
Afgiftekantoor: GEEL
P4A9074

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij 

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
itg

av
e 

(b
eh

al
ve

 a
ug

us
tu

s)
 •

 Ja
ar

ga
ng

 1
7 

• 
nr

. 1
0 

• 
 o

kt
ob

er
 2

02
0

Ve
r. 

ui
tg

.: 
To

m
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8 

bu
s 9

 te
 1

21
0 

Br
us

se
l

WIJ LEIDEN 
PROTEST TEGEN 
ANTI-VLAAMSE 

REGERING



2

Inhoud
4 

Actua kort

6 
Wilmès en de Vivaldi-bende

7 
Het corona-reisbeleid

8 
Vlaanderen blijft de factuur betalen

9 
Uw auto is de grootste melkkoe van 

Europa

10 
Komt tweede golf van Merkel?

12 
Nog hogere stroomfactuur?

13 
Drugsoorlog Antwerpen escaleert

14 
Vraaggesprek: Peter Vyncke

20 
VS naar gespannen presidentsverkiezing

22 
Terugblik: Het Lambermontakkoord

24 
Vragenvuur: Carmen Ryheul

IntensIeve zorg
Het verdomde virus ‘vierde’ afgelopen maand zijn 
eerste half jaar als pandemie. Zonder bloemen of 
kransen uiteraard, laat staan een verjaardagstaart. 
Over hoe we de komende 365 dagen aan virusbe-
strijding gaan doen, is al veel inkt gevloeid en lig-
gen de wildste strijdplannen klaar. Maar hoe we op 
sociaaleconomisch gebied gaan vermijden dat onze 
broos opgebouwde welvaartsstaat op intensieve be-
landt, blijft het angstwekkend stil. Veel verder dan 
dat we ‘VOORUIT’ of ‘Avanti’ moeten, geraken 
de Vivaldisten voorlopig niet. We dreigen hierdoor 
veel minder gewapend te zijn voor een faillisse-
mentsgolf dan voor de zoveelste virusgolf.

WANHOOP 

Nochtans gutst het economisch bloed nu al mas-
saal uit Vlaanderens aderen. Alleen al in de evene-
mentensector zijn zo’n 80.000 jobs in gevaar. Maar 
ook de bouwsector slaakt noodkreten. 4 op de 10 
bouwbedrijven denkt eraan mensen te ontslaan. In 
de reis-, luchtvaart- en horeca-industrie is de wan-
hoop totaal. Omzetdalingen tot 90 procent zijn er 
eerder regel dan uitzondering. 

SNEEUWBAL 

Het spreekt dat de economische besmetting op z’n 
minst even exponentieel is als die van het virus. Het 
ene bankroet brengt immers het andere teweeg. De 
aanzwellende sneeuwbal rolt steeds sneller en des-
tructiever. Om die te stoppen heb je een regering 
nodig die krachtdadige maatregelen neemt die ge-
dragen worden door de regio die het gros van de 
rekeningen betaalt én die vermijdt dat de schulden 
eenvoudigweg worden doorgeschoven. Dat Vivaldi 
daar de antipode van is, biedt niet alleen weinig 
perspectief. Het geeft ook te kennen hoezeer het 
eigen kleine partijbelang in de Wetstraat blijft pri-
meren op het volksbelang.  

  Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Op het moment van dit schrijven heeft dit land nog steeds geen regering. 
Als u dit leest kan het zijn dat er wel al een regering aangesteld is, maar 
één ding is zeker: ik heb geen glazen bol nodig om te weten dat het een 
regering zal zijn waar de Vlaming niet voor gekozen heeft.

De Vlaming koos Vlaams en rechts en zal een Waals en links beleid door 
de strot geramd krijgen. Dat België en democratie twee woorden zijn die 
niet samengaan is bij deze opnieuw aangetoond. Het Vlaams Belang, onze 
partij, zal de komende jaren alvast niet lijdzaam toezien.

Meer dan ooit zullen wij de stem van de gewone man en vrouw in het 
parlement zijn. Uiteraard in het parlement, waar onze parlementsleden de 
meerderheid met hun eigen gebroken beloftes zullen confronteren. Maar 
ook buiten het parlement. Als het moet met de megafoon, zoals tijdens 
onze actie op 23 september aan het federaal parlement. Als het moet, met 
een grote meeting, zoals tijdens onze protestrit van zondag diezelfde week. 
Die dag was duidelijk dat de Vlamingen achter de eisen en streefdoelen 
van het Vlaams Belang staan. 

VLAANDEREN MOET BETALEN, MAAR MAG NIET BEPALEN

En die zijn gewoon een kwestie van gezond verstand. Een solidair en 
rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen de ondersteuning en kansen 
krijgen die ze verdienen om hun leven uit te bouwen. Een rechtvaardig 
Vlaanderen, waar Vlamingen de vruchten van hun arbeid kunnen pluk-
ken, waar iedereen bijdraagt en waar de koopkracht van onze mensen ver-
zekerd wordt. En misschien wel vooral een Vlaams Vlaanderen, waar onze 
taal, onze cultuur, onze tradities en onze manier van leven beschermd 
worden.

Vandaag zullen we hiervoor blijven strijden, gedwongen vanuit de oppo-
sitie, maar tegelijkertijd zetten we met de blik op de toekomst onze groei 
door. En met uw steun kunnen we onze mensen eindelijk op de eerste 
plaats zetten!

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

edrog?

“DE VLAMING KOOS 
VLAAMS EN RECHTS 

EN ZAL EEN WAALS 
EN LINKS BELEID 
DOOR DE STROT 

GERAMD KRIJGEN.”
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TAALGRENS  
STRAFGRENS?

In een uitgelekte mail van de Brus-
selse spoorwegpolitie stond begin 
september te lezen hoe het parket 
verzoekt aan hun collega’s bij de po-
litiediensten om PV’s op te stellen 
in het Nederlands, want... “zaken 
in het Frans krijgen vaak geen pas-
send gevolg.” Franstalige rechters 
kunnen hun linkse overtuigin-
gen blijkbaar niet thuislaten. 
Daar zijn veel vragen over 
te stellen. Hier hebben we 
zwart op wit hoe orde- 
en justitiediensten toe-
geven dat er rechtson-
gelijkheid in dit land is, 
gebaseerd op afkomst/
taal dan nog. Ongetwij-
feld is Unia al in actie ge-
schoten. Maar wie hoopt 
dat de adviezen van het 
Brusselse parket misschien 
een oplossing tegen straffeloos-
heid kunnen zijn, is er allicht aan 
voor de moeite. Franstalige boeven 
in het Brusselse zullen al snel pro-
cedurefouten kunnen inroepen op 
basis van de taalwetgeving... In Bel-
gië blijft de crimineel koning.

VERGETEN WE DE 
REISSECTOR NIET?

In de Commissie Toerisme uitte 
ons Vlaams Parlementslid Kristof 
Slagmulder bij minister Zuhal De-
mir (N-VA) zijn terechte bezorgd-
heid over de toekomst van de reis-
bureausector. Momenteel is er daar 
al een omzetverlies van zo’n 4,4 
miljard. Als deze trend zich blijft 
doorzetten dan zal het omzetverlies 
tegen het einde van dit jaar zelfs 
oplopen tot maar liefst 6,4 miljard. 
De reissector is natuurlijk groter 
dan TUI alleen. “Men mag immers 
niet vergeten dat er in ons land tien-
tallen kleine reisorganisatoren be-
staan met een beperkt aantal werkne-

mers en flinterdunne winstmarges”, 
zo liet Slagmulder optekenen. “In 
Duitsland heeft men al maatregelen 
goedgekeurd. De maatregelen bij ons 
zoals tijdelijke werkloosheid kunnen 
de pijn dan wel voor een deel ver-
zachten, zaligmakend zijn ze niet.”

TJEVENSTREKEN

Aan gebroken beloftes is er geen 
gebrek bij de CD&V. Afgelopen 
maanden hoorden we Kamer-
fractieleider Servais Verherstrae-
ten (CD&V) beweren dat een 
Vlaamse meerderheid op federaal 
niveau 'altijd beter’ is. Kamerlid 

Hendrik Bogaert (CD&V) zei dan 
weer dat paars-groen de pest én de 
cholera is. Justitieminister Koen 
Geens (CD&V) sloot het rijtje 
echter af door te beweren dat de 
CD&V ‘ook principes’ heeft, geen 
passe-partout is en dat zijn partij 
‘niet de dweil van de Wetstraat’ is. 
Het Vlaams Belang zou echter het 
Vlaams Belang niet zijn als we de 
christendemocraten niet gingen 

herinneren aan hun dure woor-
den. Op 7 september trok-

ken we naar het CD&V-
hoofdkwartier gewapend 
met... dweilen. Voorzit-
ter Tom Van Grieken 
was duidelijk: “Als je als 
CD&V meewerkt aan 
deze ondemocratische 
Vivaldi-monstercoalitie, 
hoe ben je dan niet de po-

litieke dweil van de Wet-
straat?”

DE WETSTRAAT 
BLOKKEERT 

VLAANDEREN, DUS 
VLAAMS BELANG 
BLOKKEERT DE 
WETSTRAAT

Op 17 september hadden we zoge-
zegd een regering. Dat of premier 
Sophie Wilmès (MR) zou het ver-
trouwen vragen in de Kamer. 17 
september kwam en ging. Wilmès 
bleef gewoon zitten. De belofte van 

ACTUA KORT

Vlaams Belang voerde actie aan het CD&V-
hoofdkwartier tegen de deelname aan Vivaldi.
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sp.a-voorzitter Conner Rousseau 
– dat er een regering moest zijn op 
17 september of dat er verkiezingen 
moesten komen – was snel vergeten. 
Niet veel later was het echter Rous-
seau zelf die stokken in de wielen 
van Vivaldi stak. MR-voorzitter 
Georges-Louis Bouchez moest uit 
de coalitie. Dan - diezelfde avond - 
hield Rousseau een persconferentie 
en MR mocht er weer bij.

In ieder geval blijft op dit moment 
van schrijven het aantal dagen zonder 
regering aantikken. Het anti-demo-
cratische en anti-Vlaamse Vivaldi-
monster blijft om de hoek dreigen. 
Maar als de Wetstraat Vlaanderen 
blokkeert, blijft het Vlaams Belang 
niet rustig bij de pakken zitten. Op 
23 september reden Tom Van Grie-
ken en een 25-tal andere parlements-
leden naar de Wetstraat en legden er 
het verkeer – een vijftal minuten – 

stil. De symboliek is duidelijk: Als de 
Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan 
zal het Vlaams Belang de Wetstraat 
blokkeren!

EU MOEIT ZICH 
IN VLAAMS DEBAT 
ROND ONVERDOOFD 
SLACHTEN

In een advies van het Europees Hof 
van Justitie liet men vorige maand 
weten dat het Vlaamse verbod op 
onverdoofd slachten een schen-
ding is van... de vrijheid van religie. 
Nochtans geldt het verbod voor 
iedereen, niet enkel voor joden of 
moslims. “Voorschriften rond het hu-
maan omgaan met dieren zijn geen 
kwestie van religieuze vervolging”, 
reageerde ons Vlaams Parlements-
lid Els Sterckx. “Zij zijn tevens niet 
onderhandelbaar. Meerdere islamiti-
sche geleerden stelden reeds dat halal-
slacht kan mét verdoving. Maar zelfs 
moest het niet kunnen, gaan we hier 
niet rond inbinden. Sikhs kunnen 
hier ook niet rondlopen met een dolk 
rond hun middel. Dit is ons land, 
hier gelden onze wetten en gebrui-
ken.” Ook ons Europarlementslid 
Tom Vandendriessche klaagde aan 
dat de EU zich eindelijk eens met 
haar kerntaken moet bezighouden 
in plaats van zich te moeien met 
onze soevereine democratie.

“In België is de politieke insta-
biliteit structureel geworden. We 
hebben slechts 2 op 3 jaar een 
regering.”  

Pierre Wunsch, gouverneur  
Nationale Bank, De Tijd,  

29 augustus 2020

“De Belgische politiek is elk 
schaamtegevoel kwijt.”

Guy Tegenbos, politiek  
journalist, De Standaard,  

10 september 2020

“De huidige Vivaldi-tekst lijkt nog 
het meest op het programma van 
Ecolo en Groen.”
Pieter De Crem (CD&V), minister 

van Binnenlandse Zaken,
De Standaard, 17 september 2020

“Als je naar het economische pro-
gramma van de Franstalige ecolo-
gisten kijkt: dat ligt heel dicht bij 
de PTB. Dat zal toch enkel kunnen 
als zij hun programma ritueel 
verbranden.”

Egbert Lachaert, voorzitter Open 
Vld, Radio 1,  

22 oktober 2019

“Het eerste lek van de volledige 
preformateursnota en een kop-
stuk (Pieter de Crem) dat Vivaldi 
afschiet: we zitten nog niet aan de 
nieuwe patatjes.”

Isolde Van den Eynde,  
politiek journalist voor  

Het Laatste Nieuws,Twitter,  
17 september 2020

“Illegalen hebben geen gevolg ge-
geven aan een bevel om te vertrek-
ken. Waarvoor dienen alle proce-
dures om uit te maken wie wel en 
wie niet mag blijven, als iedereen 
toch blijft? Dat is geen rechtstaat 
meer.”

Marc Bossuyt, oud-rechter,
De Standaard, 16 september 2020

Het Europees Hof vindt dat het Vlaams verbod op 
onverdoofd slachten in strijd is met de godsdienstvrijheid.
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Wilmès en de Vivaldi-bende: totaal  
gebrek aan respect voor de democratie
Laat ons even een goed half jaar teruggaan in de tijd. De coronacrisis begon 
plots haar menselijke, sociale en financiële tol te eisen, en dit land werd 
geleid door een minderheidsregering die niet wist van welk hout pijlen te 
maken. Daarom besliste de minderheidsregering in lopende zaken om met 
de steun van de traditionele partijen een volwaardige regering mét speciale 
volmachten te worden, en dat voor een termijn van zes maanden. Premier 
Sophie Wilmès (MR) beloofde daarbij plechtig in het parlement om na zes 
maanden opnieuw het vertrouwen van de Kamer te vragen, indien er tegen 
dan nog geen volwaardige nieuwe regering zou zijn. 

Zes maanden later schrijven we 17 
september 2020. Een nieuwe regering 
is er nog niet, en het federaal Parle-
ment opent het zittingsjaar. Maar 
Wilmès weigert het vertrouwen van 
de Kamer te vragen, en wil haar min-
derheidsregering van amper 38 op 
150 Kamerzetels gewoon verderzet-
ten.  Een schaamteloze woordbreuk, 
ongehoord en ongezien in een parle-
mentaire democratie! Als klap op de 
vuurpijl wilden de machtspartijen dit 
totaal misprijzen voor de kiezer dan 
ook nog eens geheimhouden, zo wijst 
communicatie van MR-voorzitter 
Georges-Louis Bouchez uit, die het 
had over “jammerlijke lekken”.

AVANTI!

Het Vlaams Belang was dan ook 
de eerste partij die in de Kamer 
fel van leer trok tegen dit cynische 
machtsspel van de Vivaldi-coalitie, 
die een gezondheidscrisis mis-
bruikt om de democratische stem 
van de Vlamingen in dit land te 
negeren. Fractievoorzitter Barbara 
Pas haalde daarbij niet alleen uit 
naar de MR, maar ook naar ‘ster-
retje in de Vooruit’ Conner Rous-
seau die op sociale media stoer 
verkondigde dat wanneer er op 17 
september geen regering was, er 
maar nieuwe verkiezingen moesten 

komen; maar in het parlement wel 
schaamteloos de machtsgreep van 
Wilmès steunde. 

MOTIE VAN WANTROUWEN

Het Vlaams Belang diende daarom 
in de Kamer een motie van wantrou-
wen in tegen de minderheidsregering 
Wilmès. Weinig verrassend werd 
deze weggestemd door de Vivaldi-
partijen, die daarmee duidelijk aan-
gaven dat wat hen betreft dit land 
binnenkort wordt opgezadeld met 
een anti-Vlaamse, linkse belastingre-
gering. Een regering die eigenlijk per-
fect staat voor wat de burgers in dit 
land kunnen verwachten: de Walen 
krijgen waarvoor ze gekozen hebben, 
de Vlamingen krijgen net het omge-
keerde waarvoor ze gekozen hebben. 
Kortom: de Vlaming is goed genoeg 
om te betalen voor dit land, maar niet 
om te beslissen wat er met zijn centen 
gebeurt.

Stijn Hiers 

“De Walen krijgen waarvoor ze gekozen 
hebben, de Vlamingen het omgekeerde. 

Dit is België”.
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Het corona-reisbeleid:  
Vlaamse regering blijft knoeien
Op 16 juni presenteerden Chris Janssens en Barbara Pas het 
‘Coronablunderboek’ waarin ze aantoonden hoe de federale en de 
Vlaamse regering bij de aanpak van de coronacrisis voortdurend 
achter de feiten aanholden. Na de zomer bleek dat ook het door de 
Vlaamse regering uitgewerkte reisbeleid voor geen millimeter gewerkt 
had en dat er geen enkele controle was op de naleving van de wettelijke 
test- en quarantaineverplichting door reizigers die terugkeerden uit 
risicogebieden. 

Op 8 juli werd - weliswaar erg 
laattijdig - nieuwe wetgeving door 
het Vlaams Parlement gejaagd die 
Vlaanderen moest behoeden voor 
besmettingen door terugkerende 
reizigers. Wie terugkeerde uit een 
gebied met kleurcode rood zou 
zich verplicht moeten laten tes-
ten en in quarantaine gaan. Wie 
uit een oranje zone kwam, wordt 
niet verplicht (zoals bij kleurcode 
rood), maar wel geadviseerd om 
zich vrijwillig te laten testen en in 
quarantaine te gaan. Onze frac-
tievoorzitter Chris Janssens stelde 
toen kritische vragen over de orga-
nisatie van dit reisbeleid en de af-
dwingbaarheid van deze verplich-
tingen. 

DODE LETTER

Uiteindelijk bleek echter dat deze 
aanpak in grote mate dode letter is 
gebleven. Toeristen die uit een rode 
zone terugkwamen werden immers 
gans de zomer lang niet gecontro-
leerd. Hun gegevens kwamen niet 
terecht bij de telefooncentrales die 
hen hadden moeten contacteren. 
Tijdens de maanden juli en au-
gustus werd geen enkele reiziger 
uit een rode zone opgebeld. Boetes 
zijn evenmin uitgedeeld. Ook werd 
er geen enkele controle uitgevoerd 
op de opvolging van de quarantai-
neplicht. 

Pas op 8 september konden con-
tactonderzoekers effectief starten 
met het contacteren van de reizi-

gers die terugkeerden uit risicoge-
bieden en zich niet hadden laten 
testen. Uit het verwerken van de 
passenger locator forms – reisformu-
lieren die mensen die na 1 augus-
tus terugkeerden uit het buiten-
land dienden in te vullen – bleek 
dat slechts 66 procent van de rei-
zigers uit rode zones zich had laten 
testen. Dat is bovendien een forse 
overschatting, want veel mensen 
vulden het formulier zelfs niet eens 
in. De meest bezochte rode zones 

waren Turkije, Spanje, Marokko en 
Roemenië. 

GEKNOEI

Ondertussen werd aangetoond dat 
een duidelijk en kordaat reisbeleid 
nochtans nodig was. Op de perscon-
ferentie over de coronacijfers stelde 
viroloog Steven Van Gucht immers 
dat zo’n 22 procent van de besmet-
tingen in augustus werd vastgesteld 
bij mensen die gereisd hadden. Hoe-
veel andere mensen de terugkeerders 
uit risicogebieden die zich niet lieten 
testen hebben besmet, is niet ge-
kend. “De regeringen blijven knoeien 
in de aanpak van de corona-epidemie”, 
wierp Chris Janssens welzijnsminis-
ter Wouter Beke (CD&V) in het 
Vlaams Parlement voor de voeten. 

Wim Van Osselaer
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Vlaanderen blijft  
de factuur betalen
Vlaanderen rendeert, Wallonië verteert. Dat, en niets anders is de re-
den waarom dit land nog bestaat. De cijfers bewijzen het keer op keer.

Zo becijferde Vlaams Belang-
fractievoorzitter Barbara Pas dat 
de Walen per inwoner meer dan 
het dubbele aan uitkeringen voor 
beroepsziektes krijgen dan Vla-
mingen. In 2019 vloeide er 67 
miljoen euro aan vergoedingen 
voor beroepsziekten naar Vlaan-
deren, tegenover 88 miljoen euro 
naar Wallonië. Per inwoner krijgt 
Vlaanderen dus gemiddeld 10,20 
euro, tegenover 24,20 euro per 
inwoner in Wallonië.

Ook vergoedingen aan rechtheb-
benden als gevolg van het over-
lijden van een betrokkene gingen 
grotendeels naar het zuiden van 
het land: 22 miljoen euro voor 
Wallonië tegenover 18 miljoen 
naar Vlaanderen, of per inwoner 
respectievelijk 5,93 euro en 2,68 
euro.

ONTERECHTE UIT- 
KERINGEN RVA NAAR  
WALLONIË EN BRUSSEL

En de cijfers voor de uitkeringen 
voor beroepsziektes zijn geen al-
leenstaand geval. Ook onterechte 
uitkeringen door de RVA vloeien 
in hoofdzaak naar Wallonië. Jaar-
lijks moet de RVA in dit land 
overgaan tot bijna 40.000 terug-
vorderingen van onterecht uit-
betaalde uitkeringen, goed voor 
een bedrag van bijna 90 mil-
joen euro, zo blijkt uit cijfers die 
Vlaams Belang-Kamerlid Ellen 
Samyn kon inkijken.

In 2018 waren er 37.316 en in 
2019 37.799 beslissingen tot te-
rugvordering van werkloosheids-

uitkeringen. Een klein deel daar-
van waren terugvorderingen via 
de ziekteverzekering (als gevolg 
van een beroep bij de rechtbank 
tegen de beslissing van een zie-
kenfonds om iemand als arbeids-
geschikt te beschouwen) of via 
inhouding op pensioenachter-
stallen (wanneer een niet-cumu-
leerbaar pensioen met terugwer-
kende kracht wordt toegekend), 
maar het overgrote deel van de 
terugvorderingen gebeurt bij de 
werklozen zelf: 32.650 in 2018 
en 32.395 in 2019.

Voor wat betreft het jaar 2019 
waren er in Vlaanderen 14.351 
terugvorderingen bij de werklo-
zen zelf, goed voor een bedrag 
van zo’n 20 miljoen euro. In Wal-
lonië ging het datzelfde jaar om 
13.594  terugvorderingen, voor 
een totaal bedrag van net geen 30 

miljoen euro. Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gaat het 
om 4.450 terugvorderingen voor 
een bedrag van meer dan 11 mil-
joen euro. 

GROTE KUIS

In Vlaanderen gaat het dus ge-
middeld om 1.413 euro per terug-
vordering, in Wallonië om 2.195 
euro en in Brussel zelfs om 2.494 
euro.

Het lijkt er dus sterk op dat in 
het Franstalige landsgedeelte veel 
sneller wordt overgegaan tot het 
onterecht uitbetalen van werk-
loosheidsvergoedingen, met ook 
hogere bedragen, dan in Vlaan-
deren. “Dat roept alvast de nodige 
vragen op, en verdient nader onder-
zoek door de RVA”, stelde volksver-
tegenwoordiger Ellen Samyn.

Stijn Hiers

€ 10 € 24

VERGOEDINGEN BEROEPS-
ZIEKTEN PER INWONER

Vlaming Waal
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Uw auto is de grootste 
melkkoe van Europa
Vorig jaar inde de overheid een recordbedrag aan allerhande auto-
belastingen. Volgens een vergelijkende studie van de Franse krant Le 
Parisien is ons land daarmee de koploper van Europa. Vlaams Parle-
mentslid Bart Claes reageert op de cijfers. 

21,4 miljard euro. Dat is het bedrag 
dat de overheid vorig jaar inde aan 
belastingen die verband houden 
met uw wagen. Het gaat dan om 
de verkeersbelasting, inschrijvings-
taks, accijnzen op brandstof en alle 
andere autobelastingen. Omgere-
kend komt dit neer op zo’n 3.387 
euro per auto per jaar of bijna drie 
keer zoveel als het Europese gemid-
delde van 1.160 euro. 

Zo betalen onze noorderburen 
1.244 euro per wagen, net iets 
meer dan het Europees gemiddel-
de, maar zij krijgen hiervoor wel 
een piekfijn wegennet in de plaats. 
“Iets waar we in Vlaanderen helaas 
enkel van kunnen dromen. Het is 
wraakroepend dat onze wagen louter 
wordt gezien als fiscale melkkoe, ter-
wijl de wagen voor de meerderheid 

van de Vlamingen een noodzakelijk 
goed is”, zegt Vlaams Parlementslid 
en voorzitter van de Commissie 
Mobiliteit Bart Claes. “Het open-
baar vervoer in Vlaanderen is voor 
veel mensen absoluut geen betrouw-
baar alternatief voor de meeste ver-
plaatsingen. Beleidsmakers weten dit 
en maken er misbruik van.”

OP NAAR EEN VLAAMS 
WEGENVIGNET

En het ziet er niet naar uit dat er 
snel een tempering in de belasting-
woede van de fiscus zal komen. 
Het Vlaams regeerakkoord puilt 
uit van allerlei pestmaatregelen die 
het gebruik van uw wagen moeten 
ontmoedigen – lees: duurder ma-
ken – en indien Groen/Ecolo in de 
federale regering sukkelt, mogen 

we ons aan het ergste verwachten. 

Ook het Waals Gewest denkt eraan 
om vanaf 2023 van heel Wallonië 
een lage emissiezone te maken. 
Wie geen dure moderne wagen 
heeft, zal dus moeten bijbetalen 
om zich te verplaatsen met de wa-
gen. In Vlaanderen denkt minis-
ter van Leefmilieu Zuhal Demir 
(N-VA) zelfs aan het invoeren van 
Ultra Lage Emissiezones (ULEZ). 
“We moeten de fiscaliteit inzake au-
tobeleid veranderen. Sinds 2001 is 
de verkeersbelasting een bevoegdheid 
van de gewesten. Vlaanderen moet 
dit aangrijpen om de verkeersbelas-
ting voor Vlamingen af te schaffen en 
in de plaats een Vlaams wegenvignet 
in te voeren. Op deze manier zal de 
gemiddelde Vlaming minder belas-
tingen betalen, maar moeten bui-
tenlandse automobilisten wel mee-
betalen voor het gebruik van onze 
wegen”, aldus Claes. 

Wim Van Osselaer
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Komt tweede golf  
van Merkel?
Beleeft Europa – vijf jaar na het ‘Wir schaffen das’ van Angela Merkel, 
een heruitgave van de massale immigratiegolf uit 2015? 

Vorige maand brandde het vluch-
telingenkamp van Moria op het 
Griekse eiland Lesbos af. Zoals al 
snel duidelijk werd, was de brand 
aangestoken door enkele (afgewe-
zen) ‘vluchtelingen’ om op die ma-
nier alsnog op het Europese vaste-
land te geraken. 

VIJF JAAR LATER

Wat volgde, gaande van het propa-
gandistische en manipulatieve trom-
melvuur in bepaalde media tot en 
met het overstag gaan van de (Duit-
se) politieke klasse, leek sterk op wat 
zich exact vijf jaar geleden al eens af-
speelde. Toen droeg de reactie van de 
Duitse kanselier Angela Merkel op 
de crisis in Boedapest – het ging des-
tijds over 5.000 immigranten – bij 

tot de grootste immigratiegolf uit de 
naoorlogse Europese geschiedenis. 

Zonder zelfs maar een verzoek van 
de Griekse regering af te wachten, 
haastte Merkel zich te verklaren 
dat Duitsland migranten zou over-
vliegen. Aanvankelijk ging het over 

een nieuwe ‘eenmalige’ operatie 
waarbij een honderdvijftigtal ‘niet-
begeleide minderjarigen’ zouden 
overgevlogen worden, waarna het 
aantal immigranten al spoedig 

steeg tot meer dan duizendvijfhon-
derd. Als het van de linkse partijen 
(de Groenen uiteraard op kop), 
de ngo-immigratielobby en zon-
der twijfel ook van Merkel zélf af-

"Zonder zelfs maar een verzoek 
van de Griekse regering af te 

wachten, haastte Merkel zich te 
verklaren dat Duitsland  

migranten zou overvliegen."
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hangt, zal het daar niet bij blijven. 
Enkele EU-lidstaten uitgezonderd 
(waaronder ‘uiteraard’ België), 
oogstte het optreden van Merkel in 
de meeste Europese landen onbe-
grip of zelfs regelrechte irritatie. 

LES GELEERD

In tegenstelling tot Merkel-Duits-
land, hebben verschillende andere 
landen immers hun lessen getrok-
ken uit wat zich vijf jaar geleden 
afspeelde. Zo verklaarde de Oos-
tenrijkse kanselier Sebastian Kurz 
zich bereid onmiddellijk hulp naar 
de Griekse eilanden te willen stu-
ren, maar stelde hij even kordaat 
niet te zullen overgaan tot het in-
vliegen van migranten omdat zulks 
een aanzuigend effect zou hebben. 
Eenzelfde taal was te horen vanuit 
Zweden, nota bene het land dat 
zichzelf decennialang prees als ‘hu-
manitaire grootmacht’ en in 2015 
samen met Duitsland enthousiast 
en luid toeterend voorop liep in de 
grote welkomstfanfare.

Ook Griekenland zélf lijkt onder-
tussen lessen te hebben getrokken. 
In tegenstelling tot 2015, toen de 
toenmalige linkse regering Tsipras 
honderdduizenden illegale immi-
granten vanop de eilanden naar 
Noordwest-Europa doorsluisde, liet 
de huidige regering weten niet te 
willen overgaan tot massale trans-
fers naar het Europese vasteland. 
Met haar kordate houding wil ze in 
de eerste plaats vermijden dat ook 
in andere centra brand zou gesticht 
worden om op die manier een eva-
cuatie naar Europa af te dwingen. 

Bovendien weten de Grieken on-
dertussen maar al te goed dat het 
overbrengen van immigranten 
naar het Griekse vasteland geen 
duurzame oplossing is. De afge-
lopen vijf jaar hebben de Griekse 
autoriteiten meermaals honderden 
en zelfs duizenden immigranten 
naar het vasteland overgebracht en 
duurde het telkens slechts enkele 
weken voor de eilanden opnieuw 
met dezelfde situaties geconfron-
teerd werden. 

VALSE TEGENSTELLING

Niemand blijft onbewogen bij de 
toestanden op de Griekse eilanden 
en iedereen wil er een oplossing 
voor. Het overbrengen van nog 
meer migranten naar Noordwest-
Europa – de favoriete eindbestem-
ming van de meeste potentiële 
illegale immigranten – is dat in 
ieder geval niet. Wel integendeel: 
wanneer het signaal de wereld in-
gestuurd wordt dat een oversteek 
naar de eilanden in de Egeïsche 
Zee gelijkstaat met een inkom-
kaart voor het Beloofde Land, zal 
het probleem alleen maar groter 
worden en zal het uiteraard slechts 
kwestie van tijd zijn voor de zelf-
verklaarde humanisten roepen om 
een volgende ‘eenmalige’ relocatie. 
Misschien is dat ook wel de bedoe-
ling, maar in dat geval moet de 
vraag gesteld worden of – zoals ook 
deze keer weer gebeurde – de mee-
lijwekkende beelden van kinderen 
hier niet schaamteloos misbruikt 
worden als een soort morele storm-
ram die moet dienen om de eigen 
politieke agenda door te drukken 
en de poorten van Europa verder 
open te beuken.

Zeker is in ieder geval dat dege-
nen die vanuit hun zelfverklaarde 
‘humane’ opstelling telkens weer 
pleiten voor de opname van nog 
meer (illegale) migranten bewust 
een valse tegenstelling in het leven 
houden. Menselijkheid en solida-
riteit hoeven immers geenszins te 
betekenen dat de immigratiepoor-
ten nog verder worden opengezet. 
Doeltreffende hulp kan even goed 
– en dikwijls zelfs efficiënter – met 
onze ondersteuning ter plaatse 
worden geboden. Wie een duur-
zame, verantwoorde en structurele 
oplossing wil voor de situatie op de 
eilanden en daadwerkelijk solidair 
wil zijn met Griekenland, moet er 
alles aan doen om de illegale im-
migratie naar Europa een halt toe 
te roepen. In plaats van ze met een 
feitelijke politiek van open grenzen 
nog aan te wakkeren. 

Dirk De Smedt
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Nóg hogere stroomfacturen na 
invoering capaciteitstarief
De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
heeft onlangs de invoering van het zogenaamde ‘capaciteitstarief ’ aan-
gekondigd. Vanaf 1 januari 2022 zullen de netkosten in de Vlaamse 
stroomfactuur niet langer afhangen van de hoeveel elektriciteit die u 
in totaal verbruikt, maar van het piekverbruik. 

Dat piekverbruik is de maximum-
hoeveelheid elektriciteit die u op 
een bepaald moment van het net 
afneemt. De netkosten waarop het 
nieuwe tarief wordt toegepast ma-
ken een kwart uit van de stroom-
factuur en houden de kosten in 
voor het aanleggen, beheren en 
onderhouden van de elektriciteits-
netten en het vervoer van elektri-
citeit. Met deze hervorming wil de 
VREG het gedrag van de consu-
ment sturen richting een meer ge-
spreid elektriciteitsverbruik. Als we 
namelijk met z’n allen elektrisch 
beginnen rijden en warmtepom-
pen installeren, zal de vraag naar 
elektriciteit enorm toenemen. Op 
die manier kan het elektriciteitsnet 
op bepaalde momenten overbelast 
raken. Een verzwaring van het net 
om een dergelijke overbelasting te 
vermijden zou heel wat investe-
ringskosten met zich meebrengen. 

GEMIDDELD PIEKVERBRUIK

De VREG beweert dat de finan-
ciële impact op de elektriciteits-
factuur van een gemiddeld gezin 
(met een elektriciteitsverbruik van 
3.500 kWh) beperkt zal blijven. 
De regulator gaat ervan uit dat 
een dergelijk gezin een gemiddeld 
piekverbruik heeft van 3,15 kW en 
dat door het capaciteitstarief men 
zelfs 50 euro zou kunnen uitspa-
ren. Los van het feit dat het twij-
felachtig is of een gemiddeld gezin 
zich kan houden aan dat gemid-
deld piekverbruik, is het een heel 
ander verhaal wanneer we kijken 
naar mensen met een laag elek-
triciteitsverbruik (alleenstaanden, 
kinderloze koppels, kotstudenten, 
tweedeverblijvers,…). Een gezin 
met een laag stroomverbruik van 
1.200 kWh zou zijn factuur met 
maar liefst 60 euro zien stijgen. 

Een tweedeverblijver zal zijn net-
kosten zelfs meer dan zien verdub-
belen (van 48 euro naar 101 euro). 

TWEEDE BELASTINGBRIEF 

De Belgische stroomfactuur be-
hoort nu reeds tot de hoogste van 
Europa. Een gemiddeld Vlaams 
gezin betaalde in 2019 meer dan 
900 euro voor zijn verbruik. Bij 
onze noorderburen lag dat be-
drag aanzienlijk lager. Sinds 2007 
is de elektriciteitsfactuur voor de 
Vlaming met meer dan 500 euro 
gestegen. De oorzaak van deze 
stijging is reeds lang bekend: de 
stroomfactuur is een verdoken be-
lastingbrief geworden. De eigen-
lijke prijs van elektriciteit maakt 
amper nog een kwart uit van wat 
de Vlaming uiteindelijk betaalt. 
Dat de VREG diegenen die het 
al moeilijk hebben een nóg ho-
gere elektriciteitsfactuur opdringt 
door middel van het capaciteitsta-
rief valt onmogelijk te rechtvaar-
digen. 

Alexander van Hoecke
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Drugsoorlog  
Antwerpen escaleert
Eind augustus is de Antwerpse drugsoorlog weer heviger dan ooit losge-
barsten. Er vonden maar liefst 8 druggerelateerde aanslagen en incidenten 
plaats op 7 dagen tijd, met name in de districten Deurne en Borgerhout. 
Het gaat om zowel granaataanslagen als schietaanslagen. Twee keer von-
den er op amper 24 uur tijd zelfs twee aanslagen plaats in dezelfde straat. 
Het Antwerps stadsbestuur wordt gewoon uitgelachen.

Sinds juli 2016 waren er in Antwer-
pen niet minder dan 94 druggerela-
teerde aanslagen en incidenten, of 
zo’n 2 per maand. Hallucinante cij-
fers. Op 21 februari 2018 had burge-
meester De Wever nochtans met veel 
trots het Stroomplan voorgesteld: een 
samenwerking tussen de douane en 
verschillende overheden en politie-
diensten om de strijd aan te binden 
met deze zware drugscriminaliteit. 

Anno 2020 is het drugsgeweld alleen 
maar verergerd: buurtbewoners in 
de getroffen wijken in Antwerpen-
Noord, Deurne-Noord en Borger-
hout zijn terecht boos en bang. Ze 
vrezen voor hun leven en dat van 
hun naasten en kinderen. Sommi-
gen denken eraan om te verhuizen. 
Antwerpenaars reageren misnoegd en 
voelen zich in de steek gelaten door 
het stadsbestuur.

NACHTWACHT

Bij monde van Antwerps fractie-
voorzitter Sam van Rooy vroeg het 
Vlaams Belang op 24 augustus, na de 
eerste aanslag, om onmiddellijk de 
gemeenteraad bijeen te roepen voor 
een spoedzitting. De Wever wilde 
daar echter niet op ingaan en organi-
seerde pas een ‘themazitting’ over het 

drugsgeweld op 21 september. Op 3 
september, niet toevallig meteen na-
dat Vlaams Belang Antwerpen een 
persconferentie over het drugsgeweld 
had aangekondigd, lanceerde De We-
ver plots ‘Operatie Nachtwacht’ met 
als doel drugsaanslagen te voorko-
men. Filip Dewinter merkte terecht 
op: “Het Vlaams Belang dicteert, Bart 
De Wever marcheert.”

Twee dagen later vond in Deurne 
echter opnieuw een drugsaanslag 
plaats, met een machinegeweer. Ope-
ratie Nachtwacht blijkt too little, too 
late en schrikt onvoldoende af. Sam 
van Rooy wees erop dat de 50 politie-
agenten die De Wever heeft ingezet 
verre van voldoende zijn: “Minstens 
het vijfvoud aan manschappen is no-
dig.”

SOLDATENPATROUILLES 

Filip Dewinter hield dan ook (op-
nieuw) een gespierd pleidooi om het 
leger in te zetten: “Er wordt met oor-
logswapens geschoten, er zijn al tiental-
len aanslagen gepleegd in de afgelopen 
paar jaar en de stad dreigt vijandelijk 
overgenomen te worden en te verande-
ren in een oorlogszone. Als de tijd nu 
niet rijp is om soldaten te laten pa-
trouilleren in de desbetreffende wijken, 

wanneer dan wel? Het leger patrouil-
leert al in de joodse buurt, met succes. 
En als we onze soldaten inzetten in So-
malië, Irak en andere landen, waarom 
hier dan niet? De voornaamste taak 
van het leger is de bescherming van 
de eigen burgers. De soldatenpatrouil-
les uitbreiden in bepaalde Antwerpse 
buurten zou dan ook een veel krachti-
ger signaal geven tegen het drugsgeweld 
dan de inzet van extra ordetroepen en 
een paar Bearcat-voertuigen die al en-
kele jaren in de garage stonden te roes-
ten.” Defensiespecialist en Kamerlid 
Steven Creyelman voegt daaraan toe 
dat de inzet van het leger gezien moet 
worden als een noodzakelijk kwaad, 
gezien het nijpende personeelstekort 
bij de politiediensten. Lid van de 
Kamercommissie Defensie, Annick 
Ponthier, die de onderbemanning 
bij defensie al geruime tijd aankaart, 
sluit zich daarbij aan.  “Het garande-
ren van veiligheid is de belangrijkste 
kerntaak van een overheid. Indien 
men in de komende jaren onze vei-
ligheidsdiensten stiefmoederlijk blijft 
behandelen, komt die kerntaak ernstig 
in het gedrang.”   

Als reactie op De Wevers ‘Opera-
tie Nachtwacht’ lanceerde Vlaams 
Belang Antwerpen een actieplan te-
gen drugsgeweld: ‘Operatie Argus’, 
met 10 actiepunten, te lezen op  
www.vlaamsbelangantwerpen.be.

Alexander Van Hoecke
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Peter Vyncke (49) en zijn gelijknamig bedrijf  
VYNCKE zijn al even een begrip in de Vlaamse onder-
nemerswereld. Vyncke zelf noemt het graag een fami-
liebedrijf – en het gaat intussen al vier generaties mee. 
De firma is toonaangevend in hernieuwbare energie-
oplossingen voor bedrijven en een pionier wat betreft 
biomassabrandstof. Bedrijven die bepaalde organische 
producten verwerken en niet weten wat gedaan met 
hun productie-afval kunnen aankloppen bij Vyncke 
en voor je het weet, kunnen ze met hun afval hun hal-
len verwarmen. Maar de ‘Vynckeneers’ – zoals ze zich 
graag noemen – zijn bijzonder om nog meer redenen. 
In tegenstelling tot heel wat van zijn collega’s in de 
ondernemerswereld is Peter Vyncke zeer Vlaamsgezind 
en komt hij daar ook heel duidelijk voor uit. Op alle 
nederzettingen van de Vynckeneers wereldwijd wap-
pert fier de Vlaamse Leeuwenvlag, mét zwarte klau-
wen. En ook in de media en op Twitter neemt Peter 
Vyncke geen blad voor de mond.

Zo’n uitgesproken politieke meningen, beschadigt dat 
niet je zakelijke belangen als bedrijfsleider?

Laat mij daar heel duidelijk over zijn: neen. Ten eerste 
wordt maar 1 procent van onze bedrijfsactiviteiten geor-
ganiseerd in Vlaanderen. We verkopen zelfs nog meer in 
Wallonië. En ik kan je met de hand op het hart zeggen: 
ik heb daar nog nooit negatieve commentaar gehad. Wel 
veel positieve commentaar. Niet in het minst vanuit Wal-
lonië. In Virton bijvoorbeeld zijn ze er ook heel enthou-
siast over. 

Ik denk ook wel dat mijn uitgesproken meningen leven 
in de brouwerij brengen. Voor veel mensen betekent het 
ook plezier, zeker als je zelf ook tegen een andere mening 
kan. Dat is deels ook waarom er overal ter wereld op onze 
domeinen een Vlaamse Leeuw wappert. Met zwarte klau-
wen, ja. Ik zeg dan altijd; ‘dat is omdat ik vreedzaam ben, 

deze heeft geen bloed aan de klauwen’. Maar eerlijk, dat 
is gewoon om wat ambetant te doen. (lacht)

Wat ik wel denk, is dat er mensen zijn binnen de overheid 
die er minder verdraagzaam over zijn. Daar heb ik toch 
wel al tamelijk wat problemen gehad. Bij bepaalde ver-
gunningaanvragen werd ik zodanig tegengewerkt, dat het 
bijna niet anders kan dat het ging om politieke tegenstand.

Vanwaar komt de Vlaamsgezindheid in feite? Kreeg u 
het mee van uw ouders?

Ik denk dat je mijn politieke opvatting niet zomaar on-
der één noemer kan gooien. In dat opzicht is het veel 
meer een product van mijn eigen ontwikkeling, al ben ik 
natuurlijk wel Vlaamsgezind. Maar om u een voorbeeld 
te geven: tijdens een van de VOKA-stages bij ons zei 
Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid voor Groen, 
red.) tegen mij: "Gij zijt voor geen gat te vangen”. 

Ik ben zo bijvoorbeeld tegen gebotteld water. San Pelle-
grino, Spa enzoverder. Daar komt water uit de bron met 
dezelfde kwaliteit als er uit uw kraan komt. Maar er is 
dan een of andere slimme marketeer, die daar dan een 
label op laat plakken en ‘tadaa’, het is ineens een product 
waar je een meervoud voor mag betalen. Dan wordt dat 
vervoerd over onze wegen, dan gaat het naar de Carrefour 
of weet ik veel wat. En dan moet jij of je vrouw naar die 
Carrefour met jouw SUV, die uiteraard ook op fossiele 
brandstof rijdt. Allemaal voor iets dat ook gewoon uit 
jouw kraan komt. Dan denk ik; waar zijn we mee bezig? 
Met producten als Aqualex heb je zoveel water als je wilt 
– gekoeld, gedemineraliseerd en dus heel lekker – direct 
in huis, uit je eigen leidingen.

Zou je jezelf dan beschrijven als groene jongen?

Ik denk dat Groen hun USP (unique selling proposition, 
red.) al lang mag opbergen. Wat jij groen noemt, vind ik 

ivaldi? Nee, dat komt niet goed.”

Interview Peter Vyncke:
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gewoon gezond verstand. Dat waterverhaal toont dat aan; 
het gaat in feite allemaal om hoe je omgaat met schaarste. 
Smijten we bijvoorbeeld flessen weg of werken we met 
leeggoed? Dat legt zichzelf toch uit? Of neem nu fossiele 
brandstof. Of er nu nog 30 jaar of 300 jaar olievoorraad 
is; de manier hoe we dat nu verbruiken, dat is pure ver-
kwisting. 

Versta mij echter niet verkeerd. Van mij mag iedereen 
vrij zijn om te doen wat hij of zij wil, maar enkel als hij 
of zij daar dan de volledige consequenties van draagt. 
Wil je per se gebotteld water consumeren? Fijn, maar 
dan moet je ook betalen voor de schade op het wegen-
net, de ecologische impact ... 100% accijnzen moeten 
het wel dekken, denk ik. Natuurlijk spreek ik wel over 
hier. Mijn wateradviezen gaan bijvoorbeeld niet op in 

Mumbai. Alsjeblief, koop daar flessenwater. Verzegeld. 
(lacht)

En dan komen we tot iets wat mij cruciaal lijkt; groene 
recepten zijn moeilijk te verkopen als je mensen moet la-
ten inboeten aan levenskwaliteit. Als je op dat vlak daar-
entegen niet moet inboeten, zit je met goud in je handen. 
En ik geloof ook niet dat het moet – dat inboeten. Maar 
dan moet je durven inzetten op technologische innova-
tie. En daar verschil ik uiteraard met de zienswijze van 
Groen.

Maak dat eens concreet?

Ik ben geen voorstander van de schrikverhalen, van het 
doemdenken bij die partij. We kunnen op deze planeet 

ivaldi? Nee, dat komt niet goed.”

BIO

• Geboren in 1971
• Diploma Toegepaste Economische Weten-

schappen KU Leuven, preses Ekonomika 
1993-1994

• Actief geweest bij KVHV
• 1994-1996: Werknemer Vyncke Energie-

techniek
• 1996-2000: verantwoordelijke Azië
• 2002 - nu: wordt CEO Vyncke, en neemt sa-

men met broer Dieter (operationeel directeur) 
het familiebedrijf over van ouders en zussen

• Bestuurder: Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen; Digital Arts & Entertain-
ment Studio's

• Jonge Vlaamse Ondernemer JCI (2007)
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gerust met 80 miljard, wat zeg ik, 800 miljard leven. 
Vandaag de dag wordt er slechts een fractie van de 
oppervlakte van deze planeet gebruikt om te wonen, 
dus dat kunnen we al uitsluiten als probleem.

Energie denk je dan? Welaan, energie is evenzeer 
geen probleem. Slechts één uur zonneslag levert voor 
een volledig jaar de energiebehoefte van de volledige 
menselijke populatie. Maar natuurlijk is in dit aspect 
de kerncentrales sluiten een slecht idee. Tot enkele 
jaren – of misschien beter decennia – geleden wa-
ren we wereldvermaard in het veld van kernenergie. 
Vandaag moeten we zien hoe andere landen het on-
derzoekswerk naar kernfusie leiden. Maar eens we 
kernfusie realiseren is ‘the sky the limit’, hoor. Dan 
kan je rendabel CO₂ uit de lucht halen, dan trek je 
goedkoop waterstof uit water, dan maak je van zee-
water drinkwater, dan maak je van woestijn vrucht-
bare grond...

We hebben jammerlijk genoeg wel echt die boot ge-
mist. Anderen zijn bezig met kernfusie, maar we heb-
ben ook in andere schone energiebronnen heel fout 
gehandeld. In de jaren ‘70 zag je met de oliecrisis 
allerlei landen in Europa inzetten op hernieuwbare 
energie, zoals energieopwekking met wind. Maar de 
oliecrisis eindigde, de olieprijzen zakten en met die 
crisis ook het onderzoek in onze regio. In Scandinavië 
heeft men echter de olieprijzen kunstmatig hoog ge-
houden en met die extra overheidsinkomsten verder 
innovatie ondersteund naar hernieuwbare energie. 
Vandaag staat men daar mijlenver voor op ons.  

Iets anders. U hebt de regeringsformatie allicht 
met argusogen gevolgd. Wat denkt u van het hui-
dige project? Vivaldi lijkt eindelijk in de steigers. 
Een goeie zaak?

Een goeie zaak? Welja, als het plan is om met Open 
Vld naar de kiesdrempel te gaan, als het is om België 
naar de afgrond te bren-
gen... dan zeker! Maar 
ernstig, neen. Ik dacht 
met Egbert Lachaert (de 
nieuwe voorzitter van 
Open Vld, red.) wel dat 
het wel de goeie richting 
ging opgaan met die par-
tij – ‘dit kan niet anders 
dan beter worden in ver-
gelijking met Rutten’. 
Wat meer op rechts varen. 
Wat is er immers mis met een liberale partij die een 
rechts-liberale koers vaart? Je kan er toch geen 51% 
mee halen, dus wat er finaal aan regeringscompro-
missen uit de bus komt, kan allicht wel gezonder 
zijn. Maar dit? Men heeft het precies al op voorhand 
opgegeven. 

Ik begrijp het niet goed van Open Vld, maar ook niet 
van CD&V. Bijzonder jammer. Hoe gaan ze met dit 
vehikel hun kiesbeloftes – een Vlaamse meerderheid, 
meer autonomie voor Vlaanderen… – realiseren? 
Nee, dat komt niet goed. Voor de Groenen begrijp 
ik het natuurlijk wel. Zij kunnen nu eindelijk aan de 
macht komen.

De andere formules leken natuurlijk ook niet echt 
te lukken. Waar ligt volgens u dan de wel de op-
lossing voor België? Is een afspiegelingsregering 
iets volgens u? Confederalisme? Of gaan we voor 
Vlaamse onafhankelijkheid?

Ik mag kiezen? Dan wil ik een Europa van volks-
staten. Als we vooruit willen, moet het in een groter 
Europees project. Een vredesunie. Maar die totale in-
efficiënte bij de EU, daar ben ik niet voor, natuurlijk. 
Het is in die zin jammer dat het VK weg is, want zij 
waren heel kritisch ten aanzien van al die inefficiën-
tie. We verliezen een belangrijke bondgenoot met de 
Brexit.

Maar wat we moeten doen is een Europees leger aan-
maken. We leggen daarnaast al ons geld samen en de 
bevoegdheden die niet persoonsgebonden zijn, die 
regelen we Europees. De andere zaken zijn dan voor 
de volksstaten. Dus een confederalisme, ja, maar op 
Europees niveau. 

En Brussel?

Van Brussel maken we dan ‘Brussels DC', een Euro-
pese hoofdstad die gedeeld wordt en beheerd en gefi-
nancierd door Europa. 

Ik begrijp in feite niet zo goed waarom niet meer 
mensen dat willen in Wallonië en Vlaanderen. Onze 
separatistische beweging is vooral rechts georiënteerd. 
Maar in Canada (Quebec, red.), het VK (Schotland 

en Noord-Ierland, red.), Spanje (Catalonië en Bas-
kenland, red.) enzoverder, bestaan die bewegingen 
vooral uit links georiënteerde mensen. Waarom be-
staat dat hier bij ons niet? (denkt) De separatistische 
beweging in België onderscheidt zich natuurlijk van 
al die andere. Overal ter wereld zijn zij de minder-

"We verliezen een 
belangrijke bondgenoot 

met de Brexit."
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heid, maar hier zijn we de meerderheid. Niemand 
begrijpt dat uiteraard.

Uw ideologische opvattingen gaan allicht ook ver-
der dan enkel het communautaire. Zou u uzelf om-
schrijven als rechts of conservatief? U hebt wel dat 
label.

Ik hou niet zo van clichés. Wat betekent dat ook? 
Voor mij is conservatief oubollig, terwijl progressief al 
snel als communistisch klinkt.

Wel, klassiek rechts wil bijvoorbeeld vaak minder 
belastingen en meer – individuele – verantwoorde-
lijkheid...

(Onderbreekt snel) Betalen we hier te veel belastingen? 
Allicht. Ik denk dat we te veel afnemen van mensen 
die risico durven nemen en geven aan zij die dat niet 
doen. Maar er komt wel wat meer bij kijken dan dit, 
hé. De Amerikaanse Republikeinen bijvoorbeeld, die 
zijn volledig mis. Ze zeggen daar: ‘neem initiatief, 
werk hard en dan kom je er wel’. Dat klopt niet. Je 
moet ook geluk hebben. Je moet kansen krijgen. We 
hebben bijvoorbeeld heel veel geluk dat we hier zijn 
geboren. We hebben geluk dat we in vrede zijn gebo-
ren. We hebben geluk dat we gezond zijn geboren. We 
hebben geluk dat we een relatief gezonde thuissitu-
atie hadden, enzovoort enzoverder. Die hele context 
is geluk. Mijn broer en ik vertellen altijd: wij zijn de 
leerlingen uit de parabel van de talenten. We beseffen 
maar al te goed: wij hebben er vijf gekregen. Of zoals 
ze bij ons in de streek zeggen: ‘de gebrôad’n kiekens 
vlieg’n in uw toote’.

Maar als je dat in beschouwing neemt, dan kan je niets 
anders dan concluderen dat er herverdeling moet zijn. 
Maar van de mensen die geluk hadden, naar de men-
sen die minder geluk hadden. 

Kijk, ik vind bijvoorbeeld dat Rudy De Leeuw (voor-
malig hoofd van de socialistische ABVV-vakbond, 
red.) nagenoeg middeleeuwse retoriek verkoopt. De 
klassenstrijd, de vijandige praat ten aanzien van ‘het 
patronaat’... Maar je hebt ook zo’n ondernemers. 
Zaakvoerders die eerst foutief denken dat ze alles zelf 
hebben gedaan en gerealiseerd en vervolgens zeggen: 
‘ik heb alle aandelen, mijn wil is wet.’ Maar om een 
bedrijf te runnen heb je wel meer dan kapitaal nodig, 
hoor. Je moet aan je werknemers denken, dat is men-
selijk kapitaal. Zij investeren ook in uw zaak. Als je 
daar geen rekening mee houdt, heb je niets duurzaam. 
Antoine de Saint-Exupéry (Franse schrijver uit de eer-
ste helft van de 20ste eeuw, red.) zei dat heel gevat: 
“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en 
vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk 
detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kun-
nen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de 

enorme eindeloze zee”. Dat is ondernemen. Als onder-
nemer heb je veel plichten. Maar die middeleeuwse 
ondernemers en dito vakbondsbonzen houden elkaar 
dus in stand. Je moet de biotoop daarvan wegnemen.

Hoe dan? Hoe ziet uw ideale maatschappijorgani-
satie er dan uit?

Ik zou de politiek stilleggen. Opnieuw beginnen. 
Breng alle verstandige mensen van alle strekkingen 
bijeen en maak oplossingen rond de dingen die ieder-
een wil. Want veelal willen die dus dezelfde dingen, 
hé. Niemand wil dat er mensen dakloos moeten zijn, 
iedereen wil dat de mensen gezond zijn, iedereen wil 
dat kinderen naar school kunnen gaan... Dat gezegd 
zijnde, ik vind dat je een samenleving kan afmeten op 
basis van hoe ze omgaat met haar zwakken, daklozen, 
zieken, enzoverder. Enkel als we dat goed doen, dan 
zijn we als maatschappij geslaagd.

Onze werkloosheidsuitkering zou ik ook anders aan-
pakken. De eerste 6 maanden 100% van je voorma-
lig loon en daarna 6 maanden aan 80%. Dan heb je 
een jaar overbrugd. Ben je dan nog steeds werkloos 
dan is het, gezien onze vele open vacatures, ofwel je 
eigen fout, ofwel zit je met een ander probleem. En 
voor die problemen hebben we andere systemen. De 
werkloosheidsuitkeringen moeten natuurlijk ook niet 
door vakbonden uitbetaald worden. Dit geldt uiter-
aard evenzeer voor de gekleurde ziekteverzekeringen, 
die moeten we ook afschaffen. Dat zijn allemaal over-
heidstaken.

Dit was alvast heel leerrijk, hebt u nog een laatste 
stuk advies voor onze lezers?

Voor wie nog jong is: leer veel talen. En doe zoveel 
mogelijk buitenlandervaring op. En aan de ouders: 
zorg ervoor dat je kinderen minstens drie talen vloei-
end kunnen spreken als ze het huis uit gaan. Hoe 
meer flamingant je bent, hoe meer talen je in feite 
moet kennen. Iedereen in de Vlaamse Beweging moet 
vloeiend Frans kunnen. ‘Men is zo veel keren man, als 
men talen spreken kan’.

En waarom ik dat zeg van die buitenlandervaring: het 
is goed om wat perspectief te krijgen weg van de kerk-
toren, ja, weg van Vlaanderen. Zo weet je ook wat 
Vlaanderen wel is en niet is. Dat kan je als jongeling 
heel eenvoudig via al de uitwisselingsprojecten die be-
staan, gratis diensten enzoverder. Creëer een kijk op 
de wereld, schep je eigen visie.

En zolang het kan betaald worden: studeer bij. Sta 
niet te trappelen om te werken. We worden tegen-
woordig 90; er zal dus tijd genoeg zijn om te werken. 

Opgetekend door Jonas Naeyaert
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Brussel:
oorlogszone voor hulpdiensten
Brandweer, politie, ambulanciers: allemaal krijgen ze in Brussel te 
maken met geweld. Tijd voor verandering!

Als men een willekeurige krant 
van een willekeurige dag open zou 
slaan, is de kans groot dat men op 
een artikel stoot waarin geweld te-
gen politieagenten, brandweerlui 
of ambulanciers beschreven wordt. 
Wat alle artikels naast de feiten ook 
gemeen hebben: veelal vinden de 
feiten plaats in Brussel. En dat is 
geen toeval.

FAIT DIVERS 

Criminaliteit is op sommige plaat-
sen in Brussel immers een dagelijks 
fenomeen geworden. Kenmerkend 
is dat dit vanuit een misplaatste 
Bruxellitude niet benoemd mag 
worden. Wie dat wel durft doen, 
heeft het zogezegd slecht voor met 
de hoofdstad en zou opzettelijk de 
reputatie van Brussel willen be-
smeuren. In plaats daarvan moet 
men wegkijken en de problemen 
onder de mat vegen. Wie herinnert 
zich nog Brussels oud-burgemees-
ter Freddy Thielemans (PS)? Nadat 
er op Brussel op klaarlichte dag 
met kalasjnikovs werd geschoten, 
verklaarde de man: “Wat er gebeurd 
is, is zeker erg. Maar in het geheel 

genomen is het een fait divers.” Die-
zelfde criminelen zouden een aan-
tal jaren later betrokken zijn bij de 
gruwelijke aanslagen in de Brus-
selse metro en de luchthaven van 
Zaventem.

OMGEKEERDE WERELD 

Wat Freddy Thielemans toen deed, 
doen de Brusselse beleids-makers 
vandaag nog eens dunnetjes over, 
alleen voegt men er nog een ranzig 
randje aan toe. De Brusselse poli-
tieke kaste laat namelijk geen kans 
onbenut om aanvallen op de poli-
tie niet alleen te vergoelijken, maar 
zelfs in de schoenen van de politie 
te schuiven, die volgens hen het 
geweld zou uitlokken. Men vraagt 
om begrip voor de jonge, vaak al-
lochtone, criminelen die hun eigen 
buurten onleefbaar maken. De 
omgekeerde wereld.

INSPIRATIE UIT NEW YORK 

Het Vlaams Belang is meer dan 
ooit van oordeel dat Brussel nood 
heeft aan een lik-op-stukbeleid. 
Niet alleen omdat criminelen 

moeten gestraft worden, maar 
vooral omdat we weer van onze 
hoofdstad willen kunnen houden. 
Aan het begin van de jaren ‘90 
zat ook de Amerikaanse stad New 
York met een torenhoog crimina-
liteits- en bijhorend imagopro-
bleem. De stad stond gekend als 
vuil en gevaarlijk en kreeg zelfs de 
koosnaam ‘Fear City’. De gelijke-
nissen met het veel kleinere Brus-
sel zijn treffend.

"Toenmalig burgemeester Rudy 
Giuliani en commissaris William 
Bratton grepen de koe bij de ho-
rens", illustreert senator en Brus-
sels Vlaams Belang-voorzitter Bob 
De Brabandere. "Vertrekkende van 
de ‘Broken Windows theory’ werd er 
een absolute nultolerantie ingevoerd. 
Er werd ook tegen kleine vergrijpen 
flink opgetreden om uiteindelijk gro-
tere criminaliteit te vermijden. En 
het werkte: op relatief korte termijn 
werd New York weer leefbaar. Als de 
stad vandaag een goede naam heeft, 
is dat grotendeels op het conto van 
Giuliani en Bratton te schrijven."

Bovenstaand verhaal moet als inspi-
ratie voor Brussel kunnen dienen. 

Joris De Vriendt

"De Brusselse politieke kaste 
laat geen kans onbenut om 
aanvallen op de politie te 
vergoelijken."
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VS naar gespannen 
presidentscampagne
De Verenigde Staten gaan richting gespannen verkiezingen. Eigenlijk 
is de rust er na de eerste verkiezing van president Trump nooit hele-
maal weergekeerd, met linkse agitatoren die weigerden zich bij hun 
nederlaag neer te leggen. Het spanningsveld tussen de gewone Ameri-
kaan en de progressieve elite blijft bestaan, onder het mom van Black 
Lives Matter staan sommige steden al maanden in lichterlaaie en met 
de cancel culture probeert progressief Amerika zijn geschiedenis te 
herschrijven.

President Trump neemt het in 
november op tegen de 78-jarige 
democratische partijveteraan Joe 
Biden. Over de president zijn 
verwezenlijkingen kan men dis-
cussiëren: enerzijds kende de 
Amerikaanse economie tot de 
coronacrisis een ongeziene re-
monte en is Trump de eerst pre-
sident sinds 1980 die zijn land 
niet in nieuwe oorlogen sleepte 
– anderzijds kent het land nog 
steeds geen waterdichte wall en 
is het politieke moeras bijlange 
nog niet 'drooggelegd'. Maar ook 

Biden is niet onomstreden. Zijn 
eigen achterban waardeert hem 
vooral omdat hij “niet Trump” is. 

GERONTOCRATIE

Gezien de bejaarde Biden niet 
meer van de helderste is (hij maakt 
vreemde lapsussen tijdens zijn 
speeches, werd betrapt op valsspe-
len met een teleprompter tijdens 
een vragensessie met vakbonds-
leden en er gaan stemmen op dat 
hij niet met Trump in debat durft 
gaan) is het niet ondenkbaar dat 

zijn running mate Kamala Harris 
het roer snel over zal nemen. Die 
radicalere linkse figuur verklaarde 
enkele maanden eerder overigens 
nog dat ze de vrouwen die Biden 
van verkrachting beschuldigden 
geloofde. Hun samenwerking heeft 
dan ook meer weg van een cynisch 
verstandshuwelijk dan van grote 
liefde.

DISSIDENTE DEMOCRATS

Dat de doorgeslagen progressieve 
gekkigheid de doorsnee Ameri-
kaan niet kan bekoren, bewijst ook 
het feit dat verschillende demo-
cratische burgemeesters niet hun 
partijgenoot Biden, maar Trump 
steunen. Zo stellen 6 burgemees-
ters uit de belangrijke swing state 
Minnesota dat Joe Biden in zijn 
carrière “nooit iets heeft gedaan om 
de werkende klasse te helpen.”



21

BLM EN ANTIFA

Met de dood van de zwarte crimi-
neel George Floyd in mei, barstten 
er net zoals in 2013 rellen los door-
heen het land. Ondanks cijfers die 
aantonen dat het aantal zwart-op-
blanke moorden een veelvoud is van 
de blank-op-zwarte en dat een zwar-
te crimineel zelfs minder risico loopt 
om door de politie te worden bescho-
ten dan een blanke crimineel, wordt 
het grotendeels ingebeelde racisme 
met hysterie en geweld verheven tot 
hét maatschappelijke probleem van 
de VS. En nooit lijkt BLM er daarbij 
in te slagen een slachtoffer te vinden 
dat geen veroordeelde drugsdealer, 
overvaller, verkrachter of pedofiel is. 
Niet dat dat hen ervan weerhoudt 
om genoemde slachtoffers tot hel-
den – zo niet heiligen – te verheffen. 
En als volleerde Orwellianen wordt 
over gewapende criminelen geschre-
ven dat ze naast hun wapen “verder 
ongewapend” zijn.

De rellen, die intussen al maanden 
aanslepen en door het communisti-
sche Antifa worden aangevoerd, ne-
men grimmige proporties aan, met 
brandstichtingen, plunderingen en 
tal van dodelijke slachtoffers. Zo 
werden er op 12 september nog twee 
agenten zonder enige aanleiding van 
dichtbij neergeschoten – waarop de-
monstranten de toegangswegen tot 
het ziekenhuis voor de ambulance 
blokkeerden en al schuimbekkend 
“we hope they die” krijsten.

Voor Biden worden de rellen alvast 
een probleem. Hij probeert de schuld 
ervan halfslachtig in de schoenen van 
Trump te schuiven, terwijl het dui-
delijk is dat veel van zijn partijgeno-
ten weigeren het geweld af te keuren 
of de politie zelfs niet toelieten in te 
grijpen. De stille meerderheid in de 
VS is alvast niet op een burgeroorlog 
aan het wachten...

CANCEL CULTURE

Naast de rellen in de straten, heeft 
BLM ook haar culturele weerslag 
gehad. De cancel culture probeert de 
Amerikaanse geschiedenis te zuive-

ren van al wie of wat de hedendaag-
se norm van politieke correctheid 
niet haalt. Amerika mag voor deze 
– alweer – Orwellianen niet langer 
het verhaal van de vrijheidslievende 
Angelsaksische kolonist zijn, maar 
moet dat van de racistische witte 
man worden.

BIG TECH

Niet enkel de pers belooft zich ho-
peloos partijdig op te stellen in de 
verkiezingen, ook de grote tech-
bedrijven zullen alles uit de kast ha-
len om een herhaling van 2016 te 
vermijden. Zo morrelt Google reeds 
aan zijn algoritme om geen 'onge-
wenste' inhouden te verspreiden. 
En Facebook beloofde reeds om de 
laatste week van de campagne alle 
politieke advertenties te bannen. 
Lees: de laatste week wil men de 
bevolking geen informatie meer te 
zien geven die niet door een media-
filter gepasseerd is.

De beteugeling van de vrije menings- 
uiting wordt bovendien verder 
aangevuurd door het zogenaamde 
Woke Capital: multinationals als 
Coca-Cola, Unilever en Starbucks 
die zichzelf ironisch genoeg als 
voorvechters van de 'progressieve' 
waarden zien en die laatst ook een 
enorme boycot tegen Facebook 
doorvoerden, om het bedrijf tot nog 
fellere censuur te dwingen.

GOEDE VERLIEZER?

Inmiddels verspreiden de media reeds 
het discours dat Trump een nederlaag 
mogelijks niet zou aanvaarden. Dat 
er ernstige vermoedens zijn dat er op 
grote schaal met poststemmen ge-
fraudeerd kan worden, wordt daarbij 
meestal vergeten. Bovendien zijn het 
met name de Democraten die al vier 
jaar lang een democratische verkie-
zing proberen ongedaan te maken. 
En op Twitter vraagt Biden zich af of 
iemand gelooft dat er “minder geweld 
zal zijn als Trump herkozen wordt”. 
Een dreigement? Na 3 november zul-
len we het kunnen vaststellen.

Jeroen Bolckmans

Feiten 
cijfers

Van 2010 tot 2019 waren er niet minder 
dan 520.742 inwoners van Brussel die 
verhuisden naar het Vlaamse of Waalse 
gewest. Zo’n 6 op de 10 van hen vestigt 
zich in Vlaanderen en 4 op 10 trekt naar 
Wallonië. (Schriftelijke vraag nr. 7-580 
van senator Klaas Slootmans aan de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken)

***
Eind 2017 werd door de Vlaamse Rege-
ring met grote trom een zogenaamde ‘taal-
kennisvereiste’ ingevoerd voor de sociale 
huisvesting. Alhoewel veel sociale huur-
ders van buitenlandse afkomst nauwelijks 
Nederlands spreken, werden in 2019 ter 
zake slechts 38 ingebrekestellingen uitge-
schreven, waarna amper 12 boetes werden 
opgelegd. Amper vijf van die boetes wer-
den betaald. (Schriftelijke vraag nr. 366 
van Guy D’haeseleer aan de Minister van 
Wonen)

***
10% van deze Brusselse verhuizers naar 
Vlaanderen vestigde zich in één van de 6 
Vlaamse randgemeenten met faciliteiten 
voor Franstaligen. Daarmee zijn deze 6 
randgemeenten tienmaal aantrekkelijker 
voor Brusselaars dan de rest van de Vlaam-
se gemeenten. 37% van deze Brusselaars 
trok naar 13 andere gemeenten uit de 
Vlaamse Rand rond Brussel. Daarmee zijn 
deze 13 gemeenten zevenmaal aantrek-
kelijker voor Brusselaars dan de andere 
Vlaamse gemeenten. (Schriftelijke vraag 
nr. 7-580 van senator Klaas Slootmans 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken)

***
Een ware verfransingsgolf in deze Vlaam-
se gemeenten: De zes Vlaamse faciliteiten-
gemeenten zagen daardoor de jongste tien 
jaar elk jaar bovenop hun eigen bevolking 
4,6% Franstaligen instromen. Op 10 
jaar tijd is dat dus 46%. In de 13 andere 
randgemeenten bedroeg dat elk jaar een 
Franstalige bevolkingsinstroom van 3,2% 
bovenop de eigen bevolking. Op 10 jaar 
tijd is dat dus 32%. (Schriftelijke vraag nr. 
7-580 van senator Klaas Slootmans aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken)
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Het Lambermontakkoord
Op 16 oktober 2000, precies 20 jaar geleden, wordt het Lambermon-
takkoord gesloten. Het is het belangrijkste onderdeel van de vijfde 
staatshervorming, waarmee Vlaanderen enkele nieuwe bevoegdhe-
den worden toebedeeld. Maar zoals steeds met Belgische staatsher-
vormingen zijn die erg onbevredigend en gaan zij gepaard met on-
aanvaardbare toegevingen.

Het was van 1993 geleden dat 
er nog een staatshervorming had 
plaatsgegrepen. Al snel daarna 
wordt echter duidelijk dat zij en 
haar voorgangers geen staatsstruc-
tuur en een bevoegdheidsverde-
ling hebben opgeleverd die vol-
doen aan het autonomiestreven 
dat in Vlaanderen leeft. Zelfs de 
traditionele Vlaamse partijen, 
nochtans nooit voorlopers in het 
verzelfstandigen van Vlaanderen, 
maar dan nog bevolkt met een 
aantal Vlaamsgezinde politici, 
zien al snel in dat er verdere her-
vormingen richting deelstaten no-
dig zijn. Wat op het Vlaamse be-
leidsniveau onder N-VA-bewind 
tot op de dag van vandaag al jaren 
wordt afgeblokt, is in de tweede 
helft van de jaren '90 van vorige 
eeuw wél mogelijk: openlijk de 
discussie voeren over een Vlaams 
eisenpakket voor verdere stappen 
in de staatshervorming. Met dat 
oogmerk gaat op 4 juli 1995 in de 
schoot van het Vlaams Parlement 
een commissie voor Staatsher-
vorming van start die tot 13 juni 
1999 op regelmatige basis verga-
dert. Haar werkzaamheden leiden 

op 3 maart 1999 tot de befaamde 
vijf resoluties over de staatsher-
vorming, waarin de traditionele 
Vlaamse partijen hun wensen ter 
zake op papier zetten.

Aan Franstalige kant is er zoals ge-
bruikelijk veel minder animo voor 
zulk een nieuwe operatie. Meer 
zelfs: zij verklaren meermaals una-
niem daar géén vragende partij 
voor te zijn. Maar de Franse Ge-
meenschap, opgejaagd door de 
Franstalige onderwijsvakbonden, 
geraakt stilaan in acute geldnood. 
En daarmee worden dan toch de 
klassieke voorwaarden voor nieu-
we stappen geschapen: Vlaande-
ren als vragende partij voor meer 
bevoegdheden en de Franstaligen 
die dringend nood hebben aan 
bergen Vlaams geld, waardoor ze 
toch bereid worden gevonden om 
in ruil daarvoor over een en ander 
over de brug te komen.

 
PAARS-GROEN AAN DE 
MACHT

Op 12 juli 1999 komt de paars-
groene regering-Verhofstadt I (so-
cialisten/liberalen/groenen) op fe-
deraal niveau aan de macht en zij 
heeft het signaal begrepen. Over-
eenkomstig haar regeerakkoord 
richt zij op 20 oktober 1999 de 
‘Costa’ op, de Conferentie voor de 
Staatshervorming, waaraan ook 
oppositiepartijen zoals de Volks-
unie (VU&ID) deelnemen. Daar 
wordt als snel overeenstemming 
bereikt over de regionalisering 
van het landbouwbeleid. Moei-
lijker ligt de regionalisering van 

buitenlandse handel. Het levert 
uiteindelijk op 5 april 2000 het 
Hermesakkoord op, dat een eerste 
luik van de vijfde staatshervor-
ming vormt.

Maar daarmee is de Franstalige 
geldhonger nog niet gestild. Dat 
wordt, samen met enkele an-
dere bevoegdheidsoverdrachten, 
geregeld in het daaropvolgende 
Lambermontakkoord, waarvoor 
op 16 oktober 2000 een akkoord 
tot stand komt. De Franstaligen 
krijgen hun geld middels een 
herziening van de Bijzondere Fi-
nancieringswet. Daarbij is tevens 
een kleine vergroting van de fis-
cale autonomie van de deelstaten 
voorzien. Daarnaast wordt over-
eengekomen ook de gemeente- 
en provinciewetgeving en enkele 
kleinere aangrenzende bevoegd-
heden naar de gewesten over te 
hevelen. Vanaf 2004 zal ook ont-
wikkelingssamenwerking worden 
gesplitst. Als kers op de taart, voor 
de Franstaligen dan toch, wordt 
ook het zogenaamde minderhe-
denverdrag ondertekend.

GESJACHER

Zoals bij alle staatshervormingen 
betalen de Vlamingen voor dit ge-
sjacher evenwel een zeer hoge prijs. 

Het Lambermontgebouw 
in Brussel.
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In de eerste plaats uiteraard door 
de verse miljardenstroom richting 
Franstalig België. Maar ook de 
voorziene ‘fiscale autonomie’ blijft 
nog steeds een zeer mager beestje, 
net als de responsabilisering van 
de deelstaten voor hun fiscaal 
beleid. De belangrijkste Vlaamse 
toegift op dat vlak is echter, zoals 
de Waalse minister-president het 
toen stelde, wat er niet in het ak-
koord staat, met name dat er niet 
wordt geraakt aan het socialeze-
kerheidsstelsel en aan het ‘solida-
riteitsmechanisme’, die voor een 
groot deel verantwoordelijk zijn 
voor de miljardentransfers van 
Vlaanderen naar Franstalig België.

Maar ook op inhoudelijk vlak zit-
ten er heel wat dikke adders onder 
het gras. De regionalisering van 
de gemeente- en provinciewet-
geving is iets wat al in de vorige 
staatshervorming was voorzien, 
maar nooit was gerealiseerd. De 
Vlamingen mogen er dus twee 
keer voor betalen. Bovendien 
worden de 6 Vlaamse randge-
meenten rond Brussel en Voeren, 
waar de Franstaligen voorrechten 
hebben, in menig opzicht buiten 
deze regionalisering gelaten, zodat 
de Vlaamse voogdij en zeggen-
schap daar beperkt is. Het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, dat 
eveneens bevoegd wordt voor de 
gemeentewetgeving, wordt met 
deze operatie tegen de visie van de 
Vlamingen in versterkt als région à 
part entière. Bovendien is er niets 
geregeld ter bescherming van de 
Brusselse Vlamingen, wier aanwe-
zigheid in de Brusselse plaatselijke 

besturen nochtans al erg zwak is. 
Van de voorziene regionalisering 
van de ontwikkelingssamenwer-
king komt bovendien tot op de 
dag van vandaag niets in huis. 
Het minderhedenverdrag is dan 
weer de realisatie van een oude 
eis van het Franstalige imperialis-
me, waarmee de eentaligheid van 
Vlaanderen ‘van de kust tot in de 
Voerstreek’ op de helling kan wor-
den gezet. (Dat heeft voorlopig 
echter geen praktische gevolgen 
omdat Vlaanderen tot op heden 
weigert dat verdrag mee te ratifi-
ceren.)

Al bij al is dit akkoord, zelfs voor 
de Vlaamse traditionele partijen, 
dus teleurstellend. Het staat im-
mers mijlenver af van de vijf reso-
luties die zij in 1999 in het Vlaams 
Parlement hebben goedgekeurd en 
het is er zelfs in menig opzicht mee 
in tegenstrijd. 

Na dit tweede luik, het Lam-
bermontakkoord, volgt er op 28 
april 2001 nog een derde luik van 
deze staatshervorming, het Lom-
bardakkoord, dat een aantal Brus-

selse problemen regelt. Ook daar 
worden de Vlamingen nog eens 
grondig gerold.

GEEN MANIER VAN 
WERKEN

Het Vlaams Belang heeft nooit 
zijn instemming betuigd met de 
staatshervormingen en wat ermee 
verband houdt. Weliswaar hebben 
zij de verdienste dat Vlaanderen 
druppelsgewijs een aantal bevoegd-
heden verkrijgt en/of institutioneel 
enige zelfstandigheid verwerft. 
Maar dat gaat voortdurend gepaard 
met een koehandel waarbij funda-
mentele Vlaamse belangen in de 
weegschaal worden gelegd. Telkens 
moet daarvoor dan ook een zware 
prijs worden betaald. Niet alleen in 
geld, maar ook in Vlaams grond-
gebied en mensen. Het is op die 
manier dat Brussel steeds meer uit 
Vlaanderen wordt weggesneden en 
dat het francofone imperialisme in 
de faciliteitengemeenten en Halle-
Vilvoorde steeds meer terrein weet 
te winnen. Bovendien is er door de 
Belgische krachten steeds voor ge-
zorgd dat Vlaanderen stevig onder 
de Belgische knoet wordt gehou-
den, zodat vandaag de dag het po-
litieke zwaartepunt in dit land nog 
steeds onbetwist op het Belgische 
beleidsniveau ligt. Het Vlaams Be-
lang stelt zich niet tevreden met 
de schijnautonomie die de opeen-
volgende staatshervormingen ons 
hebben opgeleverd. Voor minder 
dan eerbare compromissen en vol-
ledige zelfstandigheid doen wij het 
niet!

Peter Lemmens

Verhofstadt: de man die Vlaanderen 
in de uitverkoop zette.
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Carmen Ryheul 
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Dag Carmen, veel lezers zullen jou 
allicht nog niet kennen. Stel jezelf 
eens voor.
 
Ik ben zowaar geboren in Lubum-
bashi, Congo, maar ben verder 100 
procent West-Vlaamse. Mijn jeugd 
beleefde ik in Brugge, maar ik woon 
nu al de helft van mijn leven in de 
mooie Guldensporenstad Kortrijk. 
De politieke microbe kreeg ik mee 
via mijn echtgenoot, die al van begin 
de jaren ‘90 actief is in de partij. Niet 
alleen het sterke programma, maar 
ook de nieuwe stijl van onze partij 
overtuigden me om de stap te zetten 
naar een actief engagement.
 
Ondertussen ben je dus politiek 
mandataris voor onze partij.
 
Ja, dat is behoorlijk snel gegaan. In 
2018 stelde Wouter Vermeersch me 
voor om op de gemeenteraadslijst 
van het Vlaams Belang in Kortrijk te 
staan. Mijn stad was toen in de ban 
van steekpartijen, gevallen van afper-
sing door jongeren en toenemende 
criminaliteit. Ik vond dat ik niet lan-

ger aan de zijlijn kon blijven staan 
en mijn steentje moest bijdragen aan 
een veiligere samenleving. Na onze 
goede score in Kortrijk en mijn ver-
kiezing in de gemeenteraad werd ik 
door Stefaan Sintobin gevraagd om 
op de West-Vlaamse lijst voor het 
Vlaams Parlement te staan.
 
Waarna je in 2019 ook werd verko-
zen in het Vlaams Parlement…
 
Het resultaat in West-Vlaanderen 
overtrof onze stoutste dromen. We 
hoopten in het Vlaams Parlement op 
2 zetels, droomden van 3 zetels en 
het werden er uiteindelijk 5. Hier-
door werd ik onverwacht verkozen in 
het Vlaams Parlement, maar niet met 
minder ‘goesting’ om erin te vliegen 
uiteraard.
 
In welke thema’s heb je je daar vast-
gebeten?
 
Ik heb de voorbije maanden aan ver-
schillende ministers een hele reeks 
kritische vragen gesteld over zaken 
die de mensen van onze regio aan-

belangen. Over de aantasting van 
onze mooie natuurlandschappen 
door windmolens en illegale werken 
bijvoorbeeld. Maar ook over allerlei 
verkeersonveilige situaties, over de 
slechte situatie van ons bus- en tram-
vervoer tot en met het slechte on-
derhoud van de kaaimuren van onze 
waterlopen.
 
Vooral in het mobiliteitsthema 
blijk je inderdaad erg actief.
 
In het Vlaams Parlement zetel ik 
in de commissie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, waar ik dat the-
ma van nabij opvolg. Het eerste jaar 
heb ik vooral gebruikt om me in te 
studeren. Inmiddels kan ik in be-
paalde thema’s toch al fors druk zet-
ten. Neem nu het nieuwe taxidecreet. 
Aan taxibedrijven worden heel stren-
ge regels opgelegd die hen veel geld 
kosten. Helaas worden zij al te vaak 
slachtoffer van malafide concurrentie 
die alle regels aan haar laars lapt. De 
belangen van eerlijke ondernemin-
gen behartigen is ook een manier om 
op te komen voor ‘onze mensen’!
 
Waarop mag de kiezer u in 2024 
afrekenen?
 
De kiezer mag me afrekenen op 
mijn bereidheid naar hen te luiste-
ren en hun stem te vertolken in het 
parlement. Zo wil ik mijn steentje 
bijdragen om nog meer mensen te 
overtuigen om in 2024 voor het 
Vlaams Belang te stemmen, zodat 
we de Vlamingen eindelijk het beleid 
kunnen geven waar ze al zo lang naar 
snakken. 

"De belangen van 
eerlijke ondernemingen 
behartigen is ook een 
manier om op te komen 
voor ‘onze mensen'!"
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Wereldvreemde wereldvrede 
We zijn in dit land niet gezegend met hagelwitte 
(mag dat nog?) stranden, stralende zomers en 
adembenemend natuurschoon. Onze winters zijn 
vaak grauw, onze files zijn ergerlijk lang en onze 
belastingen belachelijk hoog. Maar één iets benijdt 
men ons wereldwijd. Onze vooruitziende, moedige 
en intelligente pipolitici. Zeker die van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering vormen werkelijk het 
neusje van de zalm!

Een paar jaar geleden voerden de hoofdstedelijke 
excellenties al een baanbrekende en alles 
veranderende wet in. De productie van foie gras 
in Brussel is nu verboden. Een moedig voorstel, 
ondanks de tegenkanting van de honderden – neen, 
duizenden! – Brusselse ganzenkwekers en foie gras-
producenten. Niet lachen, beste lezer. Brussel heeft 

wel degelijk een minister bevoegd voor landbouw. 
Bevoegd voor de daktuin én de bijenkorf op het 
dak van het parlement. Een loodzware portefeuille.

En nu gingen deze helden nog een stap verder. 
Zopas werd een wet goedgekeurd die alle dolfinaria 
in Brussel verbiedt. Alle nul de Brusselse dolfinaria 
moeten dus hun deuren sluiten. Doortastend 
optreden, noemt men dat! De Brusselse dolfijnen 
weten alvast geen blijf met hun geluk.

Aangezien deze Rechtse Rakker van goede wil 
is, doe ik graag een volgende suggestie die door 
de Brusselse sossen en groenen ongetwijfeld op 
gejuich onthaald zal worden. Een verbod op het 
aanmeren van nucleaire onderzeeërs op de Grote 
Markt. Wereldvrede quoi!

Stop de verengelsing
Het Engels is de jongste decen-
nia, en vooral de jongste jaren, fors 
onze samenleving en onze taal bin-
nengedrongen. Internationale be-
drijven in ons land schakelen over 
op het Engels als enige communi-
catietaal. In het hoger onderwijs 
verdringt het Engels het Neder-
lands. Onze taal wordt overspoeld 
met Engelstalige woorden en heeft 
niet meer de kracht om zelf taal-
creatief uit de hoek te komen. Ve-
len gaan bovendien vlot mee in dat 
verengelsingsverhaal, zonder goed 
te beseffen hoe dit de overlevings-
kansen van onze taal aantast en 
welke maatschappelijk schadelijke 
effecten dat met zich meebrengt.

In Nederland is deze evolutie al 
veel verder doorgedrongen dan 
in Vlaanderen, maar daar is er de 
jongste jaren ook verzet tegen ge-
rezen. Het boek Against English 
brengt 29 auteurs samen die het 
opnemen voor de verdediging van 
onze taal en zich afzetten tegen de 
schadelijke invloed van de overma-
tige verengelsing van onze samen-
leving. Ieder brengen zij, vanuit 

hun eigen achtergrond, tempera-
ment en inzichten, en vanuit di-
verse invalshoeken, in korte essays 
hun bezwaren in tegen deze slui-
pende evolutie. Daarbij worden 
ook nogal wat anderstaligen aan 
het woord gelaten die zich op een 
of andere manier het Nederlands 
eigen hebben gemaakt en zich 
erover verwonderen hoe gemak-

kelijk veel Nederlandstaligen deze 
verengelsingsgolf ondergaan.

Zoals zo vaak met initiatieven van-
uit Nederland, komt de Vlaamse 
inbreng in dit verzamelwerk er 
maar bekaaid van af, met slechts 
één van de 26 bijdragen. En dat 
is jammer, want als het over taal 
en taalstrijd gaat, kunnen wij daar 
vanuit onze historische ervaring 
wel een hartig woordje over mee-
spreken. Dat neemt niet weg dat 
dit boek een breed gamma aan 
argumenten biedt ter verdediging 
van het Nederlands en dus het le-
zen waard is.

Peter Lemmens

Against English. 
Pleidooi voor het Nederlands. 

Amsterdam, Wereldbibliotheek, 
2019, 223 blz.

ISBN 978 90 284 5022 6
Prijs: 19,99 euro
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stuur uw oplossIng voor 19 oktober  
met vermeldIng van naam en adres naar 

vlaams belang-redactIe • madoupleIn 8 bus 9 • 
1210 brussel of puzzel@vlaamsbelang.org

Winnaars september:
Eric Van Dyck, Oostham
Kimberly Samyn, Veurne

Perry Van Den Hoeke, Zoersel
Luc De Medts, Ronse

Paul Helsen, Geel

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.

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 20,00 euro

1
2

3
4

5
6

7
8

9

HORIZONTAAL
A. Beginstadium
B.  Flakkert - Graafwerktuigen
C.  Playbacken - Akelig
D.  Baskische beweging - Alom 

bekend
E.  Deel van een bureau - 

Eindresultaat
F.  Huldebetoon - 

Snelheidswedstrijd
G.  Voorzetsel - Classificatie van het 

laagste kredietrisico -  
Ingekorte naam van een 
kunstenaarsgemeente

H.  Abt - Dorp in Zeeland
I.  Verlegenheid - Afkorting van een 

Vlaamse krant
J.  Soortelijk gewicht - 

Lichaamsdeel - Deel van het 
testament

K.  Kampeerartikel - Loofboom - 
Afgemat

L.  Oostends schilder van het 
symbolisme - Imiteren

VERTICAAL
1.  Opperste
2.  Streelt - Schoonmaken met een 

bezem
3.  Inhoud van een brandbom - 

Voegwoord - Nanoseconde
4.  Afkorting waarmee men een 

belangrijke persoon bedoelt - 
Zoete likeur met amandelsmaak

5.  Verorberden - Lokvoer
6.  Gekaramelliseerde vorm van 

suiker en gebrande hazelnoten
7.  Generale Staf - Gelijkspel in het 

golfspel - Alcoholische drank
8.  Haringachtig visje - Bazige 

vrouw
9.  Muzieknoot - Inwoners van een 

Aziatisch land
10.  Verouderde geneeswijze door 

bloedonttrekking - Militaire 
politie 

11. Honderdste deel van de yen -  
Actiecomité voor Europese 
Democratie - Arkbewoner

12. Verbintenissen

OP
LO
SS
IN
G

oplossIng vorIge maand: 
SCHANDAAL

KRUISWOORDPUZZEL
1

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L

5 93 7 112 6 104 8 12

GIKADO

6
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 oktoberkalender

ZONDAG 4 OKTOBER
WAREGEM. Receptie met Tom Van Grie-
ken in lokaal De Vlaemsche Leeuwen, 
Leenakkerstraat 9, Beveren-Leie om 
9u30. Org.: Vlaams Belang Waregem. 
Inl.: Liliane Coene, 0477-40 72 28, pie-
ters.coene@gmail.com 

VRIJDAG 9 OKTOBER
ANTWERPEN. Voordracht: Ludwig Van 
Beethoven 250 jaar jong! in Centrum 
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 
om 14u30. Org.: Seniorenforum Ant-

werpen. Inl.: 0495-82 76 07, senioren-
forum.antwerpen@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 11 OKTOBER
BRAKEL. Afhaal festijn in Feestzaal Ter 
Elst, Ommegangstraat 3, Elst om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Brakel. Inl.: Vero-
nique Lenvain, 0478-79 68 85, veroni-
que.lenvain@gmail.com 

DINSDAG 20 OKTOBER
BRECHT. Herfstwandeling in St.-Job-in-
‘t-Goor. Samenkomst aan ‘t Goorhof, 

Kerklei 16, Sint-Job-in-‘t-Goor om 14u. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.: 
0495- 82 76 07, seniorenforum.antwer-
pen@vlaamsbelang.org

ZONDAG 25 OKTOBER
ANTWERPEN. Cursus: optimaal ge-
bruik van uw smartphone in Centrum 
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 
om 14u00. Org.: Seniorenforum Ant-
werpen. Inl.: 0495-82 76 07, senioren-
forum.antwerpen@vlaamsbelang.org 

Bent u recent van adres veranderd? Heeft u een nieuw gsm-nummer 
of e-mail-adres? Mail dan uw nieuwe gegevens door naar  
ledenadministratie@vlaamsbelang.org

Als gevolg van de coronacrisis en 
de continu veranderende richtlijnen 
is het te allen tijde mogelijk dat 
activiteiten alsnog geannuleerd of 
aangepast worden. We verzoeken 
u dan ook om de communicatie 
van de desbetreffende afdeling op 
de voet te volgen. Informeer u ook 
steeds betreffende voorafgaande 
inschrijving. Er zal namelijk steeds 
een maximaal aantal deelnemers 
van toepassing zijn.



4 oktober
Werelddierendag


