
beschuldigende vinger naar de fe-
derale regering. Over het feit dat 
ook haar eigen partij boter op het 
hoofd had, zweeg ze weliswaar  
wijselijk…

VICIEUZE CIRKEL

Net zoals in 2000 duurde het ook 
deze keer niet lang voor duidelijk 
werd dat een collectieve regulari-
satiecampagne nieuwe illegale im-
migranten aantrekt die hun kans 
willen wagen. In 2010 werden 
19.941 asielaanvragen ingediend, 
een stijging met bijna 80 procent 
ten opzichte van 11.120 aanvra-
gen die in 2007werden ingediend. 
In de Europese Unie stond België 
meteen op de derde plaats wat het 
aantal asielaanvragen per capita 
betreft en ontving het bijna vier 
keer zoveel aanvragen als het Eu-
ropese gemiddelde. 

Begin 2016, met andere woorden 
acht à negen jaar na de tweede 
collectieve regularisatieronde, 
schatte het kabinet van toenma-
lig staatssecretaris Theo Francken 
dat er zich 40.000 tot 140.000 
illegalen in het land ophielden. 
Op het kabinet van de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken 
ging men zelfs uit van een cijfer 
tussen de 50.000 en de 150.000 
illegalen. Gelet op de instroom 
van de afgelopen jaren en het toe-
nemende aantal asielaanvragen 
dat afgewezen wordt, is er weinig 
reden om aan te nemen dat deze 
groep er ondertussen kleiner op 
geworden is. Zeker niet, wanneer 
men daarbij in rekening neemt 
dat er ook de afgelopen jaren geen 
sprake was van een geloofwaardig 
terugkeerbeleid.

Zoals de praktijk heeft aange-
toond, zit in elke collectieve regu-
larisatieronde impliciet de volgen-
de vervat. Het spreekt voor zich 
dat we op die manier in een sys-
teem van cyclische regularisaties 
terecht dreigen te komen. Deze 
vicieuze cirkel kan enkel door-
broken worden wanner eindelijk 
wordt afgestapt van het feitelijke 
gedoogbeleid en werk gemaakt 
wordt van een actief terugkeerbe-
leid. 

Dirk De Smedt

Guy Verhofstadt, één van 
de architecten van 

de regularisatieramp.
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Filip Brusselmans
Vlaams volksvertegenwoordiger

Je woont nu nog in het landelijke Ste-
kene, maar verhuist binnenkort naar 
Sint-Niklaas. Wat brengt jou naar deze 
centrumstad?

In Sint-Niklaas is mijn ‘echte’ leven ei-
genlijk begonnen. Ik heb er 6 jaar school 
gelopen, had er mijn eerste studentenjob, 
mijn eerste lief, dronk er mijn eerste pint... 
Ik hou van Sint-Niklaas als bruisend hart 
van het Waasland en wist dat ik er op een 
dag zelf wou gaan wonen. Die dag is nu 
aangebroken! Al zal ik Stekene wel missen, 
ik ben er tenslotte opgegroeid en was vele 
jaren heel actief in het gemeentelijk vereni-
gingsleven.

Hoe ben je eigenlijk bij het Vlaams Be-
lang terechtgekomen?

Goh, er was niet echt zo een bepaald mo-
ment waarbij ik dacht: oké, nu sluit ik me 
aan. Dat is iets dat doorheen de jaren ge-
groeid is. Tijdens mijn studententijd was ik 

actief bij het KVHV-Antwerpen, dé rechts-
conservatieve studentenvereniging van dit 
land. Als praeses kwam ik vaak in contact 
met verschillende politici en mede door de 
inhoudelijke vorming daar groeide mijn 
interesse voor de partijpolitiek. Doorheen 
die studententijd groeide mijn geloof in het 
project Forza Flandria van onze voorzitter 
Tom Van Grieken en dan komt de beslis-
sing om daar mijn schouders onder te zet-
ten.

Als praeses van het KVHV-Antwerpen 
heb je ook de Mars tegen Marrakesh mee 
georganiseerd, als woordvoerder. Hoe 
was dat voor jou?

Dat was een helse week, al kijk ik er met 
een blij gemoed op terug. Het was vooral 
een week van weinig slaap en veel stress. De 
mars werd eerst gedoogd, dan verboden, 
vervolgens trok ik samen met Dries Van 
Langenhove naar de Raad van State. Met 
een bang hart hebben we toen te horen 
gekregen dat ons verzoek was goedgekeurd 
en de mars dus toch mocht doorgaan. Het 
was allemaal geen evidentie, maar dat ver-
domde Marrakeshpact was het waard om 
door te zetten. Uiteindelijk hebben we toen 
een overwinning geboekt, we hebben de 
N-VA doen plooien en de regering doen 
vallen, maar dat is slechts een druppel op 
een hete plaat, aangezien het pact, zonder 
regeringslegitimiteit, uiteindelijk toch door 
onze strot is geduwd. En daar dragen we nu 
reeds de gevolgen van…

Je bent nu verkozen als Vlaams parle-
mentslid. Wat zijn jouw aandachtspun-
ten in deze legislatuur?

Wel, ik zetel in de commissie Wonen & 
Onroerend Erfgoed en de commissie Jeugd, 
Sport, Media en Cultuur. Inzake wonen 
wil ik vooral de waanzin van regeltjes aan-
kaarten die ons worden opgelegd onder 

het mom van klimaatdoelstellingen. Als je 
vandaag een huis bouwt of wilt verhuren, 
moet dat aan een hele waslijst van door de 
overheid opgelegde normen voldoen. Denk 
dan aan isolatie, ecologische verwarming, 
geen stookolie meer… Dat zijn dingen die 
vaak heel veel geld kosten. Deze regering 
wil die regels nog strenger maken en alle 
huizen daarmee verplicht laten uitrusten 
tegen 2050. Ik wil in dat debat vooral de 
redelijkheid preken en ervoor zorgen dat de 
overheid rekening houdt met de betaalbaar-
heid van onze woningen. 

De voorbije weken heb ik mijn energie veel-
al op cultuur toegelegd, dat zullen vele van 
onze leden ook wel gemerkt hebben, denk 
ik. Die hele subsidiecarrousel is bezeten van 
corruptie, schimmige structuren en een be-
paalde elite die alles te beslissen heeft. Daar 
moeten we dringend een einde aan maken. 
Op dit moment probeer ik de subsidies in 
kaart te brengen, bepaalde verenigingen te 
toetsen aan de wet en wil ik allereerst de 
geldstromen voor migrantenorganisaties 
die hier haat zaaien, islamisme preken en 
conflicten importeren, stoppen. Die kraan 
moet dicht!

Je bent het jongste parlementslid ooit. Is 
dat een voordeel of een nadeel denk je?

Ik hoop altijd dat mensen niet focussen 
op leeftijd, maar wel op merites. In de 
dagelijkse werking en contact met de col-
lega’s van andere partijen in het parlement 
valt het al bij al wel mee. Af en toe krijg je 
eens een denigrerende opmerking van een 
minister, maar ik heb niet het gevoel dat er 
minder geluisterd wordt omdat ik jong ben. 
En daarbij, ik mag dan misschien wel de 
jongste zijn, maar ik kan mijn mannetje wel 
staan. Als ze niet willen luisteren, dan doe 
ik ze wel luisteren. De belangen van onze 
mensen verdedigen, dat is uiteindelijk waar 
het allemaal om draait.
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Levert onafhankelijkheid 
economische winst op? 
Wat kost het of brengt het een volk 
in economisch opzicht op wanneer 
het beslist zich af te splitsen van 
een bestaande staat en onafhanke-
lijk te worden? 

Daarover bestaat vanuit de poli-
tiek-economische wetenschap de 
jongste tientallen jaren een uitge-
breide literatuur. Die deelt zich op 
in verschillende ‘scholen’. Deze we-
tenschap focust zich vooral op twee 
vragen: welke zijn de politiek-eco-
nomische processen en elementen 
die tot staatsdesintegratie leiden en 
wat zijn de economische gevolgen 
voor entiteiten die zich onafhan-
kelijk verklaren? Wat is met andere 
woorden het onafhankelijkheidsdi-
vidend?

Jo Reynaerts en Jakob Van-
schoonbeek, werkzaam bij het 
Vlaams onderzoekscentrum  
VIVES, overlopen deze theoreti-
sche modellen en houden ze kri-
tisch tegen het licht op hun waarde 

als antwoord op deze onderzoeks-
vragen. Daarbij moeten ze tot de 
vaststelling komen dat deze model-
len wel vaak waardevolle inzichten 
bevatten, maar regelmatig tekort 

schieten wat hun empirische be-
wijslast betreft. Daarom werkten 
zij zelf een vernieuwend  en al-

ternatief model uit dat veel beter 
de toets van de werkelijkheid kan 
doorstaan. Hun studie spitst zich 
niet specifiek toe op de Belgische/
Vlaamse situatie (al komt die spo-
radisch wel aan bod), maar ana-
lyseert deze vraagstukken vanuit 
zowat alle staatsafscheidingen van 
de jongste twee eeuwen. Toch le-
vert dit boek ook voor wie zich wil 
verdiepen in het politiek-economi-
sche aspect van onze Vlaamse on-
afhankelijkheidsstrijd, en die niet 
terugschrikt voor een academische 
en ‘droge’ analyse, diverse interes-
sante inzichten op.

Peter Lemmens

Jo REYNAERTS  en 
Jakob VAN SCHOONBEEK.

Exit economie. De prijs van 
onafhankelijkheid.

Tielt, Lannoo Campus, 
2018, 262 p.

ISBN: 978 94 014 4093 3
Prijs: 25,99 euro
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stuur uw oplossIng voor 19 januarI 
met vermeldIng van naam en adres naar 

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

Hilda Vienne, Nieuwpoort
Kris Ysebaert, Antwerpen

Nicole De Backer, Kapellen
Paul Coevoet, Boezinge

Christiane Herstraets, Melsele
Erik Poelman, Beringen

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: 
ASTRONOOM

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
euro
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1 7

1

A

E

I

C

G
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B

F

J

D

H

L

5 93 7 112 6 104 8 12 HORIZONTAAL
A Illegale
B Liefkozing - Dikke zwarte 

vloeistof - Oersted
C Merkwaardigheid - Album en 

single van Michael Jackson
D Internetlandcode van Turkije - 

Bakermat
E Europese hoofdstad - 

Jongensnaam
F Met ontblote boezem - Tangens
G Momenteel - Muzieknoot - 

Vliegende schotels
H Deel van het jaar - Meervoud 

(afk.)
I Jammerlijk - Afrikaans land
J Borstbeeld - Vervaardig met 

naald en draad
K Aanvoerder van de Hunnen - 

Godin van het onheil
L Cijfer - Verlosser

VERTICAAL
1 Satirische tekenaars
2 Schoeisel - Windrichting
3 Hautaine houding  - 

Luitenant - Bergketen in 
Rusland

4 West-Afrikaans land 
5 Digitale gegevens - 

Hoofddeksel - Nakomelingen
6 Groothartig - Hoevedier - 

Frans lidwoord
7 Omgekeerd beeld
8 Computerspel met blokjes - 

Voegwoord - Ten bedrage van
9 Pers. vnw. - Delen van een 

schooldag
10 Sanitaire inrichting - Goed 

gekookt
11 Deel van een dag - Groente
12 Iemand die maar kort 

populair is

OP
LO
SS
IN
G

GIKADO
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ZONDAG 5 JANUARI 2020
ANTWERPEN. Nieuwjaarsreceptie 
met Filip Dewinter en Sam Van Rooy 
en uitreiking 'Gouden Brabo' door 
koepelvoorzitter Jan Penris in Brouwe-
rij 't Pakhuis, Vlaamse Kaai 76 om 11u. 
Org. Vlaams Belang koepel Antwerpen. 
Inl.: 03-216 92 13

VRIJDAG 10 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Wim 
Verheyden in Parochiecentrum Konings-
hof, Mechelbaan 22, Koningshooikt om 
20u. Org.: Vlaams Belang Lier. Inl.: 
Bart Verhoeven, 0496-28 32 06, info@
vlaamsbelanglier.org 

ZATERDAG 11 JANUARI
SCHOTEN. Glühweinstand op de za-
terdagmarkt ter hoogte van het oud poli-
tiekantoor, Gelmelenstraat om 9u. Org.: 
Vlaams Belang Schoten. Inl.: Tommy 
Van Look, 0473-41 43 06, tommyroyal.
tvl@gmail.com 
DENDERLEEUW. Nieuwjaarsrecep-
tie met Dries Van Langenhove in Café 
Standaard, Guido Gezellestraat 3 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Denderleeuw. 
Inl.: Kristof Slagmulder, 0476-22 64 97, 
kristof.slagmulder@vlaamsbelang.org

ZONDAG 12 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met 
Dries Van Langenhove in Hotel Royal 
Astrid, Wellingtonstraat 15 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Koepel Oostende-
Middenkust. Inl.: Christian Veroug-
straete, 0477-62 75 53, christian.ver-
ougstraete@telenet.be 

ZATERDAG 18 JANUARI
MEISE. Nieuwjaarsreceptie met Tom 
Vandendriessche en Dries Van Lan-
genhove in Ontmoetingscentrum 't 
Moment, Brusselsesteenweg 40 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang regio Halle. Inl.: 
02-582 91 75, vlaams-brabant@vlaams-
belang.org 

WOENSDAG 22 JANUARI 
KORTRIJK. Samenzang met voorstel-
ling programma 2020 in Museum Kor-
trijk 1302, Begijnhofpark om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com 

VRIJDAG 24 JANUARI
ERPE-MERE. Nieuwjaarsreceptie met 
Adeline Blancquaert en Kristof Slag-
mulder in Café Beek, Beekstraat 90 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang Erpe-Mere. 
Inl.: Guy Van Londersele, 0476- 49 92 
56, guy.vanlondersele@skynet.be 
BEVEREN. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in De Gekke Haan, 

Hoogkallostraat 25, Kallo om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Beveren. Inl.: Jamie Ker-
remans, 0477-51 44 07, jakerre@gmail.
com 
 
ZATERDAG 25 JANUARI
KRUISEM. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken en Barbara Pas in 
Klub, Kwaadstraat 9 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Kruisem. Inl.: Steven De 
Smeytere, 0497-82 83 68

ZONDAG 26 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie met 
Dries Van Langenhove in Sporthal De 
Rijdt, Jagersstraat 64 om 10u30. Org.: 
Vlaams Belang Brakel. Inl.: Veronique 
Lenvain, 0478-79 68 85, veronique-len-
vain@skynet.be 
TIENEN. Nieuwjaarsreceptie met 
Suzy Wouters en Katleen Bury in Bras-
serie Incognito, Grote Markt 34 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang regio Leuven. Inl.: 
Joël Dereze, 0478-67 02 16, snelle@te-
lenet.be  
BRUSSEL. Nieuwjaarsreceptie met 
Bob De Brabandere, Dominiek Loo-
tens en Klaas Slootmans in Raadsge-
bouw v/d Vlaamse Gemeenschapscom-
missie, Lombardstraat 67 om 14u. Org.: 
Vlaams Belang regio Brussel-19. Inl.: 
02-219 37 79, brussel@vlaamsbelang.org 
KAPELLEN. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in Zaal Lux, Markt-
plein om 14u. Org.: Vlaams Belang Ka-
pellen. Inl.: Chris Marynissen, kapellen-
veilig@gmail.com 

VRIJDAG 31 JANUARI 
ANTWERPEN. Konijn met Roden-
bach met Bart Claes in Centrum Van 
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 
82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 1 FEBRUARI
NIEUWPOORT. Nieuwjaarsreceptie 
met Filip Dewinter in café De kaai, Kaai 
30 om 19u. Org.: Vlaams Belang Oos-
tende. Inl.: Johan Vanblaere, 0495-22 80 
72, johanvanblaere@gmail.com 

ZONDAG 2 FEBRUARI
WUUSTWEZEL. Lichtmis en nieuw-
jaarsreceptie in Zaal Blommaert, Ge-
meentepark 22 om 14u. Org.: Vlaams 
Belang Wuustwezel. Inl.: William Ver-
steylen, 0497-25 14 62, william.verstey-
len@telenet.be 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 
AARTSELAAR. Gespreksavond en re-
ceptie met Hans Verreyt en Bart Claes 
in CC Aartselaar, Della Faillelaan 34 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Aartselaar. 
Inl.: Mike Schuurmans, 0485-71 72 94, 

mike.schuurmans@vlaamsbelang.org

ZONDAG 9 FEBRUARI
WAREGEM. Nieuwjaarsreceptie in 't 
Kiekenkot, Poekelaan 83, Beveren-Leie 
om 11u. Org.: - Vlaams Belang Ware-
gem. Inl.: Bertrand Van Houtteghem, 
0477-58 22 29.

DINSDAG 11 FEBRUARI
WESTMALLE. Winterwandeling. Sa-
menkomst in Café Trappisten, Antwerp-
sesteenweg 487 om 14u. Org.: Senioren-
forum Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, 
seniorenforumantwerpen@telenet.be 
KORTRIJK. Bowlen in Bowling De 
Max, Stationsplein 6A om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan 
Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@
hotmail.com 

ZATERDAG 15 FEBRUARI
DENDERMONDE. Valentijnsreceptie 
met Filip Brusselmans in Café 't Peirt, 
Kasteelstraat 1 om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Dendermonde. Inl.: Barbara Pas, 
barbara.pas@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 
BEERSEL. 18de Stoofvlees en vol-
au-ventfestijn in zaal Ons Huis, Vroe-
nenbosstraat 4, Dworp om 12u. Org.: 
Vlaams Belang Beersel. Inl.: Klaas Sloot-
mans, 0479-76 37 51 

ZONDAG 23 FEBRUARI 
KORTRIJK. Chicons mee espe in 
kaassaus in Café-feestzaal Casino, Kooi-
gemplaats 4 Kooigem om 11u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan 
Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@
hotmail.com 

DONDERDAG 27 FEBRUARI
ROESELARE. Ludieke vertelnamid-
dag in Kenniscentrum Arhus, De Munt 
8 om 14u30.  Org.: Seniorenforum 
Mandel. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI 
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 
03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbe-
lang.org 

ZONDAG 1 MAART
HEIST-OP-DEN-BERG. Jaarlijkse 
eetdag in Parochiezaal, Schoolstraat 28, 
Itegem om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang Heist-op-den-Berg. Inl.: Diana van 
Beughem, 0497-85 45 79, dianavan-
beughem@hotmail.be 
IEPER. Boekenmarkt in Oud Vlees-
huis, Neermarkt 6 om 9u. Inl.: Nancy 
Six, 0479-30 41 01, info@nancysix.org 

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



BESTEL UW
VLAAMSE

IDENTITEITSKAART

BESTEL UW KAART VIA

Vlaams Belang is van oordeel dat de beste manier 
om de kiezer het beleid te geven dat hij of zij wil, 
nog steeds een onafhankelijke Vlaamse staat is. In 
die staat kunnen we onze eigen identiteit – onze 
eigen waarden, normen en cultuur – beschermen en 
onze mensen op de eerste plaats zetten. Een Vlaam-
se natie waar de Vlaamse bevolking het zelf voor 
het zeggen heeft en waar we zelf onze toekomst 
kunnen uitstippelen. De lang uitgesponnen federale 
formatie is daarbij alleen maar extra koren op de 

molen. Voorzitter Tom Van Grieken:  “Het uitblijven 
van een oplossing wijst er voor de zoveelste maal 
op dat de houdbaarheidsdatum van de Belgische 
constructie reeds lang overschreden is.”

Om het democratische streven naar een 
onafhankelijk Vlaanderen extra in de 
verf te zetten, verkoopt het Vlaams 
Belang dan ook  (symbolisch) 
Vlaamse identiteitskaarten.

WWW.VLAAMSBELANG.ORG/VLAAMSEIDENTITEITSKAART

€5VOOR EEN GEPERSONALISEERDE 
IDENTITEITSKAART MET FOTO


