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EDITO

Zwitserland
aan de
Noordzee
Van ons land het Zwitserland aan de Noordzee maken. Dat is het
opvallende pleidooi waarmee CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn
partij opnieuw boven het electoraal pakijs wil doen uitstijgen. Volgens
de christendemocratische opperbevelhebber moet het Alpenland
als gids dienen om België in een definitieve institutionele plooi te
leggen. Hoewel het ballonnetje allesbehalve nieuw is, verdient het
onze aandacht. Want wie Zwitserland zegt denkt spontaan aan
topkwaliteit, uitmuntende infrastructuur, een kordaat immigratiebeleid,
referendademocratie, een efficiënt overheidsapparaat in combinatie
met een lage belastingdruk en een hoog overheidsvertrouwen. Niet
meteen termen die spontaan bij een mens opborrelen als synoniem
voor België. Integendeel, werkelijk in alles is dit uitgeleefde land de
antipode van Zwitserland. Een logge, inefficiënte en vooral peperdure
staatsconstructie waarvan zelfs de voormalig voorzitter van het
Grondwettelijk Hof, André Alen, onlangs live op televisie toegaf dat het
zijn petje te boven gaat.
Het meest cynische van Coens’ pleidooi is bovendien dat het net
zijn ‘staatsdragende’ partij is die ons die ongevraagde erfenis heeft
nagelaten. Onder de noemer ‘verantwoordelijkheid nemen’, leverden
de opeenvolgende christendemocratische regeringsleiders ons een
tricolore gedrocht af met 9 parlementen, 8 regeringen, 10 provincies,
10 gouverneurs en meer dan 500 parlementsleden. Het resultaat
daarvan is een permanent dovemansgesprek tussen Vlamingen en
Franstaligen met als wederkerende eindsom dat er helemaal niets
verandert.
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De keuze voor een zelfstandig Vlaanderen
dat meester is over zijn eigen centen,
zijn eigen grenzen en zijn eigen
toekomst is dan ook geen zwart-gele
fetisj van onwrikbare, vendelzwaaiende
nationalisten. Willen we ook maar in
de buurt komen van een Zwitserland
aan de Noordzee, dan is het een brute
noodzaak.
Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

We komen eraan!
Wie dit nummer van het Vlaams Belang Magazine aan het lezen is, doet dat hopelijk terwijl hij
of zij van het zonnetje aan het genieten is. Iedereen was eraan toe: een beetje vakantie. Het
voorbije jaar was dan ook één om snel te vergeten. Uiteraard was het coronavirus daar een
belangrijke oorzaak van. Maar misschien nog ingrijpender was de manier waarop de regeringen, zowel Vlaams als federaal, er niet in geslaagd zijn om de bevolking te geven wat ze verdiende: een geloofwaardige, doortastende aanpak van de crisis. Als deze regeringen ergens
in geslaagd zijn, dan is het wel het minieme vertrouwen dat de mensen nog in hen hadden,
helemaal weg te doen ebben. De verliezers van de vorige verkiezingen hebben aangetoond
waarom zij ook de volgende gaan verliezen.
BEZIGE BIJ
Het Vlaams Belang had de handen dan ook vol het afgelopen jaar. Niet alleen in de parlementen, waar onze parlementsleden de meerderheid het vuur aan de schenen legden, maar ook
daarbuiten. We brachten ruim 5.000 auto’s en 15.000 personen samen op de Heizel tegen
Vivaldi. We organiseerden reeds 4 succesvolle studiedagen over horeca, energie, cultuur en
onderwijs. We hebben de VRT helemaal doorgelicht. We voerden actie aan het kabinet van
Jambon tegen de oversubsidiëring. En dat alles is maar een greep uit de vele initiatieven die we
namen. Eén ding is zeker: het Vlaams Belang heeft niet stilgezeten.
YOU AIN’T SEEN NOTHING YET
En dat gaan we in de toekomst ook niet doen. Want de regering doet dan wel alsof alles koek en
ei is, maar de problemen waar wij voor de crisis en tijdens de crisis op wezen, blijven ook na de
crisis bestaan. Nog steeds ligt onze identiteit onder vuur. Nog steeds gaat de massamigratie naar
Europa en dit land onverminderd door. Nog steeds wordt de vrije meningsuiting verder ingeperkt.
Nog steeds krijgt de Vlaming het omgekeerde beleid dan hetgeen waarvoor hij stemt. En dus zal
het Vlaams Belang nog steeds de megafoon van die Vlaming in de Wetstraat zijn.
Ook de komende maanden en jaren hebben wij nog heel wat voor u én de meerderheid in petto.
We komen eraan en niemand zal ons tegenhouden! Om voor één keer in het Engels af te sluiten:
You ain’t seen nothing yet.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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“BIJZONDERE
COVIDCOMMISSIE IS EEN
SCHIJNVERTONING”
Het Vlaams Belang stapt op uit de bijzondere commissie die
geacht werd de aanpak van de coronacrisis te evalueren.
“Gelet op de beperkte bevoegdheden was het vanaf dag
één al duidelijk dat de onderste steen niet naar boven mocht
worden gehaald”, zegt commissielid Dominiek Sneppe.
“Maar dat de meerderheidspartijen tegen alle afspraken in
én achter de rug van de commissie om een eigen werkgroep hebben opgericht om alvast onderling de inhoud
van de aanbevelingen te bepalen, deed voor ons de deur
dicht.” Het Vlaams Belang zal gelijktijdig met het Vivaldi-eindrapport haar eigen alternatieve rapport voorstellen.

GESJOEMEL
BIJ VRT MOET
STOPPEN
Belangenvermenging, schending van de
wet op overheidsopdrachten, privé–aankopen met VRT-gelden, indicaties van
corruptie, vriendjespolitiek en integriteitsproblemen… Het rapport van Audit
Vlaanderen over de VRT was ronduit
vernietigend. Het Vlaams Belang eist
dan ook duidelijkheid over de uitvoering
van de aanbevelingen die door Audit
Vlaanderen werden opgesteld. “Het feit
dat er een gerechtelijk onderzoek komt is
behoorlijk frappant”, stelt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “Daarom
moet het Vlaams Parlement ook inzage
krijgen in het actieplan van de VRT om te
kunnen opvolgen of de aanbevelingen
effectief worden nageleefd.”
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OPKOMSTPLICHT WORDT
EINDELIJK AFGESCHAFT
Hoewel het voornemen van de Vlaamse regering
om de opkomstplicht af te schaffen voor de lokale
verkiezingen in de eerste plaats een doorzichtige
poging is om aan het electorale succes van het
Vlaams Belang een einde te maken, is het Vlaams
Belang voorstander van deze afschaffing. “Mocht
blijken dat onze partij hierdoor achteruitgaat, zal de
stemplicht in zeven haasten ook op nationaal niveau
worden afgeschaft”, zegt Vlaams Parlementslid Yves
Buysse. “Maar morrelen aan de kieswetgeving zal
de neerwaartse spiraal waarin de traditionele partijen verzeild zijn geraakt, niet breken. Dat kan alleen
maar gebeuren door eindelijk eens naar de kiezer
te beginnen luisteren.”

ACTUA KORT

66 OVERHEIDSGEBOUWEN
STAAN LEEG
“In 2020 waren er welgeteld 66 leegstaande overheidsgebouwen”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf, die bij staatssecretaris
Mathieu Michel (MR) de cijfers opvroeg. “Meer dan 70 procent daarvan liggen in Wallonië.” Voor sommige leegstaande
gebouwen worden zelfs huurgelden betaald, in 2020 meer
dan 100.000 euro. En de afgelopen drie jaar werd 140.000
euro uitgegeven aan onderhoudskosten voor die leegstaande
gebouwen. Voor het Vlaams Belang is deze gang van zaken
het weggooien van belastinggeld en moeten deze panden een
nieuwe overheidsinvulling krijgen, ofwel moeten ze verkocht of
verhuurd worden.

ZOGEZEGD
“De CD&V heeft haar ziel en
principes verkocht om aan de
macht te blijven en België te laten
voortbestaan. Nu dit koninkrijkje
in een permanente crisis dreigt
ten onder te gaan, verdwijnt ook
de partij.”
Julien Borremans, columnist,
Doorbraak, 14 juni 2021.
“De hoofddoek is een symbool
van een wereld die vrouwen als
minderwaardige wezens behandelt.”
Mia Doornaert, publiciste,
De Standaard, 10 juni 2021.
“Vergis jullie niet, dat potentiële
Vlaams Belang-publiek is geen
verzameling kortgeschoolde,
slecht geïnformeerde en verzuurde mensen. Ik zie ook bij hoogopgeleide en succesvolle ondernemers steun voor het Vlaams
Belang.”
Carl Devos, politicoloog,
Knack, 9 juni 2021.

“WAPENEIGENAARS ZIJN
GEEN CRIMINELEN”
Nu de cijfers omtrent wapenbezit opnieuw toenemen, dringt de
Vlaams Vredesinstituut-directeur Nils Duquet aan op een verstrenging van de wapenwetgeving. “Maar het is niet omdat legaal
wapenbezit stijgt, dat de criminaliteitscijfers stijgen”, reageert
Vlaams Parlementslid Filip Dewinter. “Integendeel, op deze
manier criminaliseer je een gigantische groep mensen die helemaal niets verkeerd doet.” Het Vlaams Belang weigert mensen
verdacht te maken die het bezit van een wapen overwegen uit
veiligheidsoverwegingen. Het is immers de primaire taak van de
overheid om voor veiligheid te zorgen, niet om burgers te culpabiliseren die zich onveilig voelen.

“Vandaag draait het hele politieke debat rond het VB en Van
Grieken. Net zoals tot 2019 alles
draaide rond Bart De Wever. Dat
is voorbij. Vandaag telt wat Van
Grieken heeft gezegd.”
Bart Maddens, politicoloog,
Knack, 8 juni 2021.
“Veel mensen haken af, omdat
ze zich ontheemd voelen in hun
buurt. Ik begrijp dat. Begrippen
zoals identiteit en gemeenschap
worden te snel weggezet als
achterhaald en ouderwets.”
Wouter De Vriendt, fractieleider
Groen in de Kamer,
De Zondag, 30 mei 2021.
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HET BRUSSELS
JUSTITIEPALEIS, SYMBOOL
VOOR HET FALENDE
OVERHEIDSBELEID
“Voor een ongekende laksheid bij de werken aan het Brusselse Justitiepaleis moet de belastingbetaler opdraaien voor
3.357.600 euro extra”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “En
het betreft hier louter en alleen kosten voor de versleten stellingen, niet eens voor andere hoogoplopende rekeningen.”
Nadat zich in 1980 problemen voordeden met vallende
brokstukken van de koepel werden jarenlang studies
besteld, contracten onderhandeld en renovatieplannen
uitgewerkt. “Het einde der werken is nu voorzien voor
2030, exact een halve
eeuw na 1980. Veel
gekker kan het niet
worden.”

MENSEN MET HANDICAP KRIJGEN
MINDER STEUN DAN BELOOFD
Nogal wat personen met een handicap die, na
jaren op de wachtlijst gestaan te hebben, eindelijk een persoonsvolgend budget ter beschikking
gesteld krijgen, blijken nu plots minder te ontvangen
dan hen aanvankelijk was beloofd. “Dit als gevolg
van een nieuwe inschalingsmethode”, legt Vlaams
Parlementslid Immanuel De Reuse uit. “Maar af-
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spraken moeten worden nagekomen. Minister Wouter Beke (CD&V) moet een nieuwe inschaling laten
uitvoeren voor degenen die een bepaald budget
beloofd was volgens de oude methode. Daar hebben ze recht op.” De slachtoffers zullen anders naar
de arbeidsrechtbank moeten, wat geen goedkope
stap is voor mensen die al kwetsbaar zijn.

Woke
Bent u al lekker ‘woke’, beste lezer? Voor wie niet
helemaal mee is: ‘woke’ is een mentale aandoening waarbij je in alles en iedereen racisme,
kolonialisme, seksisme en nog zeventien andere
ismes ziet.
Een paar voorbeeldjes misschien. Neem nu de
huidskleurpotloodjes in de scholen in Leuven en
Gent. Vroeger, in de boze wereld, noemden
kinderen hun roze potloodje ‘huidskleur’. Waarbij
tienduizenden kindjes met een kleurtje van lichttot donkerbruin voor het leven getraumatiseerd
werden. Nu weten we dat witte en roze kleurpotloodjes niet woke zijn, en is de wereld een betere
plek dankzij de diversiteitspotloodjes die in de
studentensteden worden verdeeld.
Of denk aan de donkere dagen dat we spraken over mijnheer de voorzitter of mevrouw de
voorzitter. Onversneden machisme! Groot is onze
opluchting nu we dankzij onze vaderlandse kwa-

liteitspers weten dat we die kwetsende woorden
moeten vervangen door ‘voorzitpersoon’.
Helemaal te gek wordt het wanneer de gutmenschen uit het cultuurwereldje de woke-toer op
gaan. In een nieuwe Britse serie ‘The Tudors’ zal
de rol van de historische Engelse koningin Anna
Boleyn gespeeld worden door een zwarte vrouw.
Dat is een beetje zoals Nelson Mandela’s leven
verfilmen met in de hoofdrol een blanke acteur.
Of de profeet Mohamed laten spelen door een
Aziatische transgender. Wedden dat de woke-adeptjes dan wél op hun achterste poten zullen
staan?
Alleszins, deze witte Rakker (m/v/x) gaat vanaf
nu zijn best doen om wat meer woke te worden.
Straks nog even langs het containerpark, en zeg
er maar donder op dat ik het witte en het bruine
glas gewoon samen in één container flikker. Weg
met de apartheid!

juli-augustus 2021
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Meningen verbieden is
democratie afschaffen
De veroordeling van de leden van Voorpost die op de Mechelse Grote Markt een spandoek
tegen islamisering hadden ontrold, is uitermate zorgwekkend. Met dit soort precedenten zal ook
het Vlaams Belang, de enige partij die daadwerkelijk ageert tegen islamisering, snel geviseerd
worden. En daarnaast zal ook ieder individu dat in de toekomst kritiek heeft op massamigratie
en het multiculturalisme vervolgd kunnen worden. Het moge echter duidelijk zijn: wie dissidente
meningen verbiedt, schaft de democratie af.
DOOR FREDERIK PAS

Het Vlaams Belang is er al jaren
voor beducht dat de racisme- en
haatwetgeving in dit land misbruikt
wordt om een legitiem politiek verzet
te vervolgen en te bekampen. De
termen ‘racisme’ en ‘haat’ kennen
immers juridisch een dermate vage
omschrijving dat ze naar ieders
smaak en goeddunken kunnen
worden ingevuld. Een glibberig
pad en een bijzonder gevaarlijke
situatie die bij strafrechters die
rechtvaardigheid niet hoog in het
vaandel dragen, de deur openzetten
voor willekeur. Voorzitter Tom Van
Grieken sprak in dat verband
dan ook terecht in Knack over een
“hellend vlak dat een regelrechte
afgrond is geworden.”
Van Grieken deed na het politieke
vonnis van de Mechelse strafrechter
meteen een algemene oproep aan
al zijn collega-parlementsleden
en -partijvoorzitters: “willen jullie
werkelijk dat het strafbaar is om
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tegen islamisering te zijn en dat te
uiten? Zo ja, zeg dat dan eindelijk
eens eerlijk en luidop. Zo nee,
besef dan dat het de volledig
verkeerde kant uitgaat en grijp
mee in. Stop de censuur.” Maar
zoals te verwachten was, viel de
oproep in dovenmansoren. Geen
enkele traditionele partij vond vrije
meningsuiting belangrijk genoeg
om het na het Voorpost-vonnis te
verdedigen.
TEN STRIJDE TEGEN VRIJE
MENINGSUITING
Op de vraag of het ooit nog wel
mogelijk kan zijn om zich tegen
islamisering uit te spreken, werd ook
in de parlementen niet geantwoord.
Zo weigerde bijvoorbeeld eerste
minister Alexander De Croo (Open
Vld) in te gaan op de vragen
hierover van onze Kamerfractie.
“Soms is zwijgen veelzeggender
dan spreken”, reageerde

fractievoorzitter Barbara Pas. “Maar
het is ons ondertussen overduidelijk
dat het veiligheidsbeleid van De
Croo en zijn paars-groene bende
zich niet zozeer richt tegen mensen
die een bedreiging vormen voor
de openbare veiligheid, maar wel
tegen geweldloze Vlamingen die
een bedreiging vormen voor hun
macht en hun postjes.” Gelukkig
werd een recente aanval tegen
de vrije meningsuiting vanwege
een partijgenoot van De Croo,
Justitieminister Vincent Van
Quickenborne, die zogenaamde
haatspraak wou correctionaliseren,
mede onschadelijk gemaakt
door de PVDA. De communisten
hadden tijdig begrepen dat ook zij
slachtoffer kunnen worden van een
willekeurige interpretatie van de term
‘haat’.
Net als de federale regering
heeft ook de Vlaamse regering
ondertussen de strijd aangebonden

tegen de vrije meningsuiting. En
ook op Vlaams niveau nemen
vooral degenen die zichzelf liberaal
noemen, minister van Inburgering
Bart Somers (Open Vld) op kop,
daarbij het voortouw. Weliswaar
heet de vijand in Vlaanderen
‘polarisering’ en op federaal
niveau ‘haatspraak’, maar meer
dan een gegoochel met woorden
is dat niet. “Het actieplan van
Somers en zijn daarin beoogde
strijd tegen polarisering is in de
eerste plaats een strijd tegen
anti-islamiseringstandpunten”, stelt
fractievoorzitter Chris Janssens.
“Wanneer Somers het heeft
over polarisering, spreekt hij die
term steeds in één adem uit met
‘populisme’ of ‘nationalisme’, net
als het quasi volledige politieke
establishment overigens doet. Nooit
wordt een linkse mening bestempeld
als polariserend, hoe extreem of
beledigend die ook is.”
Alleen wat rechts of Vlaams is,
wordt gecriminaliseerd, en dat
gebeurt bewust. Men hoopt door
op die manier te polariseren een
klimaat te scheppen dat men dan

weer gaat aangrijpen om
politieke meningen als de
onze strafbaar te kunnen
maken. Uit lijfsbehoud,
omdat de kiesdrempel in
zicht komt en men onze
volkspartij in het stemhokje
niet kan verslaan. Maar het
vonnis van de correctionele
rechtbank te Mechelen
heeft bij velen de ogen
doen opengaan. Het is nu
ook duidelijk dat gewillige
en regimegetrouwe
strafrechters worden ingezet
om de vrije meningsuiting
aan banden te leggen en
meningen te verbieden.
Dat vonnis heeft het latent
aanwezige abces zichtbaar
doen etteren.
Maar wat men ook
moge proberen met
censuur en inperking
van vrije meningsuiting,
strafbaarstellingen en
vervolgingen, geen wet of
rechter zal het ideeëngoed
van het Vlaams Belang ooit
doen verdwijnen.

Voorpost-voorzitter Bart Van Pachtenbeke
hand in hand met Tom Van Grieken

VOORPOST TOONT DE TANDEN IN MECHELEN MET 1.000-KOPPIGE BETOGING
Zoals hiernaast geschetst, is het duidelijk dat
met de veroordeling van de ‘Vier van Mechelen’
omwille van een ‘stop islamisering’-spandoek de
vrije meningsuiting in het gedrang is. Niet alleen
voor Voorpost, maar voor iedereen. Want zonder
vrije meningsuiting is een democratie onmogelijk.

De toespraken aan het eindpunt werden gebracht
door de Voorpost-leiders in Vlaanderen en Nederland,
respectievelijk Bart Vanpachtenbeke en Florens van
der Kooi. Zij klonken vastberaden en weerbaar:
“Desnoods laten we elke dag een nieuw spandoek
maken!”

Voorpost blies dan ook verzamelen op zondag 13
mei. Dit nergens anders dan in Mechelen, de stad
van Bart Somers (Open Vld) waar de arrestatie van de
vier Voorposters vorig jaar plaatsvond. De manifestatie
kon rekenen op de steun van het Vlaams Belang, net
als vele andere Vlaamsgezinde organisaties zoals
KVHV en NSV!. Die steun was al snel te bemerken op
de Veemarkt, wanneer zeker 1.000 nationalisten en
sympathisanten verzamelden, meer dan het dubbele
van de verwachtingen. Slogans zoals “wij zwijgen
niet!” en “‘Vlaanderen, vrijheid, geen dictatuur!” werden
veelvuldig ingezet. Niettegenstaande de grote opkomst
verliep de manifestatie rustig en zonder incidenten.

Verder werden er ook drie partijvoorzitters
uitgenodigd, van LDD, N-VA en het Vlaams
Belang. Enkel Tom Van Grieken zei echter toe.
Die waarschuwde dat “vrijheid van meningsuiting
niet mag worden afgebakend door politiek
correcte grenspalen” en verdedigde de slogan
“stop islamisering”. “Dat is geen haatspraak, maar
een pleidooi voor vrijheid, vrouwenrechten en
democratie.” Na Van Griekens toespraak - die op
laaiend enthousiasme kon rekenen - werden ‘de Vier
van Mechelen’ op het podium geroepen en als helden
toegejuicht. Een ding is duidelijk: het verzet groeit.
Jonas Naeyaert
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Pandemiewet: de twee
gezichten van N-VA
In de strijd tegen het coronavirus heeft de federale regering maandenlang via koninklijke
besluiten draconische vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd. De rechtsgeldigheid daarvan
is evenwel zeer omstreden. Het parlement wordt immers buiten spel gezet en bovendien rijzen
heel wat vragen over de grondwettelijkheid van deze inperkende maatregelen.
DOOR PETER LEMMENS

Na lang aandringen van het
Vlaams Belang en van de andere
oppositiepartijen kwam de
regering uiteindelijk dan toch nog
met een wetsontwerp over de
brug om die maatregelen van een
wettelijke basis te voorzien. Erg
laat natuurlijk, veeleer vijgen na
Pasen, nu de coronapandemie
eindelijk onder controle lijkt te zijn.
Maar bovendien stellen er zich
met dit wetsontwerp ook grote
inhoudelijke problemen. Zo stelt
de regering een veel te ruime
definitie voor van het begrip
‘epidemische noodsituatie’.
Dat kan de deur openen
naar misbruiken door strenge
maatregelen op te leggen
die absoluut niet nodig zijn in
verhouding tot de situatie die
zich voordoet. Bovendien is
er nog altijd een gebrek aan
parlementaire controle. Voor het
opleggen van vrijheidsbeperkende
maatregelen is dat een absolute
en minimale vereiste in een
parlementaire democratie.
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FEDERALE
BEVOEGDHEIDSUSURPATIE
Eveneens onaanvaardbaar is dat dit
wetsontwerp de politionele handhaving
rond pandemiebestrijding volledig
wil overhevelen naar het federale
niveau, en dit ten nadele van de
deelstaten. Momenteel zijn immers
zowel de federale overheid als de
deelstaatoverheden, ieder binnen hun
eigen bevoegdheidsdomeinen, bevoegd
om aan pandemiebestrijding te doen.
Door alle beslissingen ter zake naar het
Overlegcomité te verschuiven, waar er
bij consensus moet worden beslist, was
de deelstaatautonomie al bijzonder
ernstig aangetast. Dit wetsontwerp gaat
evenwel nog een stap verder en betrekt
de deelstaten nog maar nauwelijks bij
dit aspect van de pandemiebestrijding.
Vaarwel dus, Vlaamse autonomie, om
dit op eigen kracht en volgens eigen
inzichten te regelen.
DE JANUSKOP VAN N-VA
Het Vlaams Belang trekt in de Kamer

dan ook fors ten strijde tegen deze
pandemiewet in het algemeen en
de flagrante schendingen van de
bevoegdheidsverdelende regels in het
bijzonder. Op federaal niveau doen wij
dat schouder aan schouder met N-VA in
de oppositie.
Vanuit de overweging dat alle wettelijke
middelen moeten worden gebruikt
om dit rampzalige wetsontwerp zo
mogelijk tegen te houden, riep het
Vlaams Belang daarnaast ook in het
Vlaams Parlement een belangenconflict
in. Dat is een procedure waarbij een
deelstaatparlement een wetsontwerp
tijdelijk kan tegenhouden. N-VA – op
Vlaams niveau in de meerderheid
– wrong zich hier echter in allerlei
bochten om ons belangenconflict toch
maar niet te moeten steunen en stemde
het uiteindelijk ook mee weg. Begrijpe
wie begrijpen kan.
Hebben ze daar nu nog altijd niet
door dat het dit soort van totaal
gebrek aan Vlaamse consistentie is
die hun geloofwaardigheid volkomen
onderuithaalt?

MIGRATIE

Klare feiten, loze praatjes
Het aantal asielaanvragen zit onverminderd in de lift. In mei werden in totaal 1.634 aanvragen
geregistreerd. Daarmee evolueert het aantal asielaanvragen langzaam maar zeker richting ‘precoronaniveau’.
DOOR DIRK DE SMEDT

De cijfers spreken een
duidelijke taal: België blijft een
aantrekkelijke bestemming voor
illegale immigratie. Deze gang
van zaken is weinig verrassend.
Terwijl maatregelen die een effect
zouden kunnen hebben op de
instroom in het regeerakkoord
met geen vergrootglas zijn te
bespeuren, wordt het al mank
lopende uitwijzingsbeleid nog
verder uitgehold.
SLECHT SIGNAAL
Staatssecretaris Sammy Mahdi
(CD&V) kondigt weliswaar met de
regelmaat van een klok aan dat
hij de terugkeerkeercijfers gevoelig
wil opkrikken, maar daar blijft het
dan ook zo ongeveer bij. Meer
zelfs: als het van Mahdi afhangt,
komt er nu zelfs een wettelijk
verbod om illegale gezinnen
met kinderen gedurende een zo
kort mogelijke periode onder te
brengen in aangepaste gesloten
terugkeerunits in afwachting van
hun gedwongen terugkeer. Op
die manier wordt het signaal
uitgezonden dat geen enkel gezin
met kinderen ooit nog gedwongen
zal worden uitgewezen en dat
iedereen die hier met kinderen
arriveert, de facto kan blijven.

NJET!
Een recente poging van Mahdi
om – in een uiterst beperkt en
welomschreven aantal gevallen
– illegalen die herhaaldelijk en
manifest weigeren het land te
verlaten, thuis aan te houden
met het oog op hun gedwongen
terugkeer (in perfect Belgisch jargon
en dus schabouwelijk Nederlands
‘visitatierecht’ genaamd) stuitte
ondertussen op een ‘njet’ van
Groen, Ecolo en de PS. Zij
verwijzen daarbij voorspelbaar
naar het regeerakkoord dat
zogenaamde woonstbetredingen
uitsluit. De uitkomst ligt voor de
hand: als illegale vreemdelingen
niet in hun woning mogen opgepakt
worden en ook niet in de openbare
ruimte (wegens te stigmatiserend)
wordt een gedwongen terugkeer
welhaast onmogelijk.
MEER VAN HETZELFDE
Blijft over: de verhoogde inzet
op de vrijwillige terugkeer. Feit is
dat deze piste in het verleden al
meermaals is bewandeld, maar niet
bepaald een succes is gebleken. Los
van de vraag of die aanpak deze
keer wél resultaat zal opleveren,
blijft het onmiskenbaar zo dat de

gedwongen terugkeer het sluitstuk
blijft van elk geloofwaardig asiel- en
migratiebeleid. Ten eerste omdat
er nu eenmaal altijd mensen zullen
zijn die absoluut niet vrijwillig willen
terugkeren. Ten tweede omdat maar
weinigen zich geroepen zullen
voelen vrijwillig terug te keren als
de kans om gedwongen te worden
teruggestuurd vrijwel onbestaande is.
Het falende terugkeerbeleid is al
jaren een van de pijnpunten in het
Belgische asiel- en migratiebeleid.
Dat er van deze paarsgroene
regering – met CD&V-annex –
op dat vlak geen ommekeer te
verwachten was, stond in de
sterren geschreven. Ondertussen
weten we dat het alleen maar van
kwaad naar erger dreigt te gaan.
Dat heeft niet alleen gevolgen
voor het terugkeerbeleid, maar zal
uiteraard ook een aanzuigeffect
hebben en dit land nog
aantrekkelijker maken voor illegale
immigratie vanuit alle windstreken.
De boodschap is immers duidelijk:
wie dit land binnenkomt, kan
hoe dan ook blijven. In het beste
geval legaal. In het slechtste geval
illegaal, in afwachting van een
– door Ecolo geëiste – nieuwe
regularisatieronde.
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ISLAM

Turkse moskee behoudt subsidies
ondanks homohaat
Een Turkse moskee waarvan de imam homoseksualiteit had bestempeld als een “ziekte” en “een van de
grootste bedreigingen voor de samenleving” mag voor minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
(Open Vld) zijn erkenning en subsidies behouden. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens besloot
hieruit dat het ‘appeasen’ van de islam en de Turkse Diyanetmoskeeën voor de Vlaamse Regering
blijkbaar primeert boven de aanpak van homohaat en de erkenningsvoorwaarden.
DOOR WIM VAN OSSELAER

Begin dit jaar kwam aan het licht
hoe de imam van de Turkse Diyanetmoskee Yesil Camii – een moskee
die de voorbije tien jaar al een half
miljoen euro subsidies ontving – zich
op de Facebookpagina van die
moskee herhaaldelijk schuldig had
gemaakt aan manifeste homohaat.
Hij had homoseksualiteit onder meer
bestempeld als “een ziekte” die “een
van de grootste bedreigingen vormt
voor de maatschappij”. Minister
Somers zag zich na de laakbare
uitlatingen verplicht de procedure op
te starten voor de intrekking van de
erkenning van de moskee, in het kader
waarvan de minister ook adviezen
vroeg aan de provincie Limburg en de
gemeenten Houthalen en Zonhoven.
ADVIEZEN
Uiteindelijk bleek geen van die
gemeenteraden, noch de Limburgse
provincieraad de moed te hebben om
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de intrekking van de erkenning positief
te adviseren. De partijen die steeds
de mond vol hebben van de aanpak
van homofobie, vonden het - nu het
moment gekomen was om de daad
bij het woord te voegen - plots niet
opportuun om zich over de zaak uit
te spreken. Enkel het Vlaams Belang
pleitte voor een positief advies.
Ook Bart Somers besliste uiteindelijk
om de erkenning en subsidies van
de moskee niet in te trekken. Chris
Janssens toonde zich scherp voor
deze lafheid. “Blijkbaar kunnen de
Turkse Diyanetmoskeeën – waarvan
de Staatsveiligheid eerder bevestigde
dat ze eigenlijk de lange arm van
Erdogan in dit land zijn – zich hier
alles permitteren”, zei hij. “Zelfs het
propageren van manifeste homohaat
blijkt voor de minister onvoldoende
grond om te beslissen dat de
erkenningsvoorwaarden worden
geschonden en dat de erkenning

en subsidies dus moeten worden
ingetrokken.”
GELOOFWAARDIGHEID
Voor het Vlaams Belang toont deze
kwestie eens te meer aan dat de strijd
tegen homohaat voor de Vlaamse
regering en het politieke establishment
ondergeschikt zijn aan de goede
relaties met de islam en de Turkse
moskeeën in het bijzonder.
“Vanaf nu verliest Somers en bij
uitbreiding deze regering alle
geloofwaardigheid om het nog over
holebirechten te hebben”, hekelde
Chris Janssens de beslissing van
Somers. “Als het door een Diyanetmoskee gezegd wordt, dan mogen
de allergrootste beledigingen geuit
worden ten aanzien van de holebi’s.
Zonder enige sanctie. Dat is de
boodschap die Somers en de Vlaamse
regering geven.”

LEEFMILIEU

PFOS-vervuiling: “Onderste
steen moet naar boven komen”
Het Vlaams Parlement richtte een onderzoekscommissie op naar aanleiding van de PFOSvervuiling door de 3M-fabriek in Zwijndrecht en de zwaarwegende fouten die de beleidsmakers
in dit dossier maakten. De bevolking van de regio werd twintig jaar lang in het ongewisse gelaten
over de gezondheidsrisico’s en voor de kosten van de sanering draaide tot nu toe vooral de
belastingbetaler op.
DOOR WIM VAN OSSELAER

De oprichting van de
onderzoekscommissie kwam er
niet zonder slag of stoot. Het was
Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal
Demir (N-VA) die na tal van kritische
vragen – onder meer van Vlaams
parlementslid Bart Claes – de piste
van een onderzoekscommissie
lanceerde. Even ervoor luidden
milieuverenigingen en wetenschappers
de alarmbel over vervuiling van
gronden die gebruikt werden bij de
Oosterweelwerkzaamheden. Het
kwam Demir op scherpe kritiek te
staan, niet alleen van coalitiepartners
CD&V en Open Vld, maar zelfs
van haar eigen N-VA-partijgenoot,
Jan Jambon die haar verweet “te
voortvarend” te zijn geweest.

beleidsverantwoordelijken bezorgd:
aan de bevoegde ministers van
CD&V, N-VA en Open Vld, aan
de burgemeester van Zwijndrecht
(Groen) en aan de Antwerpse
burgemeester Bart De Wever (N-VA)
die de waarschuwingen echter
collectief negeerden en de informatie
verzwegen voor de bevolking. Een
OVAM-persbericht rond de vervuiling
werd in 2017 zelfs tegengehouden
op het kabinet van toenmalig
leefmilieuminister Joke Schauvliege
(CD&V). Pas in juni 2021 kreeg
de bevolking in de omgeving de
richtlijn geen eieren of groenten uit
de eigen tuin te eten. “Er is 23 jaar
met de gezondheid van de bevolking
gespeeld”, aldus Claes.

ONDERZOEKEN

DE FACTUUR

Dat van voortvarendheid echter
geen sprake is, blijkt duidelijk. Reeds
in 2000 kwam aan het licht dat
PFOS een bedreiging vormt voor de
volksgezondheid, wat nadien ook
werd bevestigd in milieurapporten.
Sinds 2016 bevestigden onderzoeken
van Lantis – het overheidsbedrijf
dat bouwheer is van de
Oosterweelverbinding – en OVAM dat
de 3M-productie in Zwijndrecht zware
PFOS-verontreiniging had veroorzaakt,
waarbij ook gewezen werd op
gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Er is ook de kwestie wie moet
opdraaien voor de kostprijs. De
vervuiler zelf, zeggen de logica en

De resultaten van de
rapporten werden aan de

de wet. 3M dus. Uit een in 2018
afgesloten dading tussen Lantis en
3M blijkt echter dat het Oosterweeloverheidsbedrijf – de belastingbetaler
dus – 63 miljoen euro zou betalen
voor de sanering van het grondwater,
terwijl 3M slechts 75.000 euro moest
neerleggen. “De kleine man met de
lekkende stookolietank, die krijgt de
factuur. De grote multinational die
giftige stoffen in onze bodem dumpt,
die krijgt een dading”, hekelde Chris
Janssens die aanpak.
De eisen van het Vlaams Belang
zijn duidelijk: de bevolking moet nu
eindelijk alle informatie krijgen over
de gezondheidsrisico’s, de factuur
moet bij 3M worden gelegd in
plaats van bij de belastingbetaler
en tot slot mag er eindelijk ook wel
eens aan het licht komen waarom
de beleidsmakers zo lang zo
veel verzwegen hebben voor het
parlement én de bevolking.

Pas in juni 2021 kreeg de bevolking de richtlijn
geen eieren of groenten uit de eigen tuin te eten.
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TERREUR

IS-gangsters keren terug
Begin maart zei eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) bereid te zijn om de terugkeer van
zogenaamde ‘IS-moeders’ naar dit land ‘geval per geval’ te bekijken. Ondertussen voegde de
regering – voor een zeldzame keer – de daad bij het woord en stuurde ze een commissie naar
Syrië voor een concrete voorbereiding van de terugkeeroperatie.
DOOR DIRK DE SMEDT

Zoals al bleek uit de verdere uitholling
van het terugkeerbeleid, wordt ook
hier de nefaste invloed van de groene
regeringspartijen duidelijk. Tot enkele
maanden geleden kwam het officiële
Belgische standpunt er immers op neer
dat dit land weliswaar bereid was
zogenaamde IS-kinderen tot 12 jaar naar
hier te halen, maar niet de ouders.
CHANTAGE BELOOND
Los van de vraag of terugkeer van deze
kinderen wel gewenst is (sommige
experts wezen al op de mogelijk
gevaren en hadden het over tikkende
tijdbommen) blijft het feit dat de moeders
de repatriëring van hun kinderen
steeds hebben willen misbruiken om
zélf te kunnen terugkeren naar het land
dat ze herhaaldelijk en demonstratief
in het gezicht gespuugd hebben. In
de processen die vorig jaar werden
gevoerd, gaf de rechter de Belgische
staat uiteindelijk gelijk. Het is dan ook
vreemd te moeten vaststellen dat diezelfde
overheid vandaag de IS-gangsters gelijk
geeft en alsnog hun eisen inwilligt.
Bij de gestelde voorwaarde dat ze ‘geen
aanhangers meer mogen zijn van IS’, is
het maar de vraag of het hier gaat over
onverantwoorde naïviteit of verregaand
cynisme. De ervaring heeft immers
geleerd dat het woord van IS-gangsters
absoluut niets voorstelt. Eerder werden
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reeds IS-aanhangers gerepatrieerd die
beloofden alle banden met ‘islamistische
groeperingen’ te verbreken, om
vervolgens overtuigend het bewijs te
leveren dat ze niet rehabiliteerbaar waren
en onze maatschappij ronduit haten.

“Eerder werden reeds IS’ers
gerepatrieerd die beloofden
alle banden met ‘islamistische
groeperingen’ te verbreken,
om vervolgens overtuigend
het bewijs te leveren dat ze
niet rehabiliteerbaar waren
en onze maatschappij ronduit
haten.”
‘NATIONALE VEILIGHEID’
Zo mogelijk nog krasser, is de bewering
van de regering dat de terugkeer kadert
in het belang van de nationale veiligheid.
Geen kat die begrijpt waarom die zou
gediend zijn met het actief in het land
halen van mensen die zich hebben
aangesloten bij een criminele organisatie
die onze manier van leven – letterlijk en

figuurlijk – naar het leven staat.
In de Kamer vatte Vlaams Belangfractievoorzitter Barbara Pas samen: “Dat
argument – ‘voorkomen dat ze onder de
radar verdwijnen’ – is belachelijk. Ze zijn
hier uit volle overtuiging van de radar
verdwenen en dat moet ook zo blijven.
Dàt is het veiligste; niet ze hier berechten
en na een korte celstraf opnieuw op onze
samenleving loslaten. (…) Dat de regering
met haar beleid de nationale veiligheid
in het gedrang brengt, is onverantwoord.
Dat u zo’n onverantwoorde politiek voert
in naam van onze nationale veiligheid, is
ronduit hypocriet.”
WANNEER VOLGEN DE
MANNEN?
Indien men de redenering van de
regering volgt en de repatriëring van de
zogenaamde IS-moeders in het belang
zou zijn van de nationale veiligheid, lijdt
het geen twijfel dat dit ‘argument’ vroeg
of laat ook zal ingeroepen worden om de
terugkeer van de mannelijke IS-terroristen
te bepleiten.
Op de uitdrukkelijke vraag van Pas aan
De Croo of hij kon garanderen dat op
termijn niet ook de IS-mannen naar dit
land zullen gerepatrieerd worden, kwam
geen antwoord. Een nietszeggendheid
die mogelijk veelzeggend is… Wordt
ongetwijfeld vervolgd.

COMMUNAUTAIR

Institutionele hervormingen:
temporiseren is de boodschap
Dit land zit in een institutionele crisis en de regimepartijen beseffen het. Het federale regeerakkoord
bevat een aantal acties die daar een antwoord op zouden moeten bieden. Maar we moeten ons geen
illusies maken: de voornaamste doelstelling ervan is een rookgordijn optrekken en tijd winnen.
DOOR PETER LEMMENS

Enkele van die acties werden de
voorbije maanden in de steigers
gezet; de rest zal de komende
jaren verder worden uitgerold.
Maar erg serieus moeten we dat
allemaal niet nemen.

dat nu nog eens onderzoeken
en evalueren. Op welke planeet
leven die eigenlijk?

Zo zal in het najaar het
zogenaamde dialoogplatform
van start gaan. Het bestaat
voornamelijk uit een onlinebevraging van de bevolking
en andere vormen van
‘burgerparticipatie’. Officieel
wil men daarmee de bevolking
betrekken bij de vraag hoe het
institutioneel met dit land verder
moet. Maar wie dat gelooft, die
gelooft nog in Sinterklaas. Om te
beginnen wordt heel die operatie
aangestuurd en gemanipuleerd
door de regering zelf. Verder kan
men zich ernstig vragen stellen bij
de representativiteit van dergelijke
inspraakvormen. En per slot van
rekening zullen het toch nog de
partijen zijn die beslissen.

Toch hebben al deze acties – er
zijn er nog andere – een aantal
zaken met elkaar gemeen en een
duidelijke finaliteit. Een eerste doel
is tijd winnen. Deze paars-groene

Eveneens op aangeven van de
regering is er inmiddels ook een
interparlementaire commissie
(Kamer/Senaat) opgericht die als
opdracht heeft meegekregen om
de afgelopen staatshervormingen
te evalueren. Hallo? Iedereen
die de politiek in dit land een
beetje volgt, weet toch dat die
hervormingen op een totale
mislukking zijn uitgedraaid.
Maar Kamer en Senaat gaan

regering is intern diep verdeeld
over waar het met dit land
naartoe moet. En dus moet het
probleem naar goede Belgische
gewoonte voor zich uitgeschoven
worden.

DE WERKELIJKE
BEDOELINGEN

“Iedereen die de politiek
in dit land een beetje
volgt, weet toch dat die
hervormingen op een
totale mislukking zijn
uitgedraaid.”

Tegelijkertijd wil men toch de
indruk wekken dat men er wel
degelijk ernstig mee bezig
zou zijn. Meer zelfs, dat men
daarvoor ook naar de bevolking

zou luisteren. Een gemakkelijk te
manipuleren instrument zoals de
‘burgerdialoog’ is daar ideaal
voor. En passant is het met dit
laatste wellicht ook nog de
bedoeling om het voortbestaan
van België een schijn van
legitimatie door de bevolking te
laten verschaffen.
AANDACHT AFLEIDEN
Het zijn allemaal nogal
doorzichtige manoeuvres van de
paars-groene regeringspartijen,
die uiteindelijk tot doel hebben
de aandacht af te leiden van
de echte oorzaken van de
regimecrisis en dat zijn er
zoals bekend voornamelijk
twee. Met name dat er twee
democratieën bestaan in dit land
die niet meer door eenzelfde
deur kunnen, waardoor een
ordelijke opdeling zich opdringt.
En het cordon sanitaire,
waardoor de democratische
volkswil en de grondstroom
zoals die in Vlaanderen bestaat
niet meer doorstroomt in het
beleid. Dat zijn twee evidenties
voor de regimecrisis waar
de systeempartijen evenwel
niets van willen weten. En dus
zoeken ze maar hun heil in
bezigheidstherapie, rookgordijnen
spuien, tijd winnen en per slot
van rekening dus… verder
aanmodderen in de onwerkbare
Belgische structuren.
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“De splitsing van
België is moeilijker
dan veranderen van
ziekenfonds.”
Jürgen Constandt
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VRAAGGESPREK

“De dag dat er één eurocent
van Wallonië naar Vlaanderen
zal vloeien, is het over en uit
met België”
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) is een buitenbeentje in het sterk verzuilde landschap van
de ziekenfondsen. Het telt vandaag bijna 125.000 leden, is politiek totaal ongebonden, maar vaart
bewust een erg Vlaamse koers. Zo pleiten ze onomwonden voor de splitsing van de sociale zekerheid.
We zochten algemeen directeur Jürgen Constandt op voor een gesprek over de Vlaams-Waalse
transfers in de sociale zekerheid, over de haalbaarheid en wenselijkheid van een splitsing en hoe de
mensen door de overstap naar het Vlaams ziekenfonds daartoe een steentje kunnen bijdragen.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Wat vind je zelf van het gezondheidsbeleid
dat vandaag door de verschillende regeringen
wordt gevoerd?
Het gezondheidsbeleid is momenteel gefocust op één
doel: de corona-pandemie. En blijkbaar is er plots geld
genoeg. Net als het aantal bevoegde ministers. Behalve
dan voor de meer dan 15.000 Vlaamse personen met een
handicap die jaren moeten wachten op een persoonsvolgend budget. Een welvaartsstaat onwaardig. De federale
regering gedraagt zich vaak als Sinterklaas en de Vlaamse
regering krijgt regelmatig de zwarte piet - als ik dat nog
mag zeggen - doorgespeeld.
Over het vaccinatiebeleid van de Vlaamse regering ben
ik vrij tevreden, al hadden ze het crisisbeleid van deze
pandemie veel meer naar zich toe moeten trekken. En in
Vlaanderen is er maar één minister bevoegd; Brussel en
Wallonië hebben er elk drie nodig. Na elk overlegcomité
kreeg de burger zo de indruk dat de Vlaamse regering
maar een klein aanhangsel was van de federale. De Vivaldi-ploeg heeft corona ook nog eens schaamteloos federaal
gerecupereerd met de zogenaamde ploeg van 11 miljoen
en de roep naar herfederalisering. Nochtans moet België
absoluut niet fier zijn. Op vlak van overlijdens behoren
we tot de wereldtop. Een medaille die de politiek correcte
pers liever niet al te veel in de kijker plaatst.

Het is dus een politieke kakafonie. De oplossing menen wij te kennen – de splitsing van
de sociale zekerheid - maar wat is uw standpunt?
Uiteraard een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Willen de
volgende generaties nog een betaalbare en toegankelijke
sociale zekerheid, dan zal die Vlaams moeten zijn. Dit zit
ook ingebakken in de grondwet: persoonsgebonden materies komen de gemeenschappen toe. En wat is er meer
persoonsgebonden dan sociale zekerheid?
We willen ons ook niet beperken tot bijvoorbeeld enkel de
medische kosten, maar eisen ook de overdracht van de
inkomensvervangende takken: de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Vlaanderen en Wallonië
hebben immers ook hier totaal verschillende visies: of het
nu gaat over pensioenen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat
deze deugdelijk én volledig gesplitst worden. Elk volk kan
dan soeverein zijn eigen sociaal beleid voeren en ook de
grenzen van de solidariteit bepalen. We kunnen niet solidair zijn met de hele wereld en niet oneindig solidair zijn.
Kijk naar die Vlaams-Waalse transfers: ruim 12 miljard of
1.920 euro jaarlijks per Vlaming. Dat is geen solidariteit,
maar een permanente doorschuifoperatie van Vlaanderen
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naar Wallonië. Al 50 jaar lang en het helpt niet eens. Het
sociale vangnet is een hangmat geworden. Wallonië zal
pas spaarzaam zijn als het geresponsabiliseerd wordt.
Wist je trouwens dat een Vlaamse volwassene gemiddeld
jaarlijks meer dan 9.000 euro aan de sociale zekerheid
betaalt via de werknemers- en werkgeversbijdrage op het
loon? En een Franstalige 2.000 euro minder?
Voor de Franstaligen is een splitsing van de
sociale zekerheid “onbespreekbaar”. Hoe kan
of moet die Vlaamse sociale zekerheid er dan
komen?
We mogen niet eeuwig blijven wachten op een akkoord.
Met de zorgverzekering, momenteel onderdeel van de
Vlaamse sociale bescherming, heeft Vlaanderen destijds al
een eerste stap gezet.
Ik merk echter dat de politieke partijen momenteel minder
wakker liggen van meer Vlaamse bevoegdheden. We
zullen vanuit de Vlaamse Beweging de druk op de ketel
moeten opvoeren. Ook de Vlaamsgezinden kunnen alvast
beginnen met massaal de unitaire koepels te verlaten. Van
het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering verwacht
ik dat ze in de eerste plaats de Vlaamse verzuchtingen
verdedigen. En dus eens echt buiten de lijntjes kleuren.
Dan moeten ze zelf maar eigen terugbetalingen voor bijvoorbeeld geestelijke gezondheid of tandzorgen op poten
zetten. Of de federale budgetten eens niet goedkeuren.
Wie betaalt, bepaalt in principe!
Een splitsing van de sociale zekerheid is het
einde van de solidariteit, zeggen Waalse politici en vakbonden echter.
Klopt natuurlijk niet, want solidariteit heeft vele lagen.
Maar omvat ook enkele belangrijke principes: solidariteit moet resultaatgericht zijn, transparant en eventueel
omkeerbaar. Je kan ook solidair zijn met de toekomstige
generaties. De sociale zekerheid op lange termijn voor
hen handhaven is onze hoofdbekommernis. Je kan ook
maar solidair zijn als je daartoe de middelen hebt. Maar
de coronafactuur is heftig en de budgettaire toestand van
dit land was al precair. De overheidsschuld is van 40.000
euro per inwoner op amper 2 jaar opgelopen naar meer
dan 50.000 euro! Gelukkig is Vlaanderen op dat vlak iets
gezonder, maar ook wij zullen de komende jaren voorzichtig moeten zijn.
Waar is of was trouwens de solidariteit en de ‘federale
loyaliteit’ van de Franstaligen als we het hebben over de
contingentering, de zoveelste her- of misvorming van dit
land met de pistes van Magnette, de taalwetgeving in
Brussel of geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem? En als iedereen gelijk moet zijn, waarom weegt een
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Vlaamse stem dan zoveel lichter dan een Franstalige?
Nee, wij hebben als Vlamingen zeker geen lessen te krijgen in solidariteit. Trouwens, de dag dat er één eurocent
van Wallonië naar Vlaanderen zal vloeien, is het onverwijld over en uit met de solidariteit!
De Franstaligen bereiden zich nu al voor op nieuwe
eisen. Financieel ziet hun toekomst er door hun enorme
uitgavendrang en de afbouw van de financieringswet
minder rooskleurig uit. Ze zijn dan wel financieel van ons
afhankelijk, op politiek vlak zijn de Vlamingen dat van
hen. Met dank aan alle grendels, alarmbelprocedures en
de klassieke partijen.
Wat zou ons dat opbrengen om onze eigen
boontjes te doppen?
Jaarlijks stroomt er 12 miljard euro van noord naar zuid.
Dat gebeurt via verschillende kanalen: 4,8 miljard euro via
de sociale zekerheid, 1,3 miljard euro via algemene middelen, 2,3 miljard euro via de financiering van gewesten
en gemeenschappen en nog eens 3,9 miljard euro via de
afbetaling van de staatsschuld. En dan hebben we het nog
niet gehad over de Europese factuur.
En waaraan zou u dat besteden?
Ons verlanglijstje is vrij lang. In het licht van de demografische evolutie en de technische vooruitgang in de geneeskunde dienen voldoende middelen voor de ziekteverzekering
behouden te blijven. Preventieve gezondheidszorg blijvend
stimuleren, zoals onder meer borstkanker- en darmkankerscreenings. Ook een verbeterde financiering van de ziekenhuizen koppelen aan netwerkvorming en heldere afspraken
met betrekking tot maximaal toegelaten supplementen in
éénpersoonskamers. Vooral in Wallonië en Brussel kunnen
ereloonsupplementen oplopen tot 300 procent.
Verder willen we de terugbetalingen voor geestelijke
gezondheidszorg (psychologen), tandzorgen en gehoorapparaten fors optrekken en de patiënt tariefzekerheid
verschaffen. Ook moeten we medische en paramedische
beroepen aantrekkelijk maken, de échte helden van de
coronacrisis, en geen gemorrel meer toelaten aan de
afgesproken contingentering.
Ten slotte moet het financieel meer aantrekkelijk worden
voor arbeidsongeschikten en gehandicapte personen
om het werk progressief te hervatten of hun loopbaan te
heroriënteren, moeten de wachtlijsten worden weggewerkt
en de Vlaamse zorgbudgetten geïndexeerd.
Waarom kiezen voor het VNZ? We laten in
ons maandblad zelden reclame maken maar
voor u maken we graag een uitzondering.

“Wij zetten ons actief in
voor de Vlaamse zaak.”
Momenteel hebben we 2 procent van de Vlaamse
bevolking aangesloten. Daarmee zitten we nog ver onder
de symbolische kiesdrempel en het aantal V-kiezers of
Vlaamsgezinden in dit land. Wanneer zij - dus ook de
lezers van dit interview - massaal zouden overschakelen
naar het VNZ met hoofdzetel te Mechelen, komen er niet
alleen extra werkingsmiddelen in onze handen, maar geven ze vooral een krachtig signaal naar hun oude unitaire
ziekenfonds.

goed uitgebouwde Dienst Maatschappelijk Werk, diverse
hospitalisatieverzekeringen met zelfs een HospiPluskaart
waardoor ook de oplegkosten rechtstreeks met het ziekenhuis geregeld worden, een MaxiPlan en tandverzekering
TandPlus. Jonge gezinnen kunnen voor hun kinderen vanaf
14 jaar nog starten met het lucratieve voorhuwelijkssparen (intresten van 7,5 procent per jaar). Naast onze 43
kantoren hebben we een performant telefonisch onthaal en
handig online kantoor.

Ledenverlies doet ziekenfondsen financieel immers pijn.
Recent bleek tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement nog maar eens dat alle andere ziekenfondsen ook
het gezondheidsbeleid unitair willen houden. Dus wie niet
horen wil, moet voelen. Vandaar ons motto: “Splits zelf de
sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds.”

Wat betekent zo’n overstap concreet? En hoe
gaat dat?

Wat kunnen jullie de mensen die een overstap
overwegen bieden?
Wij zetten ons actief in voor de Vlaamse zaak. Maar, voor
alle duidelijkheid: wij houden ons ver van de partijpolitiek.
Wij hebben trouwens 96 parlementsleden van 3 verschillende politieke partijen en enkele onafhankelijken in ons
ledenbestand.
En daarnaast hebben we een bijzonder aantrekkelijk
ziekenfondspakket. We betalen voor iedereen het lidgeld
van een sportclub terug en nog tal van andere preventieve
tussenkomsten, zoals voor medische apps, diëtist, oordoppen op maat, rookstopmiddelen, sportmedische keuring en
vaccinaties. Voor jonge gezinnen betalen we zelfs luiers
terug (tot 300 euro).
Medioren en senioren komen bij ons ook niets tekort: tot
100 euro voor een nieuwe bril en sterke tussenkomsten
bij tandimplantaten bijvoorbeeld. En volgend jaar wordt
ons pakket nog versterkt. Daarnaast hebben we een

Het kost in elk geval niets. Het liefst komen we bij de
mensen aan huis om alles goed uit te leggen, maar ook
een digitale voorstelling is mogelijk. Meestal is men snel
overtuigd. Elke werkdag mogen we 25 nieuwe leden verwelkomen. Vaak dankzij de mond-aan-mondreclame van
onze leden of fijne aanbevelingen op sociale media.
Als men de stap zet, is het een kwestie van een paar
formaliteiten. Wij regelen alles, nemen een eventuele
hospitalisatieverzekering en dergelijke over. Er is geen
onderbreking van rechten en er zijn geen wettelijke wachttijden. Het is dus heel eenvoudig. Het vraagt maar twee
handtekeningen. Of anders gezegd: “vijf minuten persoonlijke moed!” De splitsing van België is moeilijker dan
het veranderen van ziekenfonds… Het enige wat mensen
moeten doen, is bellen en een afspraak regelen. Men kan
ook een aanvraag doen via onze webstek vnz.be. Wij
doen heel graag de rest.

Splits zelf de sociale zekerheid!
Word lid van het Vlaams &
Neutraal Ziekenfonds.
Info:

Hoogstratenplein 1 – 2800 Mechelen
www.vnz.be - 015 28 90 90
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DIERENWELZIJN

Broodfok:
dringend strenger aanpakken!
Onlangs diende de dierenbescherming 41 honden in beslag te nemen bij een fokker waar eerder
ook al eens dieren waren gered. Het Vlaams Belang wil dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
(N-VA) de broodfok - het massaal en onethisch kweken, importeren of verkopen van puppy’s - nu
eindelijk eens kordater aanpakt. “Erkenningen van verkopers moeten sneller ingetrokken kunnen
worden”, opperde ons Vlaams Parlementslid Els Sterckx in de commissie Dierenwelzijn van het
Vlaams Parlement.
DOOR WIM VAN OSSELAER

“Dat er nu opnieuw honden in
beslag worden genomen bij een
fokker waar enkele weken geleden
ook al 68 dieren waren gered, is
de zoveelste alarmbel”, stelde Els
Sterckx in het Vlaams Parlement.
Zij verwees daarbij ook naar
de praktijken van een andere
broodfokker die al meermaals in
opspraak kwam en veroordeeld
werd wegens overtredingen van
de dierenwelzijnswetgeving,
maar desondanks zijn activiteiten
kon blijven uitoefenen. Recent
legde de rechter de zaak – die
inmiddels van naam veranderde
– nog boetes op, maar de handel
werd niet gesloten. “Wanneer
gaat minister van Dierenwelzijn
Ben Weyts eindelijk inzien dat
dierenbeulen hun gang kunnen
blijven gaan omdat de wetgeving
te laks is?”, aldus Sterckx.
IMPORT STOPPEN
Een belangrijk element van
het probleem is dat malafide
handelaren de puppy’s die ze
verkopen ook importeren uit OostEuropa, waarbij vaak zelfs de
herkomst van de dieren onduidelijk
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is. Veel jonge dieren overleven dat
transport bovendien niet.
“De massale invoer van puppy’s
uit het buitenland moet gestopt
worden, zeker uit landen waar
er zich ernstige problemen
stellen inzake de controle op
dierenwelzijn”, argumenteerde
Sterckx. Ze pleit daarbij
voor strengere controles op
hondenverkopers. “Er zijn
meerdere handelszaken die
geen enkele aandacht besteden
aan het welzijn van de dieren.
Mijn professionele ervaring
met dieren doet me vaststellen
dat de honden met de meeste
gezondheidsproblemen worden
verkocht door zogezegde
broodfokkers.”

indien blijkt dat er malafide
praktijken gebeuren. “Want
hoeveel overtredingen mogen
verkopers van puppy’s begaan –
onder meer van het kennelbesluit
dat voorwaarden oplegt voor de
kweek en verkoop van dieren –
voor u overgaat tot het intrekken
van de erkenning?”, vroeg Sterckx
aan de minister.
CONTROLES OPVOEREN

ERKENNINGEN INTREKKEN

Weyts moet dus actiever toezien
op de naleving van de wetgeving,
vindt de Vlaams Belang-politica.
Daarnaast moet hij ermee rekening
houden dat malafide handelaren
vaak opnieuw onder een andere
naam opstarten en garanderen dat
bij afname van hun erkenning ze
er geen nieuwe kunnen krijgen,
want het geval op recidive is reëel.

In 2014 gaf Weyts nochtans
aan dat hij de broodfok ging
aanpakken. “Tot op heden is daar
nog niet veel van te merken”,
reageerde Sterckx. Daarom pleitte
het parlementslid voor een snellere
intrekking van de erkenning - het
zogenaamde HK-nummer - van
handelaren die puppy’s verkopen

“Er moet daarom een doorgedreven controle komen bij alle handelaren en fokkers door de Dienst
Dierenwelzijn zodat er korter op
de bal gespeeld kan worden”, zei
Sterckx tot slot. “Uiteraard mogen
niet alle fokkers over dezelfde kam
geschoren worden, maar de rotte
appels moeten eruit.”

MOBILITEIT

Tien keer meer trajectcontroles
in Vlaanderen
In Vlaanderen zijn tien keer meer trajectcontrolesystemen voorhanden dan in Wallonië. Dat blijkt
uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op een vraag
van Kamerlid Wouter Vermeersch.
DOOR FREDERIK PAS

Met trajectcontroles wordt de
gemiddelde snelheid van een
voertuig over een langere afstand
gemeten. Het systeem werkt
met nummerplaatherkenning
of Automatic Number Plate
Recognition (ANPR). Als men met
een te hoge gemiddelde snelheid
rijdt tussen twee meetpunten, dan
stuurt het systeem de gegevens
door naar de federale politie. De
installaties kunnen ook geseinde
wagens en pechstrookrijders
detecteren.
Momenteel zijn er in dit land 156
trajectcontrolesystemen technisch
klaar voor gebruik, waarvan 143
in Vlaanderen en slechts 13 in
Wallonië. Van deze systemen
zijn er 44 terug te vinden in
Oost-Vlaanderen, 41 in WestVlaanderen, 24 in Antwerpen, 19
in Vlaams-Brabant en tenslotte 15
in Limburg. “Het is veelzeggend
dat er in elke individuele Vlaamse
provincie dus meer trajectcontroles
zijn dan in gans Wallonië”, stelt
Wouter Vermeersch.

dat het leeuwendeel van deze
trajectcontroles nog steeds niet
blijkt te werken. “Voor de meeste
van deze trajectcontrolesystemen
is het immers nog wachten op
voldoende personeelsleden in de
Gewestelijke Verwerkingscentrales
(GVC’s) vooraleer kandidaatovertreders effectief kunnen worden
beboet”, aldus nog Vermeersch.
“Vandaag de dag is slechts een
goede helft van de benodigde
personeelsplaatsen ingevuld. Het
gaat om 71 op 126 plaatsen.”

VOORAL VLAAMS BOETEGELD

“Daarbovenop zijn er nog 66
trajectcontroles aangesloten op
het federale AMS-systeem, het
‘ANPR Management System’,
maar deze zijn nog niet geijkt,
gehomologeerd of herijkt”, vervolgt
Vermeersch. “Ook zijn er nog 76
trajectcontroles in voorbereiding
om tegen het einde van het jaar
te worden aangesloten op het
federale netwerk.” Telkens gaat het
om vier tot vijf keer meer installaties
in Vlaanderen (54 – 60) dan in
Wallonië (12 – 16).

Daarnaast kan het Vlaams
Belang alleen maar vaststellen

Begin dit jaar kondigden minister
Verlinden en Vlaams minister van

Mobiliteit Lydia Peeters (Open
Vld) fier aan dat er eindelijk een
doorbraak was in het dossier van
de niet-werkende trajectcontroles.
De lang aanslepende problemen
met de overkoepelende nationale
databank zouden van de baan
zijn. Maar nu blijkt er nog een
groot tekort aan personeel om alle
systemen operationeel te krijgen.
“Vooral Vlaanderen investeerde
miljoenen euro’s in die systemen,
maar door de aanhoudende
federale problemen staan deze
werkloos te wezen”, besluit
Vermeersch. “Het staat Wallonië
uiteraard vrij om een eigen
beleid te voeren, maar eenmaal
de trajectcontroles effectief
operationeel zijn, zal er vooral
Vlaams boetegeld vloeien naar de
federale staatskas.”
Hoe het geld terugvloeit naar
de gewesten en hoe het geld uit
het federaal boetefonds wordt
verdeeld, is een nest waar een
kat haar jongen niet in terugvindt.
Dat maakt het systeem vatbaar
voor kritiek aangezien het een
zoveelste verdoken transfer is van
Vlaams geld naar Wallonië.
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MIGRATIE

De Denen doen het
Denemarken staat al jaren bekend voor zijn strikte asiel- en migratiebeleid, waarover in het
politieke landschap overigens in grote mate consensus bestaat. Tekenend in dat verband is wel
het feit dat de kordate immigratiepolitiek ook onder de huidige linkse bewindsploeg wordt
verdergezet én zelfs nog wordt verstrakt.
DOOR DIRK DE SMEDT

In januari deed de Deense
sociaaldemocratische eerste minister,
Mette Frederiksen, van zich spreken
toen ze haar verkiezingsbelofte
herhaalde en stelde dat het de
bedoeling is op termijn het aantal
erkende asielzoekers in Denemarken
tot nul te herleiden.
RUIME MEERDERHEID
Vorige maand zette het land alvast
een eerste stap in die richting en
keurde het Deense parlement met ruime
meerderheid een voorstel goed dat een
radicale omwenteling in het bestaande
asielbeleid mogelijk moet maken.
Concreet is het de bedoeling zowel het
aantal asielaanvragen als de illegale
immigratie via levensgevaarlijke routes
aan banden te leggen.
In het ideale geval zou de afhandeling
van de asielprocedure in de toekomst
plaatsvinden in – door Denemarken
gefinancierde – asielcentra in een
niet-Europees land. Wie recht
blijkt te hebben op asiel, kan dat
uiteraard krijgen, maar dan wel in
het betreffende derde land en niet
langer in Denemarken (tenzij in een
welbepaald aantal uitzonderlijke
gevallen). Wie geen echte asielzoeker
blijkt te zijn, zou worden gerepatrieerd
naar het land van herkomst.
RECHT OP ASIEL ≠ RECHT OP
IMMIGRATIE
De Deense regering heeft in ieder geval
overschot van gelijk dat ze niet langer
wil dat er in Denemarken (en Europa)
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massa’s geld worden uitgegeven
aan asielprocedures, terwijl een
meerderheid van degenen die zich hier
aandienen geen recht op asiel blijkt te
hebben.

“Het recht op bescherming
staat niet gelijk met het
recht op een toegangsticket
naar een Europese
welvaartsstaat.”
Dat geld is inderdaad beter en
rechtvaardiger besteed aan de
opvang in de regio van herkomst
en dus aan de vele mensen die niet
het geld hebben om gewetenloze
mensensmokkelaars te betalen voor de
illegale tocht naar Europa. De Deense
minister van migratie Mattias Tesfaye
– eveneens sociaaldemocraat en zelf
van Ethiopische origine – slaat dan ook
nagels met koppen wanneer hij stelt dat
het recht op bescherming niet gelijkstaat
met het recht op een toegangsticket
naar een Europese welvaartsstaat.
AUSTRALISCH MODEL
In grote lijnen gaat het Deense opzet
uit van het Australische model. Wie
illegaal tracht binnen te komen, krijgt
nooit toelating om in het land te
blijven. Bonafide asielzoekers krijgen
in dat geval weliswaar recht op asiel,
maar niet in Australië zelf.

Sinds dat beleid van kracht
ging, werd in een mum van
tijd het businessmodel van de
mensensmokkelmaffia gekraakt en
het aantal verdrinkingsdoden tot nul
herleid. Het geld dat de illegale
immigratie ooit kostte, besteedt het
land vandaag veel efficiënter, met
name aan hulp en opvang in de
regio, die veel meer mensen en echte
noodlijdenden ten goede komt.
WIE VOLGT?
Denemarken heeft alvast een stap
in de goede richting gezet. Helaas
blijft de Europese Commissie tot op
heden - ook in het aangekondigde
én onrealistische ‘migratiepact’ uitgaan van open asielloketten voor
illegale immigratie, terwijl dat systeem
zijn onwerkbaarheid ondertussen
overduidelijk heeft bewezen. Haar
vermanende vingertje richting
Denemarken is dan ook allesbehalve
op zijn plaats.
Goed nieuws in ieder geval is dat de
Oostenrijkse minister van Binnenlandse
Zaken Karl Nehammer ondertussen
liet weten dat hij het Deense initiatief
genegen is en zo snel mogelijk naar
Kopenhagen wil reizen om concrete
en gedetailleerde informatie over de
plannen van de Deense regering in te
winnen. Of we een dergelijk initiatief
van de Belgische regering mogen
verwachten, valt op zijn zachtst
gezegd te betwijfelen. Hoe dan ook,
zoals Denemarken en Oostenrijk
aantonen: de geesten zijn aan het
rijpen.

BINNENLAND

De Croo liegt over aanstelling
regeringscommissaris met
hoofddoek
Het rommelt alweer stevig binnen de federale paars-groene regering.
Zonder daarin de coalitiepartners gekend te hebben, heeft Ecolostaatssecretaris Sarah Schlitz een regeringscommissaris aangeduid
bij het Instituut voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen. Op
zich misschien niet zo bijzonder, ware het niet dat de vrouw in
kwestie er een punt van maakt om ostentatief een hoofddoek te
dragen: een symbool van onderdrukking dat net haaks staat op de
gelijkwaardigheidsgedachte tussen man en vrouw.
DOOR STIJN HIERS

RUZIEMAKENDE LIBERALEN
Volgens premier Alexander De
Croo van de ooit liberale Open
Vld was er binnen de regering wel
degelijk eensgezindheid over de
benoeming van regeringscommissaris Ihsane Haouach. Hij verklaarde dit zelfs uitdrukkelijk in de
Kamer. Daarmee zette De Croo
zijn liberale coalitiepartner MR stevig voor schut. De MR had daags
voordien bij monde van haar
voorzitter Bouchez de aanstelling
van Haouach nog ‘onaanvaardbaar’ genoemd omdat die indruist
tegen het neutraliteitsprincipe van
de Staat. Amper enkele minuten
na de leugen van De Croo in de
Kamer, die dus had gezegd dat
de benoeming ‘eensgezind’ was
gebeurd, stuurde MR-minister Clarinval een tweet de wereld in om
dat tegen te spreken: hij had zich
wel degelijk verzet, zo klonk het.
Een eerste minister die ongegeneerd staat te liegen in de Kamer:

in dit land kan en mag dat blijkbaar allemaal.
VROUWENRECHTEN
Voor het Vlaams Belang is het
dragen van een hoofddoek bij de
uitoefening van een overheidsfunctie uiteraard onaanvaardbaar. De
hoofddoek is een symbool van
onderdrukking van de vrouw en op
geen enkele wijze te rijmen met de
neutraliteitsplicht van een overheid.
“Niemand is slechter geplaatst
voor een functie in het Instituut voor
Gelijkheid tussen man en vrouw
dan Haouach. Op die manier kan
je even goed Sihame El Kaouakibi
verantwoordelijk maken voor fraudebestrijding”, zo hekelde Kamerlid
Nathalie Dewulf de benoeming.
“Ongelooflijk hoe voor de traditionele partijen, louter met het oog op
een beetje gewin binnen het allochtoon electoraat, in de hoofddoekendiscussie vrouwenrechten van geen
enkele tel meer zijn.”

FEITEN
CIJFERS
Op 5 jaar tijd, van 2016 tot
2020, liepen er bij de correctionele parketten in Vlaanderen
0,25 klachten per 1.000
inwoners binnen wegens ‘racisme’. In Wallonië was dat 0,38
en in Brussel 0,57 klachten per
1.000 inwoners. Waar zitten
nu de ‘racisten’? (Vraag 7-1003
van senator Guy D’haeseleer
aan Justitieminister Vincent Van
Quickenborne)
***
In 2020 volbracht het Agentschap Integratie en Inburgering
6.756 sociale tolkopdrachten
voor de OCMW’s en CAW’s in
Vlaanderen. In maar liefst 2.475
gevallen werd vertaald van/
naar het modern standaard Arabisch, in 718 gevallen was de
taal het Turks en in 494 gevallen
het Bulgaars. (Vraag 271 van
Yves Buysse aan minister van
Inburgering Bart Somers)
***
“Ik ga ervan uit dat de academische vrijheid aan onze hogere
onderwijsinstellingen in globo
voldoende gegarandeerd wordt.
Er bereiken mij geen berichten
van het tegendeel”, antwoordde
onderwijsminister Weyts toen hij
werd bevraagd over een open
brief van 25 academici en wetenschappers die waarschuwden
dat stemmen die afwijken van
het dominante discours steeds
meer gesanctioneerd of gecensureerd worden. (Vraag 646 van
Kristof Slagmulder aan minister
van Onderwijs Ben Weyts)
***
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GENT

Relschoppers blijven afzakken naar
Blaarmeersen, maar oppositiewerk
Vlaams Belang werpt vruchten af
Nadat het recreatiedomein Blaarmeersen op 9 juni moest ontruimd worden na een gigantische
vechtpartij was het meer dan ooit “duidelijk dat de Gentse burgemeester Mathias De Clercq
geen vat heeft op de veiligheidssituatie in onze straten, parken en recreatiedomeinen”, aldus
Gents Vlaams Belang-fractieleider en Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. Die eiste opnieuw
doortastende maatregelen: intensere frequenties van patrouilles, monitoring aan het Gentse SintPietersstation en zwarte lijsten voor relschoppers. Het stadsbestuur gaf uiteindelijk deels toe, maar
straft meteen ook de brave mensen door inkomgeld te vragen.
DOOR JONAS NAEYAERT

Op woensdag 9 juni brak de
hel los in de Blaarmeersen.
Een massale vechtpartij liep
zodanig uit de hand dat een
slachtoffer niet alleen meermaals
op het hoofd werd geschopt,
maar tevens iemand werd
neergestoken. De politie moest
massaal afzakken en het hele
recreatiedomein ontruimen.
Het Vlaams Belang had dit
soort incidenten echter al
meermaals voorspeld en liet in
ondubbelzinnige termen weten
dat het Gentse stadsbestuur te
weinig deed om dit soort geweld
te voorkomen. “En dat kan niet
zonder repressie toe te passen
waar nodig.”
STADSBESTUUR ZAG
SITUATIE UIT DE HAND
LOPEN
Ironisch genoeg had het
stadsbestuur, in de figuur van
sportschepen Sofie Bracke (Open
Vld), de situatie eveneens - de
dag zelf nog - zien aankomen.
Bracke was er die dag en zei dat
Brusselse allochtone jongemannen
al heel de dag overlast aan
het waren veroorzaken en de
sfeer gespannen was. “Dat is
niet alleen hemeltergend en
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wraakroepend, maar simpelweg
slecht bestuur”, aldus Johan
Deckmyn. “De oplossingen zijn
nochtans voor de hand liggend
en het zijn dezelfde oplossingen
die we elke zomer voorleggen.
Misschien kunnen De Clercq en
co eindelijk eens de wijsheid
opbrengen om te luisteren.” Iets
wat effectief (deels) gebeurde.
Opnieuw vroeg het Vlaams
Belang dus meer cameratoezicht,
een intensere frequentie van
patrouilles en het gericht plaatsen
van monitoreenheden aan het
Sint-Pietersstation. Verder moest
er een ‘zwarte lijst’ komen
zoals dat van toepassing is in
voetbalstadions bij de aanpak
van hooligans. Op die manier
kunnen relschoppers preventief
geweerd worden. Onder brede
en groeiende druk van het Vlaams
Belang en bewoners zwichtte
het stadsbestuur dan eindelijk:
er is nu een zwarte lijst, er
komen politiecontroles vanaf het
Gentse Sint-Pieterstation en meer
camera’s. Er komen echter ook
extra hekkens en een inkomprijs
van 5 EUR. Bij dat laatste heeft
het Vlaams Belang echter vragen:
“Enkel de schuldigen zouden
moeten betalen.”

“DIT LAND MOET TERUG
VAN ONS WORDEN”
Toch blijft waakzaamheid
geboden en is de oorzaak
van het probleem verre van
opgelost. Dat bewees een
incident dat snel volgde na
de grote vechtpartij. 50
amokmakers probeerden
toegang tot het domein te
krijgen door over de hekkens te
klimmen.
“En de grote oorzaak van het
probleem zal pas aangepakt
worden als we nationaal
doortastende maatregelen
nemen, wat we evenzeer
al jaren weten”, zo liet
Kamerlid Ortwin Depoortere
optekenen. “Het is hoog tijd
dat er snelrecht en effectieve
opsluitingen worden toegepast.
Ook moeten jonge daders
van 16, 17 jaar bij zware
feiten eenvoudiger door
de correctionele rechtbank
berecht worden dan door de
jeugdrechtbank. Als de federale
regering ietwat gezond
verstand heeft, volgt het net
als in Gent de hoogdringende
aanbevelingen van het Vlaams
Belang. Dit land moet terug van
ons worden.”

BOEKBESPREKING
Een beklijvende inkijk in het leven van een
islamitisch meisje in het Westen

Ik ga leven
Haar jeugd bracht Lale Gül door in de Kolenkitbuurt in AmsterdamWest, het dichtst bevolkte deel van de Nederlandse hoofdstad en tevens
benoemd als ‘ergste probleemwijk van Nederland’. De Turkse studente
Nederlands, groeide op in een strenggelovige familie en volgde Koranschool
tot haar zeventiende levensjaar. Haar ervaringen binnen de extreem-islamitische
Milli Görus-stichting schreef ze neer in haar autobiografische debuutroman ‘Ik Ga Leven’.
DOOR BERT DECKERS

Büsra, het fictieve personage in
de roman, lijdt vreselijk onder
het loodzware islamitische juk,
dat vooral door haar overdreven
en compleet onredelijke strenge
moeder rond haar frêle,
kinderschouders werd gelegd. De
sociale druk in de Kolenkitbuurt,
waar gesluierde moeders sneller
andere moeders informeren over
‘wangedrag’ van de dochters
dan dat de straathoekcamera’s
criminaliteit doorspelen aan het
politiebureau, doet gelovige
meisjes in hun pubertijd, zoals
Büsra, hard twijfelen over welke
kant ze met hun leven uit willen.
Want hoe ga je om met de
vrije westerse wereld, als streng
opgevoed islamitisch meisje?
Enerzijds mag ze niet feesten,
naar Westerse muziek luisteren,
buitenkomen zonder hoofddoek,
zich schminken, zonder ouderlijk
toezicht een studentenjob
uitoefenen en zo meer. Studeren
wordt haar ten stelligste
afgeraden, want ze moet maar
een devote Turkse man met
genoeg geld voor de toekomst

zoeken, waarbij zelfs haar eigen
neven in aanmerking komen, want
studeren - behalve dan inzake de
Koran - en werken is niets voor
vrouwen volgens Allah. Anderzijds
heeft Büsra in het geheim een
vaste relatie met een blanke
Nederlander, wiens vader PVV’er
is en dus ‘die hard’ Wilders-fan.
Ze werkt bij in het geheim, maar
verzuimt haar werk bij de Albert
Heijn regelmatig om bij haar
vriend te kunnen zijn. Ze draagt
dik tegen haar zin een hoofddoek
op de universiteit waar ze in alle
talen over haar vriend zwijgt. De
andere gesluierde meisjes zouden
maar eens hun mond voorbij
kunnen praten.
De roman leest als een trein en
doet je inzicht krijgen in de streng
islamitische wereld, waar meisjes
compleet ondergeschikt zijn aan
de jongens, waar ouders, tantes
en nonkels huwelijken opzetten,
de imam allesbepalend is en de
gemeenschap de rug toekeren
automatisch uitsluiting betekent
van familie en geloofsgenoten. En
toch deed Büsra, Lale Gül, het.

Het resultaat? Doodsbedreigingen
aan haar adres, verwensingen
uit de Turkse en islamitische
gemeenschap en enorm
vernietigende recensies van
linkse schrijvers en politici. Maar
doordat het boek wekenlang
op nummer 1 stond in de
Nederlandse boekenverkoop,
kreeg het debat over deze
onderbelichte kant van de
islamitische wereld een nieuwe
duw in de rug. Ze werd zelfs
genomineerd voor de Pim Fortuyn
Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt
aan opiniemakers, bestuurders
of politici die ’strijden voor het
vrije woord, taboes durven
doorbreken en stelling nemen in
het maatschappelijk debat’. Een
absolute aanrader dus!

Lale Gül
Ik ga leven
Uitg. Prometheus, 2021, 304 blz.
ISBN: 978 90 4464 687 0
Prijs: 20 euro
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TERUGBLIK

Portret van Vlaams voorman
Frans van Cauwelaert
Bron foto: letterenhuis.be

Eentaligheid in Vlaanderen
viert eeuwfeest
Precies 100 jaar geleden werd een nieuwe bestuurstaalwet ingevoerd. Het basisprincipe van
de wet was dat de streektaal ook de voertaal van de administratie moest worden. Het was een
van de eerste, maar ook wrang smakende overwinningen van de Vlaamse Beweging.
DOOR FREDERIK PAS

Met de regelmaat van de klok
stellen een aantal Waalse politici
de toepassing van de bestaande
administratieve taalwetgeving
in Brussel in vraag. Recent
nog verklaarde de notoire
Vlamingenhater Bernard Clerfayt
(DéFI, het voormalige FDF) dat
het niet kon zijn dat ambtenaren
en personeel van administraties
in contact met het publiek ook
het Nederlands moesten kunnen
spreken (La Libre, 31 mei 2021).
Volgens Clerfayt volstaat het
dat ‘iemand binnen de dienst’
Nederlandstaligen te woord kan
staan.
Dat de kennis van het Nederlands
binnen de administraties in Brussel
sterk onder druk staat, staat als
een paal boven water. Nadat
vanaf de onafhankelijkheid
van België het Frans als bijna
exclusieve administratieve taal
werd gehanteerd in een poging
een eenheidsgevoel te creëren,
duurde het tot de bestuurstaalwet
van 1878 dat er taalvrijheid kwam
van de burger in zijn contacten met
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de centrale overheid. De steden
en provincies werden uit de wet
geamendeerd, maar er werd wel
geleidelijk aan gevolg gegeven aan
de verzuchtingen van het noordelijk
landgedeelte.
Het verplicht gebruik van het
Nederlands in de Vlaamse
administraties is een verworvenheid
waarvan de basis precies 100 jaar
geleden werd vastgelegd in een
wet.
DE TAALWET VAN 31 JULI
1921
Nederlandstaligen hadden tot aan
de Eerste Wereldoorlog amper
kansen om carrière te maken binnen
de overheidsadministraties. Enkel
telgen uit de oude Franstalige
bourgeoisie konden zich opwerken,
maar voor wie het Nederlands de
moedertaal was, was het schier
onhaalbaar. Er zat binnen de
hogere administraties dan ook een
ingebakken racisme ten opzichte
van de vermeende inferioriteit van
het Nederlands als taal.
Het was de Vlaamse katholieke

voorman Frans van Cauwelaert
die een voorstel in het parlement
indiende om de taalkwestie in de
administraties te regelen. Als leider
van de katholieken in de Kamer
genoot hij groot aanzien en trok hij
duidelijk de Vlaamse kaart.
Tijdens de tussenkomsten in de
speciale parlementaire commissie
die deze wetgeving behandelde
waren de denigrerende opmerkingen
naar het Nederlands niet te tellen.
Waalse katholieken verzetten zich
hevig tegen de voorstellen. Ze
vonden dat Vlaanderen tweetalig en
Wallonië ééntalig moest worden en
gingen zover om te stellen dat deze
beslissing de verdere toekomst van
Vlaanderen zou hypothekeren en dat
Vlaanderen niet capabel was om
zich verder te ontwikkelen!
Het politiek spel werd hard
gespeeld. Als die ene Waalse
katholiek de taalgelijkheid botweg
weigerde, ging een andere een
stuk verder en eiste dat kandidaten
uit Vlaanderen wél een taalexamen
zouden afleggen om hun kennis
van het Frans aan te tonen, terwijl

Walen dat niet hoefden en dus
de grootste taal van het land niet
hoefden te kennen. De liberalen
waren het voorstel maar weinig
genegen. Zij wilden de bestaande
toestand behouden. De Vlaamse
socialisten waren onder aanvoering
van Camille Huysmans veel
Vlaamsgezinder: zij waren dankzij
de kieshervorming van 1918
bevoordeeld geweest, aangezien
hun kiespubliek niet meteen uit
francofiele Vlamingen bestond.
Van Cauwelaert geloofde in een
volledige vernederlandsing van
Vlaanderen. Walen voerden aan
dat zij het Vlaams niet hoefden
te leren, maar de Vlamingen wel
Frans aangezien het al eeuwen
in gebruik was in Vlaanderen. De
vergelijkingen die ze hanteerden
waren ronduit racistisch: het
Nederlands was als een paard
dat ronddraaide in een molen om
uiteindelijk op hetzelfde punt te
belanden, het Frans was dan weer
een trein die zijn passagier naar de
mooiste uiteinden van de wereld
bracht…
Graag werd er gerefereerd aan
de taalpolitiek van de Duitse
bezetter tijdens Wereldoorlog I – de
zogenaamde Flamenpolitik – om
toch maar niet tegemoet te komen
aan de Vlaamse taaleisen.
TOEGEVINGEN
De wet die uiteindelijk in
1921 na beraadslaging uit
de Kamer tevoorschijn kwam,
verschilde grondig van het
commissievoorstel uit 1920. De
Vlamingen bonden in: de interne
ééntaligheid van Vlaanderen
ging op de schop en het verbod
van Nederlandsonkundigen om
een staatsfunctie uit te oefenen,
verdween uit de wettekst. De
besturen dienden enkel te
antwoorden in de taal die de
particulier koos. Mededelingen
aan het publiek bleven in
de twee talen gepubliceerd
worden… Problematisch was de

aparte regeling in de Brusselse
agglomeratie die uit 15 gemeenten
bestond. Zij mochten vrij hun
interne diensttaal kiezen, waarbij
een “égalité effective” tussen de
landstalen moest nagestreefd
worden. Enkel in de besturen van
de staat werd er voorzien dat er
een numeriek evenwicht kwam
tussen de geslaagden van het
Nederlandstalige en Franstalige
toegangsexamen.
Van het oorspronkelijk voorstel
verdween dus veel onder de
mat. Voor de Vlamingen kwamen
er enkele betere of neutrale
wetsaanpassingen. De centrale
en provinciebesturen zouden
communiceren in de twee talen.
Ambtenaren van de centrale
administratie en de Brusselse
agglomeratie moesten tweetalig
zijn en particulieren konden van
de centrale staatsadministraties
originele akten in de taal van hun
keuze bekomen.
Maar de negatieve gevolgen waren
er ook: de wet erkende niet langer
de principiële eentaligheid van de
Vlaamse besturen: provincie- en
gemeenteraadsbesturen mochten
de interne tweetaligheid invoeren
en de verplichte kennis van de
streektaal gold enkel nog voor
staatsambtenaren die in contact
kwamen met het publiek.
DE BRUSSELSE
AGGLOMERATIE
Van Cauwelaert verzette zich in
1921 tegen de uitbreiding van
de Brusselse agglomeratie van
13 gemeenten via een Koninklijk
Besluit. Francofonen wilden deze
uitbreiding door de aanhechting
van Sint-Pieters-Woluwe en SintStevens-Woluwe, die volgens de
talentelling van 1910 onbetwistbaar
Vlaams waren. Hij haalde bakzeil.
Ze werden bij Koninklijk Besluit wél
bij de agglomeratie gevoegd en de
particuliere burgers konden er geen
administratieve akten meer eisen in
hun taal.

De Vlaamsgezinde parlementsleden
protesteerden dan wel
tegen de uitbreiding van de
Brusselse agglomeratie, de
taalgrensgemeenten waren duidelijk
nog geen strijdpunt voor hen. Er
was nochtans een stelselmatige
verfransing van Brussel aan de
gang sinds 1880 mede door
het groot aantal betrekkingen in
ministeries en openbare diensten
die voor Franstalig waren
voorbehouden. Bij iedere taalwet
kreeg de Brusselse Nederlandstalige
bevolking nauwelijks institutionele
bescherming. Overtredingen van
de taalwet werden systematisch
getolereerd.
FINAAL OORDEEL
Tussen het indienen en de stemming
lag er een regeringscrisis en een
njet van de Senaat, die nog zeer
traditioneel was samengesteld.
Bij de finale bespreking in 1921
was de katholieke partij in twee
communautaire kampen verdeeld
geraakt. Van Cauwelaert besefte
dat hij niets méér uit de brand
zou kunnen slepen en hij zijn
kans zou moeten afwachten.
Toch was het standpunt van de
Vlaamse katholieken ambigue: het
volledig bannen van het Frans als
bestuurstaal in Vlaanderen was
voor hen geen doel op zich: het
recht van de minderheid werd
gewaarborgd. Zeker het feit dat
de Brusselse administraties zelf
konden kiezen welke bestuurstaal ze
hanteerden was een teken aan de
wand. Het gaf voor het eerst aan
dat Vlaamse politici bereid waren
Brussel te laten vallen door het
willens nillens te verwaarlozen als
pasmunt om de vernederlandsing
van Vlaanderen uit de brand te
slepen.
Wel opvallend: voor het eerst
werd er tijdens de discussies over
deze wet gesuggereerd om het
federalisme in te voeren om de
Belgische patstelling te doorbreken.
Een eeuw geleden.
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VRAGENVUUR

Kristof Slagmulder
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Vandaag bent u Vlaams Parlementslid. Maar daar ging heel
wat aan vooraf. Vertel?
Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in politiek. Voor ik een
mandaat opnam, was ik reeds
actief in verschillende Vlaamse
verenigingen die opkomen voor
de bescherming van onze Vlaamse identiteit. Op mijn 16de werd
ik lid van het Vlaams Blok. Mijn
eerste functie binnen de partij was
als vrijwilliger bij onze Nationale
Ordedienst. Daar droeg ik mijn
steentje bij om betogingen, 1
mei-optochten en meetings mee in
goede banen te leiden.
Dat gebeurde wellicht niet altijd
zonder slag of stoot?
Allerminst. In de jaren ‘90 was het
allesbehalve evident om partijactiviteiten te organiseren. Zelfs niet
in kleinere gemeenten. Meer dan
eens werden we door politieke tegenstanders bekogeld met eieren,
stenen of lege bierglazen.
Toch liet je je niet intimideren om
je kandidaat te stellen voor de
partij?
Nee, het moedigde mij net aan.
In 2000 werd ik voor het eerst
verkozen in de gemeenteraad van
Denderleeuw. Sindsdien zetel ik er
onafgebroken. We zijn ooit begonnen met één gemeenteraadslid in
1994. Vandaag ben ik de trotse
voorzitter van een fractie die bestaat
uit negen gemeenteraadsleden.
Het Vlaams Belang is sinds de
laatste gemeenteraadsverkiezingen
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met 26,2% de grootste partij in
Denderleeuw. Bij de verkiezingen
voor het Vlaams Parlement haalden
we zelfs iets meer dan 34%. Vlak
na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 richtte ik samen met
enkele vrijwilligers ‘Vlaams Solidair
Denderleeuw’ op, een organisatie
die voedselpakketten uitdeelt aan
Vlamingen die in armoede leven.
Armoede bestaat vandaag de dag
helaas ook nog steeds bij onze
eigen bevolking. Dit initiatief kwam
trouwens aan bod in een Pano-reportage over het succes van het
Vlaams Belang in de Denderstreek.
En sinds 2019 bent u Vlaams
Parlementslid. Welke thema’s
volgt u zoal op?
Als Vlaams Parlementslid maak ik
deel uit van de commissie Buitenlands Beleid en Toerisme waar
ik de dossiers rond Catalonië
en Schotland opvolg, maar ook
alles wat te maken heeft met de
promotie van Vlaanderen in zowel
binnen- als buitenland als toeristische trekpleister.
In de commissie Onderwijs volg
ik de dossiers op die met hoger
onderwijs te maken hebben. Zo
BIO:
•
•
•
•
•
•

kaartte ik bij minister Weyts onder
andere de woke-censuur aan
binnen onze hogere onderwijsinstellingen en ook de strijd tegen
de verengelsing ligt mij nauw
aan het hart. De bescherming
van ons Vlaamse erfgoed volg ik
op in de commissie Erfgoed. Met
ons erfgoed mag niet lichtzinnig
worden omgesprongen. Erfgoed is
kwetsbaar en eens verdwenen is
het voor altijd verloren.
Hoe kijkt u naar 2024?
Ik reken erop dat het Vlaams
Belang bij de volgende verkiezingen in 2024 nog groter zal
worden. Het wordt hoog tijd dat
er in Vlaanderen wordt rekening
gehouden met de wil van de
kiezer. Onze partij is klaar om mee
te besturen en de peilingen zijn
veelbelovend. Maar zover staan
we vandaag nog niet. We zullen
eerst nog keihard moeten werken
om in 2024 effectief de grootste
partij van Vlaanderen te worden.
En daarom moeten we elke dag
opnieuw zo veel mogelijk Vlamingen proberen te overtuigen om
voor het Vlaams Belang te stemmen. Ooit zullen we dat ondemocratische cordon doorbreken. Die
dag komt steeds dichterbij.

Leeftijd: 41 jaar, geboren in Aalst
Vader van Lars
Studies: secretariaat-moderne talen
Regiovoorzitter Aalst-Oudenaarde
Parlementslid sinds 2019
Lid van de commissies Buitenlands beleid/Toerisme, Onderwijs, Deradicalisering en Wonen/Erfgoed

“Ooit zullen we dat
ondemocratische
cordon doorbreken,
die dag komt steeds
dichterbij”
juli-augustus 2021
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HORIZONTAAL

KRUISWOORDPUZZEL
1
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6

7

8

9

10

11

12

A
B

6

2

C
D

9

E

4

3

F

7

G
H

VERTICAAL
1. Verhoogd weggedeelte ten behoeve
van voetgangers
2. Verorber - Apenstaartje - Pers. vnw.
3. Braziliaanse stad
4. Leverontsteking - Tegenover (afk.)
5. In de naam van Jezus (Lat. afk.) - Lengtemaat - Kuuroord
6. Eigenwaarde - Dialogen en beschrij5
vingen van een film
GIKADO
7. Inhoudsmaat - Lichaamsdeel - Griekse
godin van het huwelijk en vruchtbaar8
9
3
4
5
6
7
heid
8. Laatste stadia - Aaneenschakeling
OPLOSSING VORIGE MAAND:
9. Vaarden omheen - Seksueel overdraagbare aandoening
MENGELING
10. Internetlandcode voor India - AraStuur uw oplossing voor 11 augustus met
bisch-Europese Liga - Zuigt met een
vermelding van naam en adres naar:
toestel ergens water uit
Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9, 11. Diepgevoelde - Engels bier
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org 12. Vlaamse stad - Middelpunt
1

I
J
4

5

1

2

K
3

L

OPLOSSING

VUL IN EN WIN.
EEN BOEKENBON VAN
UITGEVERIJ EGMONT
TER WAARDE VAN 20,00 EURO

A. Beletsel
B. Grijsblauwe steenplaten als dakbedekking - Snoepreep
C. Verzonnen en gewenste werkelijkheid Nomen nescio - Modieus
D. Dalton - Uitroep van opluchting
E. Ruziezoekers
F. Jongensnaam - Keltische taal
G. Diepe afkeer - Tin - Pers. vnw.
H. Volkenkundige - Schrijfinstrument
I. Warme drank
J. Romeinse cijfer 7 - Hooghartige
houding - Voornaam van de acteur die
gestalte gaf aan Doctor Zhivago
K. Zet in de bloemetjes - Regenscherm
L. Ergens in de tijd - Maak gedwee

8

Winnaars juni:

Patricia Decraeye (Oudenaarde), Frans Buyse (Kachtem-Izegem), Janus Van de Brug (Stabroek),
Cindy Van Engelandt (Bissegem)
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KALENDER
Activiteiten voor het volgende nummer dienen via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te worden voor 11 augustus.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen

VRIJDAG 2 JULI 2021
GROBBENDONK. Vlaanderen feest met braadfeest.
Eten kan tussen 18u30 en 20u in
tuinbar Huize Machteld, Giliam
8, Grobbendonk. Organisatie:
Seniorenforum Regio Antwerpen
en Kempen-Grobbendonk. Inl.:
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be
ZATERDAG 3 JULI 2021
OLEN. Gezinsdag in kantine,
Meren 14, Olen vanaf 13u. Org.
Vlaams Belang Olen. Inl. Bart Van
Opstal, 0479/18.71.21, vbolen@outlook.com
HUMBEEK. Zomerbraai met
Filip Brusselmans in Chalet
Humbeekse Lijnvissers Nachtegaallaan 25, Humbeek om 18u. Org.:
Vlaams Belang Kanton Meise. Inl.:
Jan Laeremans, 0486/76.07.34,
jan.laeremans@telenet.be
ZONDAG 4 JULI 2021
WAREGEM. Vlaamse Barbecue in Lokaal De Vlaemsche Leeuwen Leenakkerstraat 9, Beveren-Leie
(Waregem) om 11u. Org.: Vlaams
Belang Waregem. Inl.: Liliane
Coene, 0477/40.72.28, pieters.
coene@gmail.com.
KORTRIJK. Fotowandelzoektocht Kortrijk Guldensporenstad. Vertrek tussen 13u en 15u
aan Brasserie ‘t Eiland, Kapucijnenstraat 29-31, Kortrijk. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark
Vandenberghe, 0477/21.61.85,
ZATERDAG 10 JULI 2021
SCHOTEN. Fietstocht: 2
afstanden: een familiale 26
km of een sportieve 42 km.
Samenkomst om 14u aan het Kasteel van Schoten, Gemeentepark.
Organisatie: Regio Antwerpen. Inl.:
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be

ZONDAG 11 JULI 2021
ZOTTEGEM. Afhaalfestijn.
Org.: Vlaams Belang Zottegem. Inl.:
Benjamin Weckx, 0474/80.10.05
AALTER. 11 juli-viering in Huize Van de Velde Aalterseweg 81,
Knesselare om 12u. Org.: Vlaams
Belang Aalter. Inl. Frederik Roose,
0477/47.01.84, frederikroose@
yahoo.com
DINSDAG 13 JULI 2021
RUMBEKE (ROESELARE). Varkentje aan ‘t spit in Zaal ‘Den
Hazelt’, Past. Slossestraat 1, Rumbeke (Roeselare) om 11u45. Org.:
Seniorenforum Mandel. Inl.: Arlette
Temperman, 0486/92.99.49,
norbert.alleman@skynet.be.
VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2021
WILRIJK. Bezoek Schoonselhof. Samenkomst om 14u,
ingang: Krijgsbaan, Antwerpen.
Organisatie: VSF Kempen – Grobbendonk i s m regio Antwerpen.
Inl.: 0495/82.76.07, seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org
of 0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be
DONDERDAG 26 AUGUSTUS
2021
SINT-DENIJS. Bezoek fruitboerderij ‘Hof ‘t Klokhuis’,
Vinkestraat 7, Sint-Denijs (Zwevegem) om 14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark
Vandenberghe, 0477/21.61.85,
mark.vandenberghe@telenet.be

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
GROBBENDONK. Oostenrijkse namiddag in Huize Machteld,
Gilliam 8, Grobbendonk, vanaf
13u. Org.: VSF Kempen-Grobbendonk. Inl.: Guido Somers,
0486/43.80.01, guido.somers@
telenet.be
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
ROESELARE. Braai met Chris
Janssens in Zaal ‘Den Hazelt’,
Past. Slossestraat 1, Rumbeke (Roeselare) om 11u30. Org.: Vlaams
Belang Roeselare. Inl.: roeselare@
vlaamsbelang.org
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
2021
OOSTENDE. Wereld Schoonmaak Dag op Klein strand
om 14u. Org. Vlaams Belang
Oostende. Inl.: Niels Delbaere,
0494/07.49.99, nielsdelbaere@
gmail.com
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
LONDERZEEL. Laatzomerwandeling met vertrekplaats:
Kerk van Lippelo Vanaf 10u30.
Inl.: 0468/22.49.47 of
0474/75.23.36
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
KACHTEM. Najaarsaperitief
in Prov. secretariaat, Kachtemsplein
5, kachtem om 11u. Org.: Seniorenforum West-Vlaanderen. Inl.:
Johan Desender, 0498/84.51.26,
johan.desender1@outlook.com

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021
GROBBENDONK. Netewandeling: 3.5 of 6.6 km. Samenkomst om 13u30 Huize Machteld,
Gilliam 8, Grobbendonk. Organisatie: VSF Kempen – Grobbendonk i s m regio Antwerpen. Inl.:
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be
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10 juli, 13u30, Begijnhofpark Kortrijk
Sprekers: Wouter Vermeersch, Barbara Pas & Tom Van Grieken
Inschrijven is verplicht!
www.vlaamsbelang.org/kortrijk

