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Wo-watte?
Dumbo, Peter Pan, Zwarte Piet, Friends, Grease, Gone with the Wind,
Little Brittain, Tom & Jerry, Postbus X… De lijst met lovenswaardige mediaproducties en eeuwenoude tradities die het onderspit moeten delven
tegen de woke-hysterie dikt dagelijks aan. Wo-watte denkt u? ‘Woke’
is een overgewaaide term uit de Afro-Amerikaanse cultuur, waarbij het
exploiteren van een vermeende slachtofferrol tot voltijdse dagtaak wordt
verheven. Een schuine mop over de moeizame r-tongval van de gemiddelde Aziaat of de grijpgrage handen van sommige Marokkanen:
racisme! Een toespeling op ‘s werelds vrouwelijk schoon: seksisme! Een
cabaretier die Jimmy B-gewijs de vrouwelijke eigenschappen van menig
homo stereotypeert: homofobie!
MORAALRIDDERS
Vermoeiend vindt u? Hersendodend is het. De cultuurstrijd die echter
aan de basis ligt van deze - excusez moi le mot - azijnpissende ideologie, is allesbehalve nieuw. Het is eigenlijk niet meer dan een vervolgverhaal op de politiekcorrecte zielenstrijd die zijn oorsprong kent in de
mei ‘68-beweging. Het vergrijzende gezelschap der soixantehuitards
dat van het bannen van onze traditionele kernwaarden een levensmissie maakte, wordt sinds kort echter aangevuld met een (zelfverklaard)
sociaal bewust en kosmopolitisch leger van moraalridders - de wokers
genaamd - die zich de karwei hebben toegeëigend om elke levensvreugde uit onze bloedbanen te verbannen.
“Het feest is afgelopen, want er zijn ook mensen die geen feest kunnen
vieren. Dus moeten we met zijn allen doodongelukkig zijn”, lijkt daarbij
het nieuwe credo. Bevrijdend was dan ook de striemende column van
Joe-presentatrice Anke Buckinx die ‘woke’ als synoniem voor ‘zeurpiet’
catalogeerde.
Het recht om met iets of iemand te lachen, markeert immers de scheidingslijn tussen een dictatoriale en een
beschaafde samenleving. Het is wellicht
een onbehaaglijk weetje dat de wokers
liever in de vergeetput gooien bij de rest
van hun opgeheven vingertjes.
Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Bric-à-brac-beleid
Witte rook! Op het moment van dit schrijven is het zoveelste COVID-Overlegcomité afgelopen.
En voor de zoveelste keer komt men terug op gemaakte beloftes. De horeca, die in eerste
instantie mocht openen op 1 mei, mag pas een week later, op 8 mei, weer klanten ontvangen.
En bovendien enkel op het terras. De horecazaken die niet over een terras beschikken, blijven
dus in de kou staan. Zaken die wel over een terras beschikken, zijn niet zeker dat ze met louter
de inkomsten van het terras het hoofd boven water kunnen houden. Het enige dat wel zeker is,
is dat De Croo en consoorten bij elke nieuwe persconferentie hun wereldvreemdheid telkens net
iets meer in de verf zetten dan bij de vorige.
DEKSEL OP DE NEUS
De horeca is immers niet de enige sector die de afgelopen maanden de keel werd dichtgeknepen door het liberaal-socialistisch duo Vandenbroucke-De Croo. De contactberoepen werden
eerst zonder veel mededogen gesloten, mochten kort weer open, om nadien weer het deksel
op de neus te krijgen. Sommige winkels moesten sluiten, andere mochten open blijven, nog
andere moesten op afspraak werken. Festivals of evenementen in open lucht? Die gooien elk
om beurt de handdoek voor het tweede jaar op rij in de ring, met alle gevolgen van dien. Het
verenigingsleven is onbestaande. Pretparken? Miljoenenverlies. Noem een sector, en deze
regering heeft wel een manier gevonden om hen het leven onmogelijk te maken. Maanden aan
bric-à-brac-beleid hebben inmiddels onmiskenbaar hun sporen nagelaten. Als er al enige lijn in
het beleid te trekken viel, is het dat alle getroffen sectoren rode cijfers zien.
De schade is echter niet alleen economisch. Ook op menselijk vlak dreigen we een zware tol te
betalen. Het zesde covid-gezondheidsrapport spreekt boekdelen. 79,5% van de bevolking van
18 jaar en ouder voelt zich matig tot ernstig eenzaam. Eén op vier personen (26%) zei ooit in
zijn of haar leven zelfmoordgedachten te hebben gehad, waarvan de helft (12,5%) aangaf dat
deze gedachten voorkwamen in de laatste 12 maanden.
Rode cijfers, zowel op economisch als menselijk vlak. Dat is de eindbalans van de regering-De
Croo. Ze pakt de coronacrisis niet aan, ze is er een onderdeel van.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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MILJOENEN VOOR
CORRUPTE EN
DISFUNCTIONELE
WHO
De paars-groene regering blijft haar volledige vertrouwen schenken aan de omstreden Wereldgezondheidsorganisatie WHO. “Het is een blind vertrouwen”,
zegt Kamerlid Ellen Samyn. “De organisatie loopt strikt
aan de leiband van het autoritaire China wat heeft
gemaakt dat ze de pandemie vooral tijdens de eerste
cruciale fases totaal mismeesterde”. Ondanks de
wereldwijd sterk beschadigde reputatie van de WHO
blijft paars-groen meer geld in deze instelling investeren. In 2019 vloeide er maar liefst 3.690.650 euro
belastinggeld naar de WHO en er bestaan alvast
geen plannen om hier verandering in te brengen.

STOP DE
CENSUUR OP
FACEBOOK
EN TWITTER
Het Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in dat Facebook en Twitter moet verhinderen willekeurig gebruikers
en ‘posts’ te verwijderen. Recent werd Tom Van Griekens
Twitterpagina nog geblokkeerd. “Deze bedrijven mogen
wat ons betreft enkel nog verwijderen wat in dit land illegaal is”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Willekeur moet
worden uitgesloten.” De ‘big tech’-bedrijven hebben
een zodanig grote marktpositie dat men ze moet gaan
beschouwen als openbare nutsbedrijven. “Nu niks doen,
dat is onze vrijheid van meningsuiting en dus onze
democratie laten kapen door buitenlandse multinationals
en censuur.”
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EXTRA
BELASTINGGELD
VOOR STRIJD
TEGEN VLAAMS
BELANG
Midden in een coronacrisis blijkt de
paars-groene regering geld te veel te
hebben. Zo werd 295.000 euro extra
middelen toegekend aan het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
(IGVM) en 195.000 euro voor UNIA,
het “Interfederaal Centrum voor Gelijke
Kansen en Bestrijding van Discriminatie
en Racisme” dat in werkelijkheid alleen
maar een democratische oppositiepartij
bestrijdt. Het geld komt bovenop de
3.102.000 euro die UNIA reeds van de
belastingbetaler ontvangt. Weggesmeten
geld voor een partijdige instelling die met
haar eenzijdige politieke stellingnames
een adequate integratie alleen maar in
de weg staat.

ACTUA KORT

VLAAMSE FEDERALE
AMBTENAREN DUBBEL
ZO VAAK MEERTALIG
DAN FRANSTALIGE
Dubbel zoveel Vlamingen krijgen een taalpremie Frans dan er
Franstaligen een taalpremie Nederlands ontvangen. Dat blijkt uit
een antwoord van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter
(Groen) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “11.394 Vlaamse federale ambtenaren (27,6 procent)
ontvangen een taalpremie Frans. En slechts 5.939 Franstalige
ambtenaren (16,3 procent) krijgen een taalpremie Nederlands”,
zegt De Spiegeleer. “We weten meteen hoe miserabel het gesteld
is met de kennis van de tweede landstaal bij de Franstalige federale ambtenaren.”

ZOGEZEGD
“Woke is eigenlijk een synoniem voor
zeurpiet . Maar dat lees je nergens
officieel. Dat is gewoon exact hoe het
overkomt bij niet-wokers. Als een woker zichzelf omschrijft, zegt ie vast:
‘Ik ben me zéér bewust van wat er
misgaat in de maatschappij’. En hoe
bewuster, hoe zuriger én fanatieker.”
Anke Buckinx, Joe-presentatrice,
Billie, 9 april 2021.
“Maar men leek ons niet te willen
geloven [ondanks verschillende waarschuwingen]. En iedereen bleef maar
geld aandragen voor Let’s Go Urban.
Ik heb het moeilijk met het verhaaltje
dat men het niet wist: men wílde het
niet weten. Politieke partijen wilden
met [Sihame El Kaouakibi] paraderen, haar verhaal recupereren, haar
in hun kamp krijgen.”
Ingrid Pelssers, zakenvrouw en
oud-VVSG-directeur voor
communicatie en strategie, Humo,
13 april 2021.
“De beslissing van de burgemeester
van Luik om terrassen te openen
los van wat de Overlegcomite zegt
is moedig en correct. Als men wil
dat de bevolking zich aan zinnige
maatregelen houdt, moet men zich
ontdoen van onzinnige maatregelen.”

HYPOCRISIE
“Paars-groen zou het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen aanmoedigen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.
“Welnu, uit de cijfers die ik kon verzamelen blijkt dat er van de 49
gekende wagens van de ministeriële kabinetten 26 diesels te zijn,
15 hybride voertuigen, 7 benzinewagens en amper één elektrisch
voertuig.” Voorts is het zo dat geen enkel kabinet alternatieven
zoals fietsen of elektrische steps ter beschikking stelt voor korte verplaatsingen. Deze regering vraagt dus aan de bevolking om geen
verbrandingsmotoren meer te kopen, maar vervuilt er vervolgens
zelf maar op los.

Dyab Abou Jahjah, opiniemaker,
Twitter, 13 april 2021.
“Is de balans niet aan het overslaan?
Is het evenwicht niet zoekgeraakt?
Naast de medische argumenten moet
er ook ruimte zijn voor het mentale
welzijn van jongeren en hun belangen. Zodra het kan, moeten de scholen voor alle leerlingen weer voltijds
de deuren openen met aandacht voor
het welbevinden van jongeren.”
Caroline Vrijens, Vlaams kinderrechtencommissaris, Knack,
14 april 2021
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WANDELING DOOR MOLENBEEK
MOET WORDEN TOEGELATEN
De Raad van State heeft de
beslissing van gewezen Molenbeekse burgemeester Françoise
Schepmans (MR) vernietigd om
aan Vlaams Parlementslid Filip
Dewinter en Nederlands Tweede
Kamerlid Geert Wilders de toegang tot het grondgebied van

‘haar’ gemeente te ontzeggen,
toen beiden er in 2017 er een
wandeling wouden maken. Nu
Molenbeek opnieuw ‘toegankelijk’ is voor islamkritische politici
bereiden Wilders en Dewinter
weerom een nieuw bezoek
voor. “Een wijk moet gewoon

GENTSE UNIVERSITEIT
DISCRIMINEERT
UGent organiseert voorbereidingssessies voor
het toelatingsexamen voor arts en tandarts, maar
dan exclusief voor allochtonen. “Dat is je reinste
discriminatie op basis van etnische afkomst”,
reageert Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder.
“Er zijn ook autochtone leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding.” Onderwijsminister
Ben Weyts (N-VA) ziet echter geen discriminatie,
“omdat er niemand benadeeld wordt.” Voor
Slagmulder is die stelling dan weer onzinnig.
“Want wat is extra begeleiding waarbij de etnische herkomst het criterium is om te bepalen of je
er toegang toe hebt anders dan discriminatie?”
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bezocht kunnen worden door
twee verkozen politici. Dat een
laffe burgemeester dit destijds
onmogelijk heeft gemaakt is een
schande en ik verheug mij erop
om Molenbeek te bezoeken
wanneer de coronasituatie dit
toelaat”, aldus Wilders.

De Socialistische Volksrepubliek Belgistan
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag
van de Communistische Partij in China moeten de bioscopen er verplicht minstens vijf
maal per week propagandafilms draaien die
“het liefhebben van de partij, de natie en het
socialisme” bevorderen. Om ervoor te zorgen
dat er meer dan de spreekwoordelijke drie
man en een pandakop in de zaal zit, moeten
de prijzen voor die filmtickets ook verlaagd
worden.
Haha…die gekke Chinezen toch. Zoiets zou bij
ons nooit kunnen, toch?
Neen, wij hebben inderdaad geen propagandafilms nodig om het regime op te hemelen.
Wij hebben daarvoor de VRT. En de dagbladen. Een meer dan 100-paginatellend academisch rapport van een team van professoren
heeft het eens onder de loep genomen: het
Vlaams Belang – goed voor bijna 19% van de

Vlaamse stemmen – krijgt op de met belastinggeld betaalde VRT amper politieke spreektijd.
Hetzelfde in de geschreven pers. Ook daar
wordt het Vlaams Belang zo goed als doodgezwegen en komt het regime er overmatig aan
bod. Uit dankbaarheid geeft de federale regering jaarlijks 170 miljoen euro (!) subsidies voor
de bedeling van deze gedrukte kattenbakvulling en moeten kranten zowat als enigen in dit
land… nul procent btw betalen. Wiens brood
men eet, diens woord men spreekt.
Wanneer onze objectieve regimepers en
pipolitici (naar believen aan te vullen met
communistische Staatsvirologen) volgende keer
verontwaardigd doen over “het gebrek aan objectieve media in Polen, Hongarije en China”,
probeer dan vooral niet te hard te lachen. Het
zou anders wel eens ‘richting goelag’ kunnen
gaan!

Mei 2021
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Komaf maken met de
subsidiezwendel!
Met de affaire Sihame El Kaouakibi werd pijnlijk duidelijk hoezeer het subsidiebeleid in dit land
ontspoord is. Het toverwoord ‘diversiteit’ opent bij de beleidsmakers niet alleen alle poorten
naar subsidies, maar garandeert bovendien dat op de besteding van de toegekende gelden niet
te nauw wordt toegekeken. Het Vlaams Belang eist echter dat er eindelijk komaf wordt gemaakt
met deze subsidie-industrie.
DOOR WIM VAN OSSELAER

De voorbije jaren ging geen
dag voorbij of het Vlaams
Belang klaagde wel in een
parlement of raad de eindeloze
subsidiestromen aan naar
schimmige projecten en vzw’s
met een linkse en multiculturele
agenda en het gebrek aan
controle erop. Nog in februari
trok het Vlaams Belang naar
het kabinet van Vlaams ministerpresident Jan Jambon om er
via een protestactie duidelijk te
maken dat de regering maar eens
eindelijk paal en perk moet stellen
aan de vzw-subsidiëring. “De
kritiek van het Vlaams Belang is
voorbarig en goedkoop”, klonk
het toen nog bij Jambon.
SUBSIDIECARROUSEL
Inmiddels toonde de affaire El
Kaouakibi echter aan hoezeer het
Vlaams Belang het al die tijd bij
het rechte eind had. Het liberale
parlementslid wist via een kluwen
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van vzw’s en sociale ondernemingen
bij meerdere overheden vlot geld los
te weken voor haar valse socialeof jongerenprojecten. Miljoenen
euro’s subsidies voor die projecten
werden schaamteloos doorgesluisd
naar het privévermogen van El
Kaouakibi die er inmiddels zelfs een
klein vastgoedimperium mee wist
op te bouwen. Deze schaamteloze
verrijking kon jarenlang blijven
duren omdat zowel de ‘fatsoenlijke’
politici als de media elke kritiek
op de opportuniteit van subsidies
aan dergelijke diversiteitsprojecten
jarenlang kwalificeerden als politiek
‘verdacht’. Allicht ook de reden
waarom de ontslagnemende
bestuurders bij de vzw Let’s Go
Urban – die de bal aan het rollen
brachten – zo lang wachtten
vooraleer ze met hun onthullingen
naar buiten kwamen.

N-VA-schepen voor Jeugd Nabilla
Ait Daoud El Kaouakibi’s Let’s Go
Urban in totaal liefst 3,4 miljoen
euro toeschoven voor de bouw
van een groots ‘Urban Center’.
Voor hetzelfde project ontving
Let’s Go Urban ook 320.000
euro infrastructuursubsidies van
toenmalig minister van Cultuur Sven
Gatz (Open Vld). Jan Jambon,
diens opvolger als minister van
Cultuur, moest bekennen dat El
Kaouakibi vier jaar later nog
steeds geen enkele factuur had
voorgelegd als bewijs van gedane
uitgaven. N-VA-deputé Luk Lemmens
deed dan weer zijn duit in het
subsidiezakje namens de provincie
waar Let’s Go Urban op zijn
beurt 130.000 euro subsidie kon
cashen.

De subsidiecarrousel startte in
Antwerpen waar burgemeester
Bart De Wever (N-VA) en zijn

Maar ook de federale overheid Jan Jambon als toenmalig minister
van Binnenlandse Zaken in het

SIHAMEGATE

bijzonder - ontdekte El Kaouakibi.
Hij schoof haar 200.000 euro
toe voor het project WeLoveBXL
dat volgens ‘believers’ als
Jambon zelf de radicalisering
van Brusselse moslimjongeren
zou moeten voorkomen. Het
geld werd onder meer gebruikt
voor de renovatie van de
slaapkamer van El Kaouakibi
zelf. WannaWork, het
jobplatform van El Kaouakibi,
kreeg in 2018 dan weer een
subsidie van 450.000 euro
toegekend van toenmalig
minister van Digitalisering
Alexander De Croo (Open
Vld). Ook daarvan werd een
flink deel weggesluisd naar
het persoonlijke vermogen
van het parlementslid, zo blijkt
nu. Het communicatiebureau
WannaCatch van El Kaouakibi
kreeg dan weer bedrag van meer
dan 100.000 euro van Bart De
Wever om “de kloof tussen politie
en jongeren te verkleinen”.
‘Sihamegate’ – de naam
waaronder het subsidiemisbruik
van het parlementslid inmiddels
bekendheid verwierf – bewijst aan
het grote publiek wat het Vlaams
Belang al lang verkondigde.
Eén: dankzij buzzwoorden
als ‘diversity’, ‘empowerment’,
‘urban youth’ en ‘next generation’

kunnen met wat handigheid bij
diverse bevoegdheidsniveaus
en ministers vlot miljoenen
losgeweekt worden voor gebakken
lucht. Twee: van een ernstige
controle op de besteding van de

“Minstens even
schuldig als degenen
die misbruik maken van
dat subsidiesysteem,
zijn degenen die de
subsidies geven”
toegekende overheidssubsidies
aan de diversiteitsindustrie is geen
sprake. Drie: met uitzondering
van het Vlaams Belang zijn alle
partijen, inclusief N-VA, mee
verantwoordelijk voor deze
subsidiezwendel.
SYMPTOOM
De verdwenen subsidiemiljoenen
van El Kaouakibi zijn inderdaad
niet de kern van het probleem,
maar slechts een symptoom

 Dankzij buzzwoorden zoals ‘diversity’, ‘empowerment’, ‘urban youth’ en ‘next generation’ kunnen vlot
miljoenen losgeweekt worden voor gebakken lucht.

van een volledig doorgeslagen
subsidiebeleid waarbij door
overheden met miljoenen
wordt gesmeten zoals door
carnavalsverenigingen met
snoepjes. Terwijl onze Vlaamse
organisaties om hun uitgaven
te dekken, inkomsten moeten
zien bijeen te sprokkelen met
eetfestijnen en wafelverkopen,
liggen tal van organisaties in
de diversiteitsector aan een
royaal subsidie-infuus.
Recent bracht Vlaams
Parlementslid Sam van
Rooy aan het licht hoe
het Minderhedenforum
deze legislatuur zijn
werkingssubsidies van Bart
Somers nog wist aan te vullen
tot meer dan 3 miljoen euro
dankzij projectsubsidies,
toegekend door maar liefst
drie andere ministers. Ook
Chris Janssens pakte recent
nog minister van Werk Hilde
Crevits (CD&V) aan over hoe
zij – vaak reeds via andere
beleidsdomeinen gefinancierde
- multiculturele organisaties als
de Unie van Turkse Verenigingen
miljoenen toeschuift om allochtone
doelgroepen te “begeleiden
naar werk”. De VDAB zou
werkonwillige allochtonen
wel eens te kordaat kunnen
aanpakken, weet u wel.
“Minstens even schuldig als
degenen die misbruik maken
van dat subsidiesysteem, zijn
degenen die die subsidies geven,
zoals deze Vlaamse Regering
die het mogelijk maakt dat
Vlaams belastinggeld eindigt
in de keuken of slaapkamer
van fraudeurs”, wierp Filip
Brusselmans minister-president Jan
Jambon in het Vlaams Parlement
voor de voeten. Zijn oproep aan
de regering-Jambon en andere
overheden was duidelijk: “Maak
eindelijk eens komaf met die hele
subsidiezwendel!”
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Eén jaar na de corona-coup:

nieuwe pandemiewet blijft
parlement buitenspel zetten
Toen zowat een jaar geleden, kort na het uitbreken van de coronacrisis de voorlopige regeringWilmès zichzelf ongegeneerd volmachten toe eigende, wees het Vlaams Belang er reeds op
dat de coronacrisis onder geen beding een corona-coup mocht worden waarbij de regering het
parlement buitenspel zou zetten om allerhande draconische maatregelen op te dringen aan de
bevolking. Voorzitter Tom Van Grieken stelde daarom voor om een opvolgingscommissie in het
leven te roepen, om de regering te controleren. Een oproep die toen bij geen enkele andere partij
gehoor vond. “Het zou allemaal wel zo’n vaart niet lopen.”
DOOR STIJN HIERS

Vandaag blijkt dat het Vlaams
Belang wel degelijk reden
tot ongerustheid had. Zonder
enig parlementair debat
voerde de overheid allerhande
vrijheidsberovende maatregelen
in, die regelrecht ingaan tegen
de grondrechten van de burgers.
Er werd een totaal onwettige
avondklok ingesteld, de overheid
bepaalde zelfs wie U wel en
vooral wie U niet in uw eigen
woning of tuin mocht ontvangen
en deinsde er niet voor terug
om drones in te zetten om de
burger tot in zijn eigen woning
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te bespioneren. Gespierde
maatregelen die onwettig worden
geacht wanneer het gaat om de
strijd tegen criminaliteit of illegale
immigratie, maar die zonder veel
problemen werden ingezet tegen
de reeds moegetergde burger die
graag eens zijn of haar ouders
wou ontvangen met Kerst.
Alsof het letterlijk vijgen na Pasen
zijn, komt de federale regering
nu af met een pandemiewet om
vast te leggen wat ze wél en niet
kan of mag beslissen in tijden van
gezondheidscrisis. Daarmee moet

de paarsgroene Vivaldi-regering
toegeven dat het Vlaams Belang
het al die tijd bij het rechte eind
had: namelijk dat een wettelijke
basis voor ingrijpende maatregelen
nodig is, en dat dit niet louter
‘juridisch geneuzel’ is, zoals de
regering steevast beweerde.
EXCESSEN
Maar het voorontwerp van
pandemiewet dat de regering nu
voorlegt is ronduit bedroevend,
en werd door Vlaams Belangfractievoorzitter Barbara Pas in

de Kamer dan ook vakkundig
gefileerd. De wet zou de
regering namelijk veel te veel
bevoegdheden geven, en is
bovendien bijzonder vaag
geformuleerd zodat het de deur
openzet voor allerlei excessen.
Excessen waarvan we intussen
weten dat de regering-De Croo er
alvast niet vies van is.
Daarnaast bepaalt de
pandemiewet dat de regering,
wanneer ze het nodig acht,
allerhande maatregelen kan nemen
zonder dat er voorafgaand een
parlementair debat wordt gevoerd.
Kortom: de corona-coup van de
regering wordt gewoon in een
wettelijk kader gegoten, en het
parlement en de oppositie blijven
buitenspel gezet.
Maar vrijheidsbeperkende
maatregelen kunnen niet
genomen worden via ministeriële
besluiten zoals nu het geval is,
of via uitzonderingswetten die
voorbijgaan aan het parlement.
“Dat is een democratie en een
rechtsstaat onwaardig”, zo klonk
het bij de bespreking van het
voorontwerp van de wet scherp
vanop de Vlaams Belang-banken.
BELGIQUE À PAPA
Daarnaast is ook de rol van de
deelstaten in de pandemiewet
volkomen onduidelijk. “Voor
burgemeesters en niet-gekozen

gouverneurs is een rol voorzien,
maar niet voor de deelstaten”,
zo stelde Barbara Pas vast. Het
heeft er dus ook alle schijn van
dat de unitaristische regering waar
Groenen en PS’ers samen met
belgicisten als De Croo de plak
zwaaien, de coronacrisis ook nog
eens misbruiken om de Vlaamse
bevoegdheden uit te hollen en
een stap terug te zetten richting
het Belgique à papa waarbij
francofone PS’ers en Ecolo’s het
beleid van Vlaanderen willen
bepalen.
RAAD VAN EUROPA
Aangezien België met
de ondemocratische en
ongrondwettelijke manier waarop
allerhande coronamaatregelen
werden geïmplementeerd zondigt
tegen de eigen Grondwet én
tegen het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens (EVRM) dienden onze
vertegenwoordigers in de Raad
van Europa (partijvoorzitter Tom
Van Grieken en senator Bob De
Brabandere) een motie in om de
machtsgreep van de regering-De
Croo aan te klagen. In de Raad
van Europa tonen de verschillende
leden van de Belgische delegatie
zich als grote verdedigers van de
mensenrechten. Uiteraard wijst
men terecht op schendingen van
de mensenrechten in onder meer
Rusland. Maar men moet ook in
eigen boezem durven kijken.

In België gaan verschillende
coronamaatregelen, en de manier
waarop ze gehandhaafd worden,
lijnrecht in tegen het EVRM, zo
verklaarde De Brabandere, die op
deze manier een duidelijk signaal
wilde geven dat de grondrechten
van de burgers in dit land meer
zijn dan een vodje papier;
en dat het Vlaams Belang die
grondrechten dan ook zal blijven
verdedigen.
VACCINATIEPASPOORT
Bij die grondrechten hoort ook
het recht om zich eventueel niet
te laten vaccineren. Het zich al
dan niet laten inenten tegen het
coronavirus moet immers een vrije
keuze blijven. Dat houdt ook in dat
we ons uitdrukkelijk verzetten tegen
de plannen voor een Europees
vaccinatiepaspoort dat gaat
bepalen of mensen nog mogen
reizen of niet.
Wanneer vaccinatie niet verplicht
is, zoals de regering ons steeds
heeft voorgehouden, dan mogen
er ook geen restricties worden
verbonden aan het feit dat men
zich niet laat vaccineren. De
uitspraak van CD&V-voorzitter
Joachim Coens, dat wie zich
niet laat vaccineren er op de
arbeidsmarkt maar de gevolgen
van moet dragen (lees: ze mogen
gediscrimineerd worden bij
aanwervingen), zijn dan ook een
verwerpelijke vorm van broodroof.

De corona-coup van de regering
wordt gewoon in een wettelijk kader
gegoten, en het parlement en de
oppositie blijven buitenspel gezet.
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BRUSSEL
Vrouwen getuigen over seksueel geweld

“Plots duwde hij me op de grond
en trok mijn joggingbroek uit”
Brussel blijft een hardnekkig centrum van seksuele intimidatie. Vrouwen kunnen in heel wat steden niet
over straat wandelen zonder lastig gevallen te worden, maar in onze hoofdstad staan de zaken er wel
bijzonder extreem voor. Uit recente cijfers blijkt dat er in Brussel meer dan één aangifte van seksueel
geweld per dag wordt gedaan. En dan weten we nog niet eens iets over het Brusselse ‘dark number’, het
aantal gevallen die niet worden gerapporteerd. De VRT verzamelde enkele schokkende getuigenissen
die het kordate pleidooi van onze partij in Brussel alleen maar versterken: “Er is een veel actiever beleid
tegen intimidatie van vrouwen nodig.” En de olifant in de kamer moet natuurlijk benoemd worden: bij
de daders van dit soort gedrag gaat het disproportioneel veel om allochtone mannen.
DOOR JONAS NAEYAERT

De 29-jarige vrouw die haar
getuigenis doet voor de VRT, doet
dat liever anoniem. “Als ik hier op
straat loop, krijg ik regelmatig te
maken met intimiderende blikken”,
laat ze optekenen. Aanvankelijk
klinkt het nog onschuldig, maar al
snel wordt het grimmig. “Ik ben ook
al achtervolgd en aangeraakt. Een
keer ben ik in een auto getrokken.”
Een andere vrouw die wel durft
voor de camera te verschijnen
laat weten dat ze bijna verkracht
is geweest in het Jubelpark. “Het
was al licht toen ik in het park
aankwam. Plots duwde een man
me op de grond en trok mijn
joggingbroek uit. Ik ben beginnen
schreeuwen. Na enkele minuten
heeft een andere vrouw me
gehoord en me geholpen.”
Problemen benoemen is eerste
stap om ze op te lossen: er is een
cultureel attitudeprobleem bij een
deel van de allochtone bevolking
en die is niet bevorderlijk voor de
veiligheid van onze vrouwen. Dit
soort intimidatie heeft als gevolg
dat veel vrouwen zich niet meer
sexy durven kleden of zelfs geen
glas durven drinken, uit angst voor
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seksuele intimidatie of erger. “Ik
let erop dat ik geen kleedje of
rokje draag”, klonk het nog bij de
anonieme eerstgenoemde vrouw.
“Ik zal ook nooit een glaasje te
veel op hebben als ik hier ben.
Bovendien kom ik nooit meer alleen
naar Brussel, want ik voel me
veiliger als ik vrienden meeneem.
En het liefst dan nog mannelijke
vrienden.” Radicale islamieten
kunnen dus hun hart ophalen: door
straatintimidatie wordt er minder
‘haram’ alcohol geconsumeerd en
bedekken vrouwen zich meer.
FEMME DE LA RUE
De problematiek is thans zodanig
ernstig in onze hoofdstad dat
zelfs het linkse, meestal weg-vanproblemen-kijkende PS-bestuur ze
erkent. Enkele patrouilles worden
nu ingezet om dit soort gedrag
actief op te sporen, met agenten
in burger. Het Vlaams Belang wil
echter een veel actiever beleid.
“In alle politiezones moeten een
pro-actief en preventief beleid
worden opgestart”, zo zegt
Brussels Parlementslid Dominiek
Lootens-Stael. “Ik denk dan vooral

aan de politiezones West en
Zuid. Ik vind dat dit gerust vanuit
de veiligheidsbevoegdheden
van de Brusselse ministerpresident Rudi Vervoort (PS) en
de gewestelijke dienst ‘Brussel
Preventie en Veiligheid’ (BPV) mag
gecoördineerd worden. Er worden
veel plannen opgesteld maar ik zie
weinig gebeuren op het terrein.”
Onze partij wil tevens dat ‘rode
zones’ in kaart worden gebracht.
Elk onderzoek, undercoverbeeld
of reportage zoals ‘Femme de
la rue’ maakte het immers al
duidelijk: allochtone mannen zijn
oververtegenwoordigd in dit soort
- in het beste geval onfatsoenlijk, in
het slechtste geval ronduit strafbaar
– gedrag. Er moet ook beter in
kaart worden gebracht welke
attitudes, opvoedingen en culturele
en religieuze overtuigingen mee
aan de oorzaak liggen van
deze discrepantie. Dit zonder
complexen en zonder weg te
kijken van dezelfde problematiek
bij de autochtone bevolking.
Want problemen oplossen doe
je in de eerste plaats door ze te
benoemen.

VEILIGHEID

Helft Brusselse agenten
spreekt geen Nederlands
Vandaag kan nauwelijks iets meer dan de helft van de lokale politieambtenaren in Brussel zich
nog in het Nederlands uitdrukken. Bij de in 2020 nieuw aangeworvenen is dat nog niet eens
één derde. En intussen schuift minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) haar
medeverantwoordelijkheid van zich af.
DOOR FREDERIK PAS

Uit de cijfers die fractievoorzitter in
de Kamer Barbara Pas opvroeg,
blijkt dat de kennis van de twee
landstalen door Brusselse agenten,
die bij wet verplicht is, er in 2020
pijlsnel op achteruit is gegaan.
Was in januari 2020 nog
57,7 procent van het Brusselse
politiepersoneel tweetalig, dan
was dat een jaar later nog slechts
51,6 procent. Een achteruitgang
van meer dan 6 procentpunten op
één jaar tijd dus.

Van de Nederlandstaligen
is momenteel 86,4 procent
tweetalig; van de Franstaligen
is dat slechts 37,8 procent.
Concreet heeft dat tot gevolg dat
96,1 procent van de Brusselse
agenten (Franstaligen en
Franskundige Vlamingen) zich van
het Frans kan bedienen, maar dat
slechts 55,5 procent (Vlamingen +
Nederlandskundige Franstaligen)
het Nederlands machtig is.
“DRAMATISCHE
CIJFERS”
Uit de weliswaar
fragmentarisch
beschikbare cijfers van
Verlinden blijkt dat van
de in 2020 nieuw
aangeworven agenten
slechts 11 procent bij

aanwerving tweetalig was. Als
oorzaak voor deze gang van
zaken ziet Barbara Pas in de eerste
plaats de Brusselse politiezones,
de gemeentelijke lokale
gezagsdragers en het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. “Wil
Brussel eigenlijk wel de hoofdstad
van België blijven? Want als ze
daar de meerderheid van de
bevolking van dit land blijven
negeren en provoceren, dan is er
een fundamenteel probleem.”
Wanneer de Brusselse instanties
de wet niet naleven, dan is het
aan de minister van Binnenlandse
Zaken om in te grijpen, maar dat
weigert Verlinden. “Ik zal Verlinden
in elk geval met deze nieuwe
dramatische cijfers confronteren,
want zo kan het echt niet meer
verder”, aldus Pas.
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IMMIGRATIE

Grenzeloze
verzorgingsstaat
Een nieuwe Nederlandse studie toont het andermaal aan: de massale, niet-westerse immigratie
ondermijnt de verzorgingsstaat.
DOOR DIRK DE SMEDT

Eind vorig jaar verscheen de
langverwachte studie van de
Nationale Bank van België
(NBB) over de economische
impact van immigratie in dit land.
Daaruit bleek – niet bepaald
verbazingwekkend – dat vooral
de aanhoudende niet-westerse
immigratie (via gezinshereniging
en asiel) de Belgische schatkist
handenvol geld kost.
Dat belette natuurlijk niet dat
sommigen ijverig op zoek gingen
naar elementen om de studie van
de NBB naar hun hand te zetten.
Zo mochten we vernemen dat
de tweede generatie migranten
het veel beter zou doen én zelfs
een grotere bijdrage aan de
overheidsfinanciën zou leveren
dan autochtonen. Wat daarbij
door sommigen vergeten werd,
was het feit dat het hier ging om
een momentopname en bijgevolg
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om een onvolledige voorstelling
van zaken.
ONVOLLEDIG BEELD
De bekende Nederlandse
wiskundige en antropoloog dr.
Jan van de Beek – die eerder in
Nederland soortgelijk onderzoek
verrichtte – stelde destijds dat de
presentatie van de uitkomsten voor
de tweede generatie migranten
misleidend was – of minstens kon
zijn. De jonge leeftijdsopbouw
van de tweede generatie geeft
namelijk een grote vertekening
waardoor de kosten enorm
onderschat worden. Hij wees
erop dat het een internationale
wetenschappelijke standaard
is om de totale nettobijdrage
voor groepen te berekenen
over de hele levensloop
(generatierekening) en noemde
het dan ook onbegrijpelijk dat de

NBB dit niet had gedaan, zeker
gezien ze “over alle data en
kennis voor een generatierekening
naar internationale,
wetenschappelijke standaarden
beschikt.”
In eigen land stelde de Vlaamse
arbeidseconoom Ive Marx – die
de studie van de NBB voor het
overige degelijk noemde – dat ze
een beperking kent: het gaat met
name “om een momentopname,
waardoor de leeftijdseffecten
erg sterk zijn. Er is niet gekeken
naar het volledige leven van de
migrant.”
Het feit dat dit niet gebeurde,
mocht dan ook het grote manco
van dit rapport genoemd
worden. Helaas bleek de nieuwe
staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Sammy Mahdi (CD&V)
tot op heden niet bereid in te

gaan op de vraag van Vlaams
Belang-voorzitter en Kamerlid
Tom Van Grieken om de NBB
de opdracht te geven alsnog een
generatierekening uit te voeren.
HANDENVOL GELD
Dat gebeurde ondertussen wél in
een nieuw Nederlands onderzoek
naar de sociaaleconomische
impact van de immigratie in
Nederland. Een en ander
resulteerde in het lijvige rapport
“Grenzeloze verzorgingsstaat: de
gevolgen van Immigratie voor de
Overheidsfinanciën”, dat begin
maart werd voorgesteld. Tot de
auteurs behoren onder meer de
reeds vernoemde wetenschapper
Jan van de Beek en Hans
Roodenburg. Laatstgenoemde
verwierf eerder ruime bekendheid
als hoofdredacteur van het
rapport “Immigration and Dutch
Economy”. Daarin kwam het
Nederlandse Centraal Planbureau
al in 2003 tot de conclusie
dat de niet-westerse immigratie
onmiskenbaar een verliespost was
voor de Nederlandse schatkist.
In zekere zin kan ‘Grenzeloze
verzorgingsstaat’ dan ook gelezen
worden als een actualisering en
uitbreiding van het baanbrekende
rapport van destijds.

Het nieuwe rapport, waarin
de kosten en baten worden
becijferd over het hele leven
(generatierekening), komt –
andermaal – tot de heldere
conclusie dat vooral de nietwesterse immigratie (via
gezinshereniging en asiel) de
Nederlandse schatkist handenvol
geld kost. Over de periode
2015-2019 bedroegen de
netto-kosten van de niet-westerse
immigratie gemiddeld ongeveer
27 miljard euro per jaar, terwijl
de westerse immigratie ongeveer
budgetneutraal was. De totale
kosten van de immigratie liepen
voor de periode 1995-2019
op tot 400 miljard euro, een
bedrag in orde van grootte van
de Nederlandse aardgasbaten
vanaf het begin van de winning
tot heden.
DUISTERE PROGNOSE
Zo mogelijk nog interessanter
is de prognose die de
wetenschappers maken: indien
de immigratie qua omvang en
kostenbatenstructuur op het niveau
van de jongste jaren (20152019) blijft, zal het jaarlijkse
beslag op de begroting geleidelijk
toenemen van 17 miljard euro in
2016 tot ongeveer 50 miljard
euro per jaar op lange termijn.

Het spreekt voor zich dat zo’n
evolutie de verzorgingsstaat zou
ondermijnen, wat de auteurs ook
met zoveel woorden zeggen.
Ondertussen hebben we alvast
weinig redenen om aan te
nemen dat de grote lijnen en
bevindingen van de nieuwste
Nederlandse studie niet zouden
gelden voor eigen land. Wel
integendeel: het Belgische asielen immigratiebeleid is immers
niet bepaald strikter dan het
Nederlandse.
Hoe men het ook draait of
keert: massale immigratie heeft
gevolgen op tal van domeinen,
gaande van toenemende druk
op de (sociale) woningmarkt
over beslag op de open
ruimte, groeiende wachttijden
in de zorg en effecten op het
onderwijs, tot en met escalerende
samenlevingsconflicten. Het is
niet alleen een belastende factor
voor de Belgische schatkist,
maar ook ontwrichtend voor
de samenleving. Het is dan
ook hoogste tijd om afscheid
te nemen van het economische
wensdenken en de illusie dat
dit land uiteindelijk gediend is
met aanhoudende en massale
immigratie.

De jaarlijkse netto-kost van de niet-westerse immigratie
bedraagt in Nederland gemiddeld 27 miljard euro.
Mei 2021
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“België is voor
de Franstaligen
nog slechts op één
domein relevant: de
geldstromen”
Alain Mouton,
redacteur bij Trends
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INTERVIEW

“Een interne financiële
herverdelingsmachine.
Een andere rol heeft
België niet meer”
Veertien jaar geleden heeft professor Juul Hannes, die aan de VUB en de RUG economische
geschiedenis doceerde, de grote verdienste gehad de mythe van de omgekeerde transfers te
ontkrachten. Een hardnekkige mythe die voorhield dat de miljardentransfers naar Brussel en Wallonië
in wezen een Wiedergutmachung zijn voor de geldstromen uit de negentiende eeuw van het zuiden
naar het noorden. Die geldstromen hebben nooit bestaan, zo bleek uit onderzoek van professor
Hannes. Sinds 1830 vloeit er geld naar het Franstalige landsgedeelte en zelfs de meest rabiate
Belgicist heeft professor Hannes’ bevindingen nooit kunnen weerleggen. We zochten naar aanleiding
van een recente heruitgave van deze studie (zie ook pagina 25) Trends-redacteur Alain Mouton op.
Mouton is een deskundige in de materie en schreef voor de nieuwe uitgave een aanvullend essay.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Mouton, inzake transfers gaat het
om gigantische bedragen die Vlaanderen zelf
zou kunnen gebruiken. Toch wordt dit door
de media compleet genegeerd, en horen we
– buiten het VIVES-instituut – de academische
wereld evenmin. Hoe verklaart u dat?
De media schrijven er inderdaad weinig over. Volgens
mij omdat het communautaire momenteel geen thema is.
Alle aandacht gaat naar de coronacrisis. Wie begint over
Vlaams-Waalse transfers is volgens velen een zeurpiet.
Maar dit thema zal sneller dan verwacht terugkomen.
Zeker wanneer een volgende staatshervorming ter sprake
komt en vooral wanneer de precaire financiële toestand
van de Franstalige overheden belicht wordt. De Waalse
begroting staat er slecht voor en zeker die van de Franse
Gemeenschap, onder andere bevoegd voor onderwijs.
Het tekort daar bedraagt 1,75 miljard euro en loopt
verder op. Men weet aan Franstalige kant dat een aantal
solidariteitsmechanismen uit de zesde staatshervorming
de komende jaren verminderen, meer bepaald via de
financieringswet die de geldstromen tussen noord en zuid
deels regelt.

De kans is groot dat de onderhandelingen voor een
nieuwe staatshervorming opnieuw een Franstalige bedeltocht worden. Dan zal in Vlaanderen snel de link worden
gelegd met de transfers. In academische hoek is er in
tegenstelling tot de perceptie wel degelijk aandacht voor
de transfers. En niet enkel bij VIVES. De KU Leuven-economen Willen Sas en André Decoster actualiseren regelmatig
de cijfers en dan komt men volgens hen steevast uit bij een
jaarlijkse transfer van ongeveer 7 miljard euro. Maar deze
twee academici relativeren dat cijfer direct. Zij hebben het
liever over interpersoonlijke transfers: tussen rijke en arme
burgers, vooral in de sociale zekerheid. En dus tussen rijke
en arme Vlamingen of rijke en arme Walen. Maar dat is
een zeer reductionistische visie. Interregionale transfers zijn
wel relevant, en zeker in België. Omdat ze zolang duren,
op dezelfde hoogte blijven en betrekking hebben op regio’s die een politieke relevantie hebben. Uiteraard zijn er
transfers tussen gemeenten of arrondissementen. Maar het
politieke en economische gewicht van die niveaus, onder
andere inzake fiscaliteit en sociale zekerheid is beperkt.
Ook de Vlaamse traditionele partijen zwijgen
erover en zelfs bij N-VA, die in vroegere tijden
nog met nepgeld naar de scheepslift van Stré-
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py reed, is het daarover wel heel stil. Wat zijn
de redenen om de transfers in de doofpot te
stoppen?
Het is een algemeen verschijnsel dat de Vlaamse partijen hun Vlaamse reflex verloren zijn. Dat is een politieke
vaststelling. Het Vlaams Belang en N-VA zijn eigenaar van
dit thema en de andere partijen denken hier niet te kunnen
scoren. Zeker bij Open Vld hoor je dat: het neobelgicisme
daar is een reactie op het feit dat een partij als de N-VA
en zelfs voor een deel het Vlaams Belang de vroegere
liberale economische standpunten hebben overgenomen:
een minder vette staat, lagere belastingen, steun aan de
kleine ondernemers en zelfstandigen. Open Vld wil het
verschil maken door met een Belgische vlag te zwaaien.
Veel succes, maar het gaat niet lukken volgens mij.
De Vlaamse Regering laat sinds 2017 nu zelf
de transfers monitoren, maar ze durft niet
eens met de resultaten ervan naar buiten
komen, laat staan dat ze er ook nog iets mee
zou doen. Waarom is ze niet assertiever?
Dat vraag ik mij ook af. Onder de regering van Geert
Bourgeois werd nog een transferstudie gepubliceerd.
Gemaakt door het al vermelde duo Decoster en Sas. En
tijdens de voorstelling van de cijfers was er een gênant moment, het moet in 2017 zijn geweest. Ere wie er toekomt:
Bourgeois wees toen op het nefaste effect van de transfers
en het welvaartsverlies voor Vlaanderen. Dat werd direct
weg gerelativeerd door Decoster. Het is weinig geweten,
maar deze man was tijdens de onderhandelingen voor de
zesde staatshervorming in 2011 adviseur voor de groene
partijen. Wat hij zegt en doet is altijd sterk ideologisch
gekleurd.
Wat de Vlaamse regering betreft: N-VA is de grootste
partij maar maakt weinig indruk. Het lijkt een regering van
notarissen. Is er druk van CD&V en Open Vld om geen
aandacht te besteden aan de transfers? Ik weet het niet,
maar het is een teken van zwakte.
Professor Juul Hannes heeft in 2007 vakkundig brandhout gemaakt van de mythe van de
omgekeerde transfers. En onderzoeker aan
VIVES Geert Jennes wijst op nog een andere
mythe die luidt dat er geen transfers zouden
bestaan via de interestlasten op de staatsschuld. Wat is uw opinie daarover?
Het onderzoek van Hannes was baanbrekend en zijn
inzichten verdienen keer op keer te worden benadrukt
en herhaald. Want jarenlang werd de transferdiscussie
geneutraliseerd door het verhaal van het rijke Wallonië dat
Vlaanderen betaalde. Terwijl het omgekeerde het geval
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was. Het belastingstelsel in de 19de eeuw paste bij een
landbouweconomie, niet bij een regio als Wallonië die de
tweede industriële macht van Europa werd. Op die manier
moest een Luiks staalbedrijf amper meer belastingen betalen dan een Vlaamse bakker.
Wat Geert Jennes betreft: zijn inzichten zijn voorwerp van
discussie. Hij telt de rentelasten op de staatsschuld mee
in de transfers en zo komen we snel boven de 16 miljard
euro uit. De reden is dat de tekorten op de begroting die
de staatsschuld deden oplopen veroorzaakt werden door
de deficits in Wallonië. Dat klopt natuurlijk, maar ik heb
soms de indruk dat de discussie verschoven wordt van de
oorzaak van de echte transfers via onder andere de sociale zekerheid naar een detaildebat over de intrestlasten.
U bent ook Wallonië-kenner. Tegenwoordig
worden de transfers daar niet meer ontkend,
maar de perceptie ervan is toch anders dan in
Vlaanderen. Hoe verklaart u dit?
Eerlijk is eerlijk, het debat is daar de voorbije jaren in de
goede richting geëvolueerd. Onder andere het onderzoeksinstituut CERPE van de Universiteit Namen heeft een
aantal taboes aan Franstalige kant doorbroken. Men
erkent de transfers. En men wijst naar de juiste oorzaak:
het gebrek aan fiscale en parafiscale (sociale zekerheid)
inkomsten die de Walen voor de Belgische staatskas genereren. Vroegere discussies gingen vooral over de uitgaven,
meer bepaald in de gezondheidszorg. Die lagen en liggen in Wallonië inderdaad hoger, onder andere door een
ander consumptiepatroon in de zorg. Maar de essentie
van de transfers, dat zijn de te lage inkomsten - omdat er
te weinig Walen werken.
Dit is dus de voornaamste reden dat Wallonië er niet in slaagt om minder afhankelijk te
worden van de transfers, die nu al decennia
van noord naar zuid lopen?
Inderdaad, te weinig inkomsten omwille van te weinig
werkende Walen en dus een te lage fiscale capaciteit. De
voorbije jaren is men daar niet verder geraakt dan ervoor
te zorgen dat de kloof met Vlaanderen niet groter werd.
De transfers worden de goegemeente verkocht als ‘solidariteit’. Kan men daar in dit
verband nog wel van spreken na tientallen
jaren eenrichtingsverkeer zonder perspectief
op beterschap?
Je kan je die vraag stellen. Feit is dat België voor de Franstaligen nog slechts op één domein relevant is: omwille
van de sociale zekerheid en de geldstromen. De PS zegt
dat zelfs openlijk. Zonder transfers geen België meer. Dit

land is trouwens door de verschillende staatshervormingen
en de Europese integratie niet meer geworden dan een
interne financiële herverdelingsmachine. Een andere rol
heeft België niet meer. Dat schreef The Economist al in
2007: “Belgium. The job is done. Time to call it a day.”
Vrij vertaald: stop ermee.

230.000 Waalse banen extra worden gecreëerd. En
moet Vlaanderen ter plaatse trappelen. Een utopie.

In Vlaanderen hoort men vaak de eis dat de
transfers moeten worden geobjectiveerd en
transparant gemaakt. Hoever staan we in dat
verband? En wat is er op dat vlak mogelijk?
Ik heb toch de indruk dat dit meer het geval is dan vroeger. Er is duidelijk in kaart gebracht dat er bijvoorbeeld
Vlaams-Waalse transfers zijn in gezondheidszorg en
werkloosheid, maar dat Vlaanderen een netto-ontvanger is
in de pensioenen. Omdat die hier hoger liggen, Vlamingen langer leven en hogere pensioenen hebben verdiend.
Maar dat is niet genoeg om de transfers te doen keren.
Vanuit Vlaamsgezinde hoek is al vaak ook
gesteld dat men Wallonië op dat vlak moet
responsabiliseren. Hoe doet men dat volgens
u best?
Dat is de ziekte van de verschillende staatshervormingen.
Er is amper responsabilisering. Franstalige politici zouden
electoraal moeten kunnen worden bestraft als ze een slecht
beleid voeren. Maar door de transfers gebeurt dat niet.
De responsabilisering is een beetje toegenomen, maar te
weinig.

“Voor mij is totale
fiscale autonomie voor
de regio’s dé oplossing.”
Transfers in vraag stellen is één zaak; ze
afbouwen een andere. Zijn daar volgens u
mogelijkheden toe in Belgisch staatsverband?
Theoretisch wel. Voor mij is totale fiscale autonomie voor
de regio’s de oplossing. Alle belastingen gaan naar de
deelstaten, behalve de BTW, dat kan op het zeer kleine
Belgische niveau blijven. Vraag is of de Franstaligen nog
heil zien in zo’n confederale constructie.

De essentie zit hem volgens mij in de fiscale autonomie.
Geef de deelstaten meer belastingbevoegdheden en dan
kan men een eigen beleid voeren en zullen partijen die
het geld verbrassen electorale schade oplopen. Maar
die fiscale autonomie is beperkt. Bij de gewesten ligt die
zeer hoog, maar neem de gemeenschappen erbij die
van dotaties leven, en dan merk je dat de Vlaamse en
Franstalige fiscale autonomie amper 30 procent bedraagt.
De gemeenten staan er verdorie beter voor: zij halen 50
procent van hun inkomsten uit eigen belastingen.

De totale splitsing dan? Volgens mij minder een utopie dan
sommigen denken, maar dan zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet men in Vlaanderen en ook in Vlaams-nationalistische kringen beseffen dat
die transfers nooit op dag één verdwijnen. Er zal een soort
van solidariteit nodig zijn. Wallonië ligt waar het ligt. De
Luikse econoom Jules Gazon berekende dat de Waalse
uitkeringen bij een splitsing direct met 20 procent zouden
dalen. Wil Vlaanderen een verpauperd gebied aan de
zuidgrens? Als men dat wil, moet men dat ook zeggen.

In het boek stelt econoom Didier Paquot dat
de transfers uitsluitend te wijten zouden zijn
aan de lage werkzaamheidsgraad in Wallonië. U stelde net dat dit de voornaamste reden
is, maar is het ook de enige reden?

Ander element is de staatsschuld. Hoe gaan we die
beheren en splitsen? En wat met de Belgische overheidsobligaties? Het is niet de bedoeling dat de rente daarop
- die nu ontstellend laag is - omwille van onzekerheid
omhoogschiet. Beleggers hebben nood aan zekerheid. Als
ze weten dat het staatspapier waarin ze beleggen zeker
is dan kan het hen niet schelen of het Belgisch, Vlaams of
Waals is. Zorgt een post-België scenario voor spanningen
op de financiële markten dan hebben we het niet meer zelf
in de hand. Ook wij Vlamingen niet. Want dan komt ons
dossier als euroland op de Europese tafel. Ik weet niet of
Vlaanderen daar veel vrienden heeft.

In elke geval is het de belangrijkste reden. De Waalse
werkzaamheidsgraad is met 64 procent te laag. De
Vlaamse oogt met 75 procent veel beter, al zouden
we hier zoals in Nederland en Scandinavische landen
naar 80 procent moeten gaan. Wallonië kan die kloof
met Vlaanderen eigenlijk nooit inhalen. Dan moeten er
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Studiedag energie & klimaat

Innovatie in plaats
van paniekzaaierij
De coronacrisis verplicht iedereen, en dus ook politieke partijen, tot enige creativiteit. Congressen
en studiedagen volgens het klassieke stramien behoren tot nader order tot het verleden
en daarom organiseerde het Vlaams Belang op 7 februari een digitale studiedag rond het
Vlaamse cultuurbeleid. Ondanks het feit dat het opzetten van dergelijk live-evenement geen
vanzelfsprekendheid was, bleek het een schot in de roos want in minder dan vierentwintig uur
werd de livestream van dit evenement meer dan 80.000 keer bekeken.
DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

KLIMAAT
Het was federaal parlementslid
Kurt Ravyts die de spits afbeet
en toelichtte waarom energie
en klimaat belangrijke thema’s
zijn voor het Vlaams Belang.
Hij verduidelijkte dat het
nationalisme en conservatisme
de plicht inhouden om voor
de eigen leefomgeving te
zorgen. Meer concreet betekent
dit dat de huidige generatie
verantwoordelijkheid draagt voor
het grondgebied waarop we
leven zodat het in een goede (en
misschien zelfs betere) staat kan
worden doorgegeven aan de
volgende generaties. Dit noemen
we ‘rentmeesterschap’. We
hebben de plicht om de Vlaamse
natuur in een goede staat door
te geven aan onze kinderen en
kleinkinderen.
Dat brengt ons natuurlijk al gauw
bij het alomtegenwoordige debat
over de klimaatverandering. De
manier waarop we onze energie
opwekken en hoe we ermee
omspringen heeft een grote impact
op onze leefomgeving. Uit het
rentmeesterschapsidee vloeit
ook voort dat Vlaanderen haar
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steentje moet bijdragen aan de
vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen. Marcel Crok,
een Nederlands scheikundige
en wetenschapsjournalist,
lichtte echter toe waarom
het doemdenken over een
‘klimaatapocalyps’ niet thuishoort
in een eerlijk en wetenschappelijk
debat over de gevolgen van
de klimaatverandering. De
apocalyptische beelden die
ons worden voorgehouden
door figuren zoals Anuna De
Wever en Greta Thunberg zijn
voornamelijk op emotie gebaseerd
en weerhouden ons er net van om
op een realistische manier naar de
problematiek te kijken. Het Vlaams
Belang bepleit net klimaatrealisme.
PLEIDOOI VOOR
KERNENERGIE
Met de energietransitie wordt
de omschakeling bedoeld van
energieopwekking uit vervuilende
(fossiele) bronnen zoals kolen
en gas naar ‘schone’ bronnen.
Welke energiebronnen kolen
en gas kunnen vervangen is
weliswaar het onderwerp van
heel wat discussie. Zogenaamd
‘groene’ partijen houden een haast

exclusief pleidooi voor zonne- en
windenergie. Kernenergie heeft
geen plaats in hun verhaal.
Kamerlid Reccino Van Lommel
lichtte - bijgestaan door doctor
in de fysica Martin Hinoul en
de Amerikaanse auteur Michael
Shellenberger - toe waarom het
Vlaams Belang wel resoluut een
pleidooi voert vóór kernenergie.
Bij de opwekking van stroom in
een kerncentrale worden namelijk
géén broeikasgassen uitgestoten.
Kernenergie – in tegenstelling
tot zonne- en windenergie – is
bovendien niet afhankelijk van
de weersomstandigheden en
kan doorheen het jaar een
stabiele hoeveelheid stroom
blijven produceren. Doctor Hinoul
benadrukte dat we trots mogen

BESTEL DE
GRATIS
BROCHURE

via de webwinkel op
www.vlaamsbelang.org/winkel
of op eenvoudige aanvraag via
02/219.60.09

zijn op onze nucleaire kennis. De
zou – en dat is een understatement
– enorm jammer zijn mochten we
deze opgeven omwille van groene
dogmatiek.
Momenteel is nucleaire energie
verantwoordelijk voor een goede
50 procent van de energie die
wordt opgewekt in ons land. De
paars-groene federale regering
wil koste wat kost dit aandeel
volledig weg uit onze energiemix
tegen 2025. Om het stroomtekort

aanvulling vormen op de reeds
bestaande energiemix. Wanneer we
ze op de juiste manier gebruiken,
kunnen ze een voordeel opleveren
voor zowel de portemonnee van de
Vlaming als het klimaat en milieu.
We moeten weliswaar opletten dat
we deze energiebronnen niet als
wonderoplossing beschouwen. Er
zijn namelijk een aantal fundamentele
nadelen verbonden aan zonne- en
windenergie.
Op de studiedag kon u bijvoorbeeld

stroomnet niet overbelast geraakt op
een windrijke of zonnige dag door
de hoeveelheid hernieuwbare stroom
die niet meteen opgebruikt wordt.
Daarvoor zal ofwel een versterking
van het stroomnet noodzakelijk zijn,
ofwel de invoering van een systeem
dat de Vlaming ‘stuurt’ richting een
lager stroomverbruik op piekuren.
Die laatste piste wordt nu bewandeld
door middel van het zogenaamde
capaciteitstarief. Voor heel wat
Vlamingen zal dit (alweer) een stijging
van de stroomfactuur betekenen.

Wij pleiten voor een realistisch energie- en klimaatbeleid dat gefundeerd is op
drie principes: betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid en beter voor het milieu.
dat hierdoor veroorzaakt dreigt
te worden op te vangen, wil men
investeren in de bouw van fossiele
gascentrales. Deze gascentrales
zullen ons tot één van de
vervuilendste stroomproducenten
van Europa bombarderen
en dreigen daarbovenop de
stikstofproblematiek in Vlaanderen
te vergroten. De bouw van nieuwe
gascentrales is voor het Vlaams
Belang dan ook allesbehalve
een oplossing. Het draagt verder
bij aan het probleem en zal ons
bovendien handenvol geld kosten.
HERNIEUWBARE ENERGIE
Toch heeft ook hernieuwbare energie
een plaats. Zonne- en windenergie
(de voornaamste, maar overigens
niet de enige hernieuwbare
energiebronnen) dalen enorm snel
in kostprijs en kunnen een nuttige

Vlaams Parlementsleden Bart
Claes en Leo Pieters de nadelen
van windenergie op een rijtje zien
zetten. Ze kaartten onder meer de
verrommeling van het landschap
aan die wordt veroorzaakt door het
compleet gebrek aan een duidelijk
inplantingsbeleid, de duizenden
dode vogels die jaarlijks worden
teruggevonden onder de turbines
en de niet-recycleerbare wieken.
Vlaams Parlementslid Sam van Rooy
ging hier dieper op in en wees op
de jarenlange oversubsidiëring van
hernieuwbare energie die heeft geleid
tot een miljardenput die elke Vlaming
nog steeds jaarlijks moet dempen met
zijn of haar stroomfactuur.
Bovendien brengt de sterke toename
van zonne- en windenergie in onze
energiemix investeringen in het
stroomnet met zich mee. Er moet
namelijk voor gezorgd worden dat het

CONCLUSIE
Het energie- en klimaatvraagstuk
is niet meer weg te denken uit het
politieke debat. Ook het Vlaams
Belang maakte op deze tweede
studiedag duidelijk dat het een
uitgesproken mening wil vertolken
over deze thema’s. Wij pleiten
voor een realistisch energie- en
klimaatbeleid dat gefundeerd is
op drie principes: betaalbaarheid,
betrouwbaarheid en beter voor het
milieu. We geloven ook dat deze
drie principes perfect met elkaar
verenigbaar zijn. En ja, kernenergie
maakt hier – samen met slimme
investeringen in hernieuwbare
energie – een essentiële component
van uit. Het Vlaams Belang staat
voor een realistisch energiebeleid
dat gefundeerd is op wetenschap en
innovatie. Niet op paniekzaaierij.
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FEITEN
CIJFERS
In het schooljaar 2019-2020
volgden 301 gedetineerden
in Vlaamse gevangenissen een
(gratis) cursus Nederlands
Tweede Taal. 279 cursisten
beschikten niet over de Belgische
nationaliteit. 54% had zelfs de
nationaliteit van een land van
buiten de EU. In 218 gevallen
werd er vastgesteld dat de
cursist ofwel niet slaagde voor
het examen, ofwel niet eens
deelnam (schriftelijke vraag 464
van Adeline Blancquaert aan
de minister van Onderwijs).
***
Op 1 januari 2021 telde het leger 14.192 Vlaamse militairen
(54,2%) en 11.968 Franstalige
militairen (45,8%). De afspraak
is nochtans dat 60% van deze
jobs naar Vlamingen moeten
gaan. Door deze scheeftrekking,
die in 2020 verder is toegenomen, krijgen de Vlamingen
1.502 militaire jobs te weinig
(schriftelijke vraag 7-1061 van
senator Guy D’haeseleer aan de
minister van Defensie).
***
De Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) ontving vorig jaar 24.389
administratieve verslagen van
politiediensten die illegalen
hadden opgepakt. Toch werden
er amper 1.179 ‘beslissingen
tot vasthouding’ uitgesproken.
7.324 illegalen kregen een
papiertje mee waarop stond dat
ze het grondgebied dienden
te verlaten, en 5.004 illegalen
kregen zelfs een herbevestiging
mee van zo een eerder uitgereikt
maar uiteraard nooit nageleefd
bevel (schriftelijke vraag 169 van
Barbara Pas aan Staatssecretaris voor Asiel & Migratie).
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AFDELINGEN

Wij zijn het Vlaams Belang
Sterke afdelingen in een sterke partij
Het Vlaams Belang heeft de ambitie om de grootste ledenpartij
van Vlaanderen te worden. De afgelopen maanden zijn vele
militanten dan ook op pad gegaan om de duizenden mensen
te bezoeken die een mondmasker hadden aangevraagd om
hen een lidkaart aan te bieden. Sinds 13 februari (start van
de huisbezoeken-campagne) werden 2.392 Vlamingen lid. Een
onverhoopt succes!
En het Vlaams Belang wil de afdelingen ook belonen voor hun geleverde inspanningen. Daarom zijn
we enkele maanden geleden ook
gestart met het project ‘Sterke afdelingen binnen een sterke partij’.
Aan de hand van onderstaande
opdrachten en beloningen hebben
we onze afdelingen uitgedaagd
om het beste van zichzelf te geven.
OPDRACHTEN
1. Realiseer een ledenverhouding
in uw afdeling van 3% tegenover het aantal lokale Vlaams
Belang stemmen bij de Kamerverkiezingen in 2019.
2. Realiseer een verhouding van
20% lokale Facebook-vindik-leuks ten opzichte van het
totaal aantal vind-ik-leuks.
3. Werk vijf lokale politieke speerpunten uit.
4. Vergader maandelijks en
bezorg telkens een verslag aan
verslagen@vlaamsbelang.org
en aan de provinciaal secretaris.
5. Organiseer twee straatacties
waarmee uw afdeling de lokale pers haalt.

BELONINGEN
een lokale FB-advertentie ter
waarde van €0,5/lokale FB-volger (met een maximum van €200);
een propagandabox ter
waarde van €250;
een professionele promovideo door VB-nationaal van uw
afdeling t.w.v. €500;
een gepersonaliseerde
partytent met het VB-logo van uw
afdeling t.w.v. €750;
een gratis BBQ of
eetfestijn voor 100 personen met
kopstuk als spreker.
De vele huisbezoeken, nieuwe
acties en massale inzet lonen en
we zien fantastische resultaten op
alle vlakken. Vandaag zetten we
de top 3 van elke provincie in de
kijker die het best scoorden op de
verhoudingen van de leden en de
FB-volgers.
In juli maken we een definitieve
stand van zaken op voor alle
afdelingen en delen we de sterren
uit. Veel succes in de komende
maanden om de opdrachten tot
een goed einde te brengen.

Volgende afdelingen slaagden er in april alvast in om
meer dan 3% van de kiezers in hun gemeente lid te
maken.

Onderstaande afdelingen scoorden in april dan weer het
best in hun verhouding lokale vind-ik-leuks tegenover het
totaal aantal vind-ik-leuks.

West-Vlaanderen
Gemeente

Leden

VB-kiezers

Verhouding

92

1651

5,57%

1 Ieper

450

8453

5,32%

54

1031

5,24%

VB-kiezers

Verhouding

1 Nieuwpoort
2 Kortrijk
3 Lendelede

Gemeente

Totale
Lokale
Verhouding
vind-ik-leuk vind-ik-leuk
836

389

46,50%

2 Kortrijk

6087

2263

37,20%

3 Brugge

2930

912

31,10%

Oost-Vlaanderen
Gemeente

Leden

Gemeente

Totale
Lokale
Verhouding
vind-ik-leuk vind-ik-leuk

1 Denderleeuw

276

4086

6,75%

1 Gent

2166

1256

57,99%

2 Kruisem

123

1944

6,33%

2 Ninove

6273

3133

49,90%

3 Buggenhout

144

2579

5,58%

3 Aalst

946

391

41,33%

VB-kiezers

Verhouding

Antwerpen
Gemeente

Leden

Gemeente

1 Borgerhout

128

1499

8,54%

1 Olen

2 Duffel

143

2256

6,34%

3 Malle

124

2098

5,91%

VB-kiezers

Verhouding

Totale
Lokale
Verhouding
vind-ik-leuk vind-ik-leuk
657

269

40,94%

2 Schoten

3870

1247

32,22%

3 Stabroek

487

156

32,03%

Vlaams-Brabant
Gemeente

Leden

Gemeente

Totale
Lokale
Verhouding
vind-ik-leuk vind-ik-leuk

1 Liedekerke

94

1919

4,90%

1 Halle

594

173

29,12%

2 Tremelo

99

2148

4,61%

2 Tienen

413

119

28,81%

110

2492

4,41%

3 Liedekerke

603

142

23,55%

VB-kiezers

Verhouding

Gemeente

3 Grimbergen

Limburg
Gemeente

Leden

1 Leopoldsburg

126

2512

5,02%

1 Tongeren

2 Lanaken

148

3071

4,82%

2 Dilsen-Stokkem

3 Tongeren

145

4157

3,49%

3 Genk

Totale
Lokale
Verhouding
vind-ik-leuk vind-ik-leuk
1500

554

36,93%

732

214

29,23%

1492

429

28,75%
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MAATSCHAPPIJ

Hoe de LGBTQI+-lobby
andersgeaardheid kaapt
Begin maart vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een ingetogen debat
plaats naar aanleiding van de moord op David Polfliet. Homohaat was het vermeende motief,
dus boog het parlement zich over mogelijke maatregelen daartegen. De sereniteit van het debat
werd echter doorbroken door minister Somers die meteen met de vinger naar het Vlaams Belang
wees. Onze partij zou aanzetten tot homohaat: “Als er één partij is in dit halfrond die systematisch
signalen uitzendt die minstens betwistbaar kunnen zijn vanuit het perspectief van gelijke rechten,
dan is het uw partij”, striemde Somers richting fractieleider Chris Janssens. Minutenlang spuwde
hij zijn gal op onze partij, het schuim stond hem net niet op de lippen.
DOOR JORIS WILANTS

CONSERVATIEVE PARTIJ

‘LGBTQIA+’

perverse manier waarop linkse
ideologen homoseksuele mannen
politiek misbruiken. Zij worden
willens nillens in het hokje
‘LGBTQIA+’ geplaatst en hun
stem wordt gereduceerd tot die
van enkele luide activisten van
linkse organisaties als Çavaria.
Mensen die op hetzelfde
geslacht vallen, zijn echter veel
méér dan enkel hun seksuele
voorkeur. Ze zijn in de eerste
plaats burgers als iedereen,
met elk hun visie op mens en
maatschappij, en met een
bepaalde politieke voorkeur. Dat
politiek bewustzijn reikt doorgaans
verder dan een enge focus op
zogenaamde ‘homobelangen’.
Ook heel wat Vlaams Belangkiezers zijn homoseksueel, en
voelen zich vaak helemaal niet
vertegenwoordigd door de
‘LGBTQIA+’-lobby, -opiniemakers,
en -politici.

Maar laat ook duidelijk zijn
dat we niet toegeven aan de

EEN VEILIG VLAANDEREN
VOOR IEDEREEN

Iedereen die onze koers kent,
weet dat dat volstrekte onzin
is. Toch leeft de perceptie
onterecht bij heel wat mensen
dat het Vlaams Belang “iets
tegen homoseksuele mannen”
zou hebben, want “het is toch
een conservatieve partij”.
Uiteraard is het Vlaams Belang
een conservatieve partij, maar
dat impliceert geen aversie
jegens mensen die op hetzelfde
geslacht vallen. Beschouwen we
het gezin als hoeksteen van de
samenleving? Uiteraard. Stabiele
families zorgen voor een veilige
omgeving waarin kinderen
kunnen opgroeien, dat erkent
iedereen. Betekent dat ook maar
in de verste verte dat het Vlaams
Belang verworven rechten wil
terugdraaien? Hoegenaamd niet.
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Het Vlaams Belang is naast een
conservatieve partij ook een partij
van recht en orde. Iederéén moet
zonder zorgen over straat kunnen
lopen: man of vrouw, hetero of
homo. En iedereen die zonder
ideologische oogkleppen naar
geweldsincidenten kijkt tegen
holebi’s weet waar het schoentje
knelt. Door massa-immigratie
van moslims – die onder invloed
van de islam vaak vijandig
staan tegenover holebi’s – is de
onveiligheid voor hen significant
toegenomen.
Niet verbazingwekkend wanneer
je het lijstje met landen overloopt
waar homoseksualiteit strafbaar is,
vaak met levenslange celstraffen
of zelfs met de doodstraf. Toch
is onze partij de enige die dat
probleem durft te benoemen. Dat
heeft niets te maken met politieke
recuperatie, en alles met een
oprechte bezorgdheid om onze
mensen. Want het Vlaams Belang
is er voor álle Vlamingen.

BOEKBESPREKING

Miljardendiefstal
gedemythologiseerd
Elk jaar verhuizen er via de Belgische transfermechanismen
vele miljarden euro’s van Vlaanderen naar Wallonië. Een
hardnekkige Waalse en belgicistische mythe wil dat dit vroeger
omgekeerd was en dat het dan ook maar rechtvaardig is,
dat het nu rijkere Vlaanderen het armere Wallonië bijstaat en
daarvoor ‘terugbetaalt’.
DOOR PETER LEMMENS

Deze mythe werd evenwel al
jaren geleden door Juul Hannes
grondig onderuitgehaald. Hannes
(1938-2012) was hoogleraar
aan de VUB en de UGent en
een autoriteit op het vlak van de
sociaaleconomische geschiedenis
van de 19e en 20e eeuw. Hij
toonde in 2007 onomstotelijk aan
dat de Belgische fiscaliteit in de
19e en begin 20e eeuw door de
Franstalige Belgische elite zodanig
werd georganiseerd dat, zelfs
toen Wallonië rijk en Vlaanderen
armlastig was, er steeds geld
van Vlaanderen naar Wallonië is
gevloeid en nooit omgekeerd. Het
is de verdienste van Doorbraakuitgeverij om dit standaardwerk
over de transfers in historisch
perspectief opnieuw ter beschikking
van het publiek te stellen.
Maar het is ook meer dan dat,
door de opname van drie nieuwe
bijdragen. Trends-redacteur Alain
Mouton (zie interview op blz.
16) geeft een lezenswaardig

overzicht van de evolutie van
het transferdebat, zowel langs
Vlaamse als Waalse zijde.
Academicus Geert Jennes
behandelt een andere mythe die
vrij recent door de belgicisten
werd gecreëerd, met name dat er
geen welvaartsoverdrachten van
Vlaanderen naar Wallonië zouden
plaatsgrijpen via de interestlasten
op de staatsschuld. Hij komt tot de
bevinding dat de transfers via de
staatsschuld nog een stuk hoger
liggen dan de jaarlijkse ca. 7
miljard aan ‘klassieke’ transfers.
Het boek sluit af met een Waalse
stem via een essay van de hand
van econoom Didier Paquot, die
- niet echt overtuigend - tracht aan
te tonen dat de transfers uitsluitend
hun oorzaak zouden vinden in de
lagere werkzaamheidsgraad in
Wallonië.

nieuwe bijdragen zijn als essays
luchtiger opgevat. Dat zal wel
een doordachte keuze van de
uitgever geweest zijn. Alleen is het
daardoor een beetje jammer dat
het ‘klassieke’ transferverhaal en dat
van de transfers via de interestlasten
niet diepgaander werden
uitgewerkt. Het neemt niet weg
dat dit boek gelezen moet worden
door iedereen die met enige kennis
van zaken wil meepraten over het
transferverhaal.
HANNES Juul
Vlaanderen betaalt. De mythe van
de omgekeerde transfers.
Doorbraak, 2021, 173 blz.
ISBN: 978 94 9263 9554
Prijs: 20 euro

De studie van Hannes brengt
een analyse van de historische
fiscaliteit in België en is dan
ook enigszins technisch. De drie
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TERUGBLIK

Genderwaanzin
In de jaren zeventig introduceerden linkse feministen de ‘gender-ideologie’. Met succes:
tegenwoordig worden we zowat dagelijks om de oren geslagen met termen als transgender,
cisgender, genderfluïde persoon, non-binair enzoverder.
DOOR FDM

Een eeuw geleden was het vrij
simpel: men werd geboren als
man óf als vrouw. Punt. Was die
tijd verstikkend voor sommige
vrouwen? Jazeker: er was weinig
of geen toegang tot een beroep,
dames hadden geen stemrecht en
konden niet naar de universiteit.
Door de opkomst van de sufragettes (‘suffrage’ betekent stemrecht
in het Frans) kwam hier echter
verandering in: vrouwen eisten en
kregen uiteindelijk gelijke rechten.
Een gelijkaardige evolutie zagen
we inzake homoseksualiteit, ook
homo’s protesteerden tegen maatschappelijke uitsluiting.
Daar werd in onze Europese
samenleving dus beetje bij beetje
aan tegemoet gekomen, zodanig
zelfs dat er vandaag de dag nog
weinig reden bestaat voor protest.
Zo bijvoorbeeld studeren steeds
meer vrouwen verder na het
middelbaar en kunnen zij zonder belemmeringen traditioneel
mannenwerk doen. Homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen
kregen wettelijke bescherming tegen discriminatie en kunnen sinds
2003 huwen voor de wet. En ook
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voor transgenders wordt thans zowel door de samenleving als door
de wetgever begrip opgebracht.
Probleem opgelost dus? Neen,
dat is buiten links gerekend, altijd
bereid als ze zijn om onze normen en waarden verder uit te hollen: naast een biologisch geslacht
heeft men volgens hen namelijk
ook een genderidentiteit, een ‘cultureel-maatschappelijk geslacht’.
En die twee komen - volgens links
- niet altijd overeen. Nu is dat een
zeldzame keer ook werkelijk het
geval en dat moet gerespecteerd
worden. De dimensie die men er
de laatste jaren in de zogenaamd
progressieve middens aan geeft,
loopt echter de spuigaten uit. Volgens hen is iedereen ten dele man
en ten dele vrouw. Een stoere man
of een moeder aan de haard die
voor de kindjes zorgt zijn passé.
LGBTQI+
Er werd ook een hele panoplie
bedacht om ook de laatste vertwijfelde enkeling een plaats te geven
in hun progressieve denkwereld:
de LGBTQI+-schaal. Het gaat dan

om lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders,
queers, interseksuelen (die zowel
man als vrouw zijn), aseksuelen
(die zich tot man noch vrouw aangetrokken voelen) en de categorie
+ (alle andere denkbare genders
die niet onder de vorige vallen).
Niettegenstaande men begrip
moet opbrengen voor elk individu
en elke geaardheid is de slinger
te ver doorgeslagen naar links.
Daar lijkt het wel een levensdoel
om het traditioneel gezin te
denigreren, vrouwen op te zetten
tegen mannen en in het algemeen
onze familiale en sociale structuren te breken. ‘Weg met testosteron’, klinkt het nieuwe poco-motto.
De boosaardige blanke man
is immers de oorzaak van al ’s
werelds leed. Maar of ze dat nu
graag horen of niet: de overgrote
meerderheid van de bevolking is
heteroseksueel en kiest voor een
klassiek gezin met kinderen.
GENDERBELEID
Één van de linkse iconen, de
lesbische feministe Simone de

Beauvoir, stelde al in 1949: “men
wordt niet als vrouw geboren,
men wordt tot vrouw gemaakt”.
De ‘patriarchale onderdrukking’
werd aangeklaagd en zeker na
mei ‘68 belandde het gezin in
het verdomhoekje. Zodoende zijn
we vandaag zelfs aanbeland
bij een Belgische staatssecretaris
voor Gendergelijkheid, Sarah
Schlitz (Ecolo), die in haar beleidsbrief stelt dat een “voluntaristisch
genderbeleid” nodig is omdat de
gevallen van genderdiscriminatie
“onophoudelijk stijgen”. België
mag natuurlijk niet achterblijven in
de progressieve wedloop waar
figuren zoals Bert Anciaux (Vooruit) zich in het parlement al jaren
onledig bezighouden met gendergelijkheid, genderidentiteit en
gendertoetsen.
Het gewone volk weet ondertussen
hoegenaamd niet meer waarover
dit allemaal gaat, maar de linkse massamedia en een legertje
gesubsidieerde welzijnswerkers
zullen ons het licht tonen. Aan de
universiteiten van Gent, Leuven
en Brussel kan men tegenwoordig
zelfs een masterdiploma ‘Gender
en Diversiteit’ behalen. Men moet
dan wel een seminarie ‘feministische antropologie’ volgen en de
cursus ‘intersectionele en deko-

Progressief Nederland kon niet
achterblijven: standbeeld in
Den Haag

loniale studies’ voltooien. Steeds
meer laten overheden en bedrijven
een vakje ‘x’ toevoegen naast
dat van man of vrouw, sommigen
willen dat zelfs voorzien op onze
ID-kaarten.
In de genderneutrale woordenschat geen moedermelk meer,
maar mensenmelk; in het Burgerlijk
Wetboek niet langer de bekende
notie ‘goede huisvader’ maar het
genderneutrale ‘voorzichtig en
redelijk persoon’. De genderwaanzin gaat zelfs zo ver dat men fulmineert tegen het kaartspel omdat de
heer meer waard is dan de dame,
dat genderneutrale kinderkleding
wordt verkocht in de Hema en dat
een minister als Liesbeth Homans
(N-VA) het nodig vindt om genderneutrale toiletten in te richten in de
administratieve gebouwen van de
Vlaamse Gemeenschap. Nog idioter was de zwarte predikant die
in het Amerikaans Congres zijn
sermoen beëindigde met A-men
and A-woman. Deze dienaar van
God heeft duidelijk de Bijbel niet
goed gelezen.
VERKEERDE PRIORITEITEN
Ook het Europees Parlement - onbetwiste kampioen in verkeerde
prioriteiten - stortte zich op het
‘genderprobleem’: door de
groen-linkse Dimitrios Papadimoulis
werden zelfs heuse ‘richtsnoeren’
uitgevaardigd om zich in de
EU-tempel niet meer aan genderdiscriminatie te bezondigen en
begin dit jaar werd een zeer omvangrijke genderresolutie gestemd.
‘Gender’ lijkt wel een van de
meest prangende problemen
in de EU. Quod non natuurlijk:
nergens in de wereld genieten
vrouwen zoveel rechten. De drie
belangrijkste functies worden er
uitgeoefend door vrouwen: Ursula
Von der Leyen is Commissievoorzitter, Christine Lagarde is voorzitter
van de Europese Centrale Bank

en de sterkste economie van de
EU wordt geleid door Angela
Merkel. Maar dat mocht links niet
tegenhouden, volgens hen kost
de “gender employment gap”
Europa immers 370 miljard per
jaar. Onzin natuurlijk. Net zoals
de stelling in de resolutie die stelt
dat er ‘te weinig vrouwelijke componisten’ zijn of dat we dringend
moeten verhelpen aan de benarde
toestand van ‘vrouwen op het
platteland’. Maar wie houdt welke
vrouw tegen om de mannelijke
toondichters naar de kroon te steken? Bevindt de mannelijke boer
op het platteland zich dan niet in
een benarde situatie?
Straks moet het Europees volkslied
nog herschreven worden, want
daarin staat: “Alle Menschen
werden Brüder”. Daar ontbreken
duidelijk de Schwestern, toch?
Anderzijds leest men in de ellenlange tekst niets over de vreselijke
omstandigheden onder dewelke
vrouwen in andere werelddelen
wél moeten leven. Nergens een
woord over de vrouwonderdrukkende religie die de islam is. Wél
wordt natuurlijk stevig ingehakt op
Hongarije en Polen, want die zijn
conservatief: een ware vloek in het
EU-halfrond.
Terwijl men zich in andere werelddelen bezig houdt met speerpuntrobotica en quantumcommunicatie,
verspeelt de EU-elite dus onze tijd
met dergelijke flauwekul. Het doet
denken aan het oude Constantinopel waar men zich volgens de
mythe onledig hield met het gender
der engelen, met de Ottomanen
voor de deur. Dit alles kadert
in de cultuuroorlog waarbij de
globalistische kapitalisten en de
multiculturele linksen de samenhang
en de waarden in onze unieke beschaving ondermijnen, onder meer
door deze genderwaanzin, deze
cancel-culture en dit woke-activisme. Aan ons om dat cultuurmarxisme te ontmaskeren.
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“De vriendschap en de liefde
van mijn dieren zijn voor mij
van onschatbare waarde.”
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VRAGENVUUR

Suzy Wouters
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Stel jezelf even voor, wie is Suzy
Wouters?
Ik ben 53 jaar, gelukkig getrouwd
en trotse mama van een dochter.
Mijn jeugdjaren bracht ik door
in Baal, ook wel bekend als het
geboortedorp van Sven Nijs. Ik ben
opgegroeid in een warm gezin,
maar absoluut geen politiek gezin.
Bij ons werd er weinig gepraat
over politiek en zelfs nu ben ik de
enige in de familie die politiek
actief is. Desalniettemin zijn ze
uiteraard wel mijn grootste supporters en steunen ze mij volledig.
Nu woon ik al bijna 16 jaar in
Scherpenheuvel-Zichem, een prachtige wandelstreek met veel mooie
plekjes.

toekomst voor onze kinderen en
kleinkinderen willen, dit prangend
probleem zeker aangepakt moet
worden.
Ik wilde me dus graag engageren,
maar het begon pas echt toen ik bij
het bestellen van een Vlaamse Leeuwenvlag in contact kwam met Joris
Devriendt, bestuurslid voor onze
partij in Scherpenheuvel-Zichem. Ik
kocht mijn eerste lidkaart en begon
dadelijk actief mee te werken in het
bestuur en de sneltrein was vertrokken. In 2018 was ik lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen en
mijn inzet van de afgelopen jaren
werd toen beloond met een prachtig verkiezingsresultaat.

Hoe kwam je terecht bij het
Vlaams Belang?

Je zetelt nu in het Vlaams Parlement, welke commissies volg je
daar op?

Ik ben altijd fan geweest van Filip
Dewinter en ook de visie van de
partij sprak mij enorm aan. Het
is dan ook de enige partij die de
problematiek rond migratie durft te
benoemen. Ik ben er ook van overtuigd dat, als we nog een goede

Ik ben vast lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding. Daarvoor heb
ik 20 jaar gewerkt in het ziekenhuis
Gasthuisberg in Leuven. Ik ben een
zorgend type en ben dus opgetogen dat ik vast lid ben in deze

BIO:
•
53 jaar, geboren in Leuven
•
Studies: Techniek-Wetenschappen en logistiek assistente in de zorg
•
Gemeenteraads- en OCMW-raadslid in Scherpenheuvel-Zichem
sinds 2019
•
Vlaams Volksvertegenwoordiger
•
Vast lid in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding

commissie. Op deze manier kan ik
nog steeds ‘zorgen’.
Het afgelopen jaar ging er veel
aandacht naar de coronacrisis, niet
in het minst naar de vaak onzalige
gevolgen zoals het toenemend
huiselijk geweld en het prangend
tekort aan zorgpersoneel. Daarnaast bleven ook alle niet-corona
gerelateerde problemen doorlopen.
Zo zijn er de enorme wachtlijsten in
de geestelijke gezondheidszorg en
in de gehandicaptenzorg. Moesten
de miljardentransfers naar Wallonië
en de migratiefactuur aangepakt
worden, dan zouden we dit geld
kunnen gebruiken om deze ellelange wachtlijsten weg te werken
en het zorgsysteem te optimaliseren. Enkel zo kunnen we zorgen
voor onze eigen mensen want zij
hebben het recht op de zorg die ze
nodig hebben en moeten dan ook
te allen tijde op de eerste plaats
gezet worden.
Suzy, wat doe je zoal buiten de
politiek?
Mijn vrije tijd spendeer ik vooral
aan mijn gezin en familie. Met een
goed boek in de zetel kan ik mij
ook volledig ontspannen. Daarnaast ben ik een enorme dierenvriend en heb ik thuis een kleine
dierentuin. De vriendschap en de
liefde van mijn dieren zijn voor mij
van onschatbare waarde, bij hen
kom ik helemaal tot rust.
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Extraatje
Vlaamse stad - Oppervlakkige
Klein cadeautje
Neon - Sprookjesachtig mooie
Met een wit gesteente tekenen Bouwmateriaal
F. Europees Monetair Stelsel - Basketbalcompetitie in de VS - Voegwoord
G. Militair bondgenootschap - Levenslucht - Lidwoord
H. Bruto - Afkorting van de naam van een
voetbalclub uit 1A - Oppervlaktemaat
I. Oprechtheid
J. Dwingend verzoek - Maak persklaar
K. Bevel - Verorber - Vervanger voor glas
L. Iemand die zeer zelfingenomen is

VERTICAAL

I
J
4

K
1

3

5

L
8
GIKADO

OPLOSSING

1
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VUL IN EN WIN.

OPLOSSING VORIGE MAAND:

EEN BOEKENBON VAN
UITGEVERIJ EGMONT
TER WAARDE VAN 20,00 EURO

ALUMINIUM
Stuur uw oplossing voor 11 mei met vermelding van naam en adres naar:
Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9,
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org

1. Vlaamse kustplaats
2. Buitensporig - Zilver
3. Een weinig - Beeft van schrik - Muzieknoot
4. Schiet raak - Kalksteen, bestaande uit
kleine op viskuit gelijkende korrels
5. Weigering - Arbeider die draagriemen aan voorwerpen vastmaakt om
deze te kunnen takelen
6. Lijnensysteem waarop de hoogte van
de tonen wordt vastgelegd - Titaan
7. Lichaamsdeel - Tegen de waarde van
- Holmium
8. Fijne vertakkingen in bladnerven Zekere - Per persoon
9. Nikkel - Onderwerp - Broze
10. Kalm en vredig - Giftige slang
11. Internetlandcode voor Japan - Kosteneenheid - Dokter - Romeinse cijfer 9
12. Telwoord

Winnaars april:

Leo Pemeranc (Deurne), Machteld Kamers (Merksem), Wim De Wit (Waasmunster),
Lindsay Vandenborne (Koersel - Beringen)
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BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL

€10,00
Corona Blunderboek

€19,50
Boek "En nu is het aan ons!"

€10,00

€9,99
VBJ Slabbetje

Leeuwenvlag 150 x 150 cm

€1,99

Onder voorbehoud van de corona-maatregelen
WOENSDAG 19 MEI 2021
GROBBENDONK. Lentewandeling:
afstanden: 3,5 km of 6,6 km. Vertrek om 14u
aan ‘Huize Machteld’, Gilliam 8, Grobbendonk. Inl.: 0495-827 607 / seniorenforumantwerpen@telenet.be of 0486-438 001 / vsf.
kempen.grobbendonk@telenet.be.

VBJ Koozie (blikjeskoeler)

€9

,99
Koffiemok

DINSDAG 15 JUNI 2021
RUMBEKE (ROESELARE). Varkentje aan ‘t
spit! in Zaal ‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat
1, Rumbeke (Roeselare) om 11u45. Org.: Seniorenforum Mandel. Inl.: Arlette Temperman,
0486 929 949, norbert.alleman@skynet.be.
ZONDAG 27 JUNI 2021
WAREGEM. Vlaamse Barbecue in Lokaal
De Vlaemsche Leeuwen Leenakkerstraat 9, Beveren-Leie (Waregem) om 11u. Org.: Vlaams
Belang Waregem. Inl.: Liliane Coene, 0477
407 228, pieters.coene@gmail.com.

€5,00
VBJ Powerbank
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BLIJF IN
CONTACT!

