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“Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te 
antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. 
‘Vuile homo’, roept hij. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer 
moedeloos. Typische ochtend in Brussel.” Met die veelzeggende tweet 
gooide VRT-journalist Riadh Bahri afgelopen maand de knuppel in het 
hoenderhok. De immer goedlachse Bahri werd al snel overstelpt met 
blijken van steun uit zowat alle hoeken van de samenleving. Van links 
over rechts, van multicultureel tot identitair: één grote consensus dreef 
boven, dit pikken wij niet. Hier trekken wij een lijn. 

Uit één hoek bleef het echter verdacht stil: de moslimgemeenschap. 
Geen verontwaardiging bij de Benhaddou’s, de El Hammouchi’s en de 
Adils van deze wereld, die anders voor een scheet in een fles worden 
opgevoerd om de multiculturele illusie levend te houden. Nochtans weet 
iedereen met een functionerende hersenpan dat de slag in Bahri’s gezicht 
uit die hoek kwam. Ondanks de moed die hij met zijn boodschap 
etaleerde ware het nog moediger geweest ook dat aspect te ontbloten. 

GESPEELDE VERONTWAARDIGING 

De verontwaardiging ter linkerzijde à la: ‘dit moet stoppen’, ‘veel 
sterkte’ en ‘hou moed’, klinkt dan ook zo hol en zo hypocriet dat ze 
wel gespeeld moet zijn. De luidste rood-groene roepers zijn immers 
al decennia verantwoordelijk voor de massale import van homohaat. 
Het volstaat één van de talloze wetenschappelijke publicaties en 
doctoraatsonderzoeken te besnuffelen om tot de onweerlegbare 
conclusie te komen dat de islam en virulente homohaat een 
onafscheidelijk duo vormen. Zo bleek uit een bejubeld onderzoek van de 
Nederlandse socioloog Ruud Koopmans dat de ‘Belgische’ moslims tot 
de meest homohatende behoren van Europa. Enfin, fijn gezelschap.   

Het fundamentele probleem is dat het benoemen van die onomstootbare 
waarheid de linkse politiekcorrecte wensdroom van vrijheid, blijheid 
en open grenzen - met de vernietigingskracht van een kernbom - doet 
imploderen. Dat net een allochtone VRT-
journalist hen die boodschap ruwweg in 
het gezicht duwt, is ironisch. Het moge een 
les voor de Bahri’s van deze wereld zijn 
wie hun daadwerkelijke bondgenoten zijn 
en wie niet.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Riadh



 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Het is een open deur intrappen om te stellen dat het Vlaams Belang niet op gelijke voet behan-
deld wordt als de andere partijen in de reguliere media in dit land. Vele kranten weigeren zelfs 
betaalde advertenties van onze partij. Om onze boodschap bij de bevolking te krijgen, zijn 
wij dan ook noodgedwongen massaal beginnen inzetten op sociale media. En dat was een 
succesformule. 

We konden onze standpunten en visie op de toekomst van Vlaanderen plots rechtstreeks naar 
de ruime bevolking toe communiceren. En dat loonde. Hoewel de traditionele media er alles 
aan deden om het Vlaams Belang te blijven wegzetten als een one-issuepartij, konden burgers 
met hun eigen ogen zien dat daar niets van aan is: het Vlaams Belang is de enige partij met 
een duidelijke toekomstvisie en wil met realistische voorstellen de Vlamingen het beleid geven 
dat ze verdienen. Dat werd beloond met een klinkende verkiezingsoverwinning in 2019. Van-
daag is het Vlaams Belang zelfs doorgegroeid tot de grootste partij in de peilingen. 

Dat dit een doorn in het oog zou zijn van het politieke establishment stond in de sterren geschre-
ven. Aan de ene kant willen de traditionele partijen het adverteren op sociale media, en dus de 
enige advertentiemogelijkheid van het Vlaams Belang, moeilijker maken. Volgens Kristof Calvo 
(Groen) heet dat ‘democratische vernieuwing’, maar een goede verstaander begrijpt dat dat 
vooral een maatregel is die het politieke status quo moet beschermen. Lees: de Vlaming mag en-
kel te zien krijgen wat de traditionele media en traditionele politieke partijen voor hen voorkau-
wen. Aan de andere kant zien we dat de censuur van de kant van de sociale mediagiganten 
blijft toenemen. Een tijdelijke ban, posts die verwijderd worden… iedereen heeft er al mee te 
maken gehad. 

Het is dus duidelijk: om rechtstreeks en ongecensureerd met onze kiezers te kunnen blijven 
communiceren moesten we iets doen. Vandaar de Vlaams Belang-app, waarover u verder in dit 
nummer alles kunt lezen. En u, beste lezer kan ons helpen. Download de app, deel hem met 
vrienden, deel de berichten. Word apptivist en breek samen met ons de censuur!

Vlaams Belang lanceert 
een app: “word apptivist!”
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Het Vlaams Belang heeft ernstige bedenkin-
gen bij het leermiddel ‘De Genderkoek’ dat 
door de LGBTQI-belangengroep Çavaria aan 
scholen wordt aangeboden. “Een belangen-
groep dient geen lesmateriaal te maken”, zegt 
Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. 
“En het is desinformatie. Zo wordt er met de 
koekjesfiguur verteld dat er meer dan twee 
biologische geslachten bestaan, wat niet klopt. 
Ook wordt ten onrechte beweerd dat ge-
slacht, genderidentiteit en seksuele aantrekking 
volledig onafhankelijk van elkaar zijn.” Respect 
voor eenieder, ongeacht de geaardheid, mag 
uiteraard worden gepromoot op school, maar 
dit is onwetenschappelijk links activisme.

GENDERKOEK? KLETSKOEK!

HET ACV, DE 
VAKBOND DIE 
WERKEN NOG 
MEER WIL 
BELASTEN

NEGATIEF 
VEILIGHEIDSADVIES 
VOOR MEERDERHEID 
VAN MOSKEEËN
“Tussen 2018 en 2020 kreeg meer dan de helft van de mos-
keeën een negatief advies inzake de veiligheid van de staat en 
de openbare orde”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die 
de cijfers opvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quicken-
borne (Open Vld). “In negen van de zestien gevallen waren 
voldoende bezwarende elementen om de oprichtingsprocedu-
res op te schorten.” Het geeft alleszins ernstig te denken dat 
de meerderheid van de aanvragen van moskeeën afketsen op 
openbare orde en veiligheid. De cijfers tonen nogmaals aan 
dat de islam geen doordeweekse godsdienst is, en vaak een 
gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid.

Het Vlaams Belang verwerpt het 
voorstel van het ACV om studen-
tenjobs en flexijobs te belasten. 
“We hebben al bijna de hoog-
ste belastingen ter wereld. Een 
werknemersorganisatie hoort de 
belangen van de werknemers te 
behartigen. Dat is duidelijk niet 
het geval, dus waarom zou men 
dan nog lid blijven van zo’n 
club?”, aldus Kamerlid Reccino 
Van Lommel. Het Vlaams 
Belang pleit voor een algemene 
lastenverlaging. “Er zijn structu-
rele ingrepen nodig die onze 
economie vooruithelpen, die 
arbeid interessant maken zodat 
bedrijven zich in Vlaanderen zul-
len vestigen. Dat doen we niet 
door arbeid duurder te maken.”
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In het voetbal is een heksenjacht op racisme aan de gang. De 
Belgische voetbalbond wil, samen met Voetbal Vlaanderen en 
zijn Waalse tegenhanger ACFF scheidsrechters verplichten om 
alle vormen van racisme te melden. “Willekeur is troef, want 
scheidsrechters worden verplicht en dus aansprakelijk gesteld 
om elke racismedaad van eender welke aanwezige op het 
veld te registreren, zelfs al hebben die refs niets opgemerkt”, 
reageert Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. “Zo gaan 
we naar een verklikkersmaatschappij. Scheidsrechters moeten 
scheidsrechters blijven – zij zijn geen politieagenten. Het is 
enkel aan de ordediensten om de orde te handhaven.”

VRT-journalist Riadh Bahri kreeg klappen toen hij in Brussel op 
straat zijn hond uitliet. Naar een reden voor het zinloze geweld 
was het niet ver zoeken, die werd hem met de bewoording 
‘vuile homo’ door de daders toegeroepen. Het Vlaams Belang 
veroordeelt de aanval, maar heeft vragen bij de oprechtheid 
van de boze reacties van de traditionele politici. “De Brusselse 
regering gaf zelfs geen enkele reactie”, stelt fractievoorzitter in het 
Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael vast. “Men moet het 
multicultureel probleem durven benoemen. Deze agressie heeft 
alles te maken met massamigratie en import van allerlei hatelijke 
opvattingen over onder meer homo’s.”

OP NAAR EEN 
VERKLIKKERS-
MAATSCHAPPIJ?

MULTICULTURALISME 
ZORGT VOOR 
ONVRIJHEID EN 
ONVEILIGHEID

“Ja, de islamitische gemeen-
schap in Brussel heeft een pro-
bleem met homoseksualiteit.”

Sammy Mahdi, staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie, 
Twitter, 10 september 2021

“In Brussel situeert het pro-
bleem [van een lage vaccina-
tiegraad] zich vooral binnen 
de allochtone gemeenschap-
pen.”

Gwendolyn Rutten, Kamerlid 
voor Open Vld, De Standaard, 
10 september 2021

“Ga thaiboksen, Karine 
Lalieux. Ga de straat op voor 
Samusocial. Maar speel niet 
de minister van Pensioenen.”

Jan Segers, editorialist, Het 
Laatste Nieuws, 13 september 
2021

“Men spreekt over het Vlaams 
Belang steeds alsof ze een 
groot probleem zijn, maar 
eigenlijk gaat het om een zelf-
vervullende voorspelling. Als 
de overheid en het systeem 
zichzelf tonen als incapabel 
om de problemen van de 
samenleving op te lossen – en 
dat is het geval – dan groeit 
het Vlaams Belang.”

Peter De Roover, fractieleider 
in de Kamer voor N-VA, Le 
Soir, 5 september 2021

“Ik focus absoluut niet op 
#MeToo en het hele woke-ge-
doe, want dat is nu te zeer 
aan het doorslaan.”

Veerle Baeten, actrice, De 
Morgen, 11 september 2021

ACTUA KORT

ZOGEZEGD
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ACTUA KORT

Kamerlid Steven Creyelman ergerde zich aan de steun 
die staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz 
(Ecolo) toezegde aan een evenement waarop mannen 
niet welkom zijn. Zoals een ‘inspirerende wandeling’ in 
Luik, georganiseerd door Etopia, een mantelorganisatie 
van Ecolo.

“Het is niet voor het eerst dat Schlitz initiatieven neemt 
waarvan de waarden haaks staan op die van haar 
staatssecretariaat. Zo was er de aanstelling van de 
ostentatief gesluierde Ihsane Haouach – die bovendien 
banden heeft met de extremistische Moslimbroeder-
schap – als regeringscommissaris.” Voor het Vlaams 
Belang kan Schlitz niet langer staatssecretaris blijven.

SARAH SCHLITZ, 
STAATSSECRETARIS 
VOOR GENDER- 
ONGELIJKHEID

Drugscriminelen blijven Antwerpen teisteren. Zo waren er recent schietincidenten in Wilrijk, Bors-
beek, Deurne en Borgerhout. Vlaams Parlementslid Filip Dewinter stelt vast dat burgemeester Bart 
De Wever (N-VA) niet in staat is de veiligheid te garanderen. “Hij holt achter de feiten aan alsof 
hij aan de Antwerp 10 Miles bezig is, maar hij dient als hoofd van de politie meer te doen dan 
enkel schade opmeten.” Het Vlaams Belang eist extra camerabewaking en extra politiepatrouilles 
op gevoelige plaatsen. En daarnaast vraagt de partij de inzet van het leger om te patrouilleren in 
bepaalde risicobuurten.

“RECHT EN ORDE MOETEN  
WORDEN HERSTELD”
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Het moet en zal voor de media dé foto van 2021 
worden: een gezinnetje met huppelende dochter 
dat in Zaventem van een vlucht uit Kaboel stapt. Het 
is inderdaad eens wat anders dan een foto van een 
boot vol Afrikaanse mannen die aan onze Europese 
kusten komt aanspoelen. Kijk eens aan, de vrijheid 
en blijheid die wij brengen door arme slachtoffers 
te redden uit de klauwen van de Taliban. 

De VRT en andere journalisten ging naarstig 
op zoek naar de familie, om ze zo lang en 
breed mogelijk aan het woord te kunnen laten. 
De harteloze mensen die op voorhand geen 
medelijden hadden met de vele vluchtelingen, 
zouden het zo wel krijgen. En ja, diezelfde VRT 
wist ons te melden dat ze de familie hadden 
gevonden, én dat die bereid was een interview 
te geven. Gek genoeg was tijdens dat interview 
moeder-de-vrouw nergens meer te bespeuren. In 
de islam is de plaats van de vrouw niet voor de 
camera, maar in de keuken. Vrijheid, blijheid.

Behalve het nieuws dat ze “blij waren in België te 
zijn” en ze “Afghanistan haten” werden door de 
reporters weinig vragen gesteld, en alvast geen 
pertinente vragen. Namelijk: wat doen mensen 
die Afghanistan haten, die er moesten vluchten 
omdat ze er niet veilig waren en die hier om die 
reden asiel kregen, op vakantie in Afghanistan? 
Of nog: het gezin dacht de tweede helft van 
september naar België terug te keren. Hebben 
Afghaanse kinderen van 8 jaar oud die in dit 
land wonen dan geen leerplicht, zoals onze 
eigen Vlaamse kinderen? Verliest dat gezin nu 
kindergeld? Verliezen ze hun statuut omdat ze 
als vluchteling op vakantie gaan naar hun eigen 
land? 

Vragen die noch de pers noch de Sammy Mahdi’s 
van deze wereld zich stellen. U moet en zal 
medelijden hebben. Vrijheid, blijheid – terwijl de 
gutmensch een traantje wegpinkt.

Vrijheid, blijheid – of het huppelende meisje
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Belgisch pensioen-
stelsel werkt niet 
Het pensioendebat woedt in alle hevigheid nadat Open Vld en de PS eigengereide voorstellen in de 
pers deden. Beide voorstellen hadden echter nul resultaat. Een ‘grote’ pensioenhervorming werd 
aangekondigd door de regering-De Croo, maar tot dusver is de discussie ideologisch verzand. 
Om de situatie te ontmijnen, heeft de premier de discussie die gepland was voor september 
uitgesteld naar de maand december ‘omdat alle sereniteit in het debat was verdwenen’.  

FREDERIK PAS

De doelstellingen die de 
regering zichzelf oplegt zijn 
drieërlei. Vooreerst is er de 
kwestie van de betaalbaarheid 
van de pensioenen. Bijkomend 
wil men tot een gelijkschakeling 
of ‘naar een elkaar toegroeien’ 
komen van de verschillende 
stelsels. Ten derde wil men 
komaf maken met het groot 
aandeel lage pensioenen en 
komen tot een minimumpensioen 
van 1.500 euro. Een streefdoel 
dat ook het Vlaams Belang eist. 

DE KWESTIE VAN DE 
BETAALBAARHEID 

De uitdagingen waar we voor 
staan zijn niet zo anders dan in 
de meeste Westerse ontwikkelde 
landen: een verouderende 
bevolking en steeds minder 
actieven die het systeem 
onderhouden. De instroom van 
asielzoekers en immigranten 
die door linkse partijen als een 
garantie werd voorgesteld om de 
basis van de actieve werkende 
bevolking te verbreden (en dus de 

financiële basis van de sociale 
zekerheid te ondersteunen) is een 
illusie gebleken. Integendeel, 
proportioneel meer allochtonen 
leven van ons sociaal systeem, 
meer dan ze ertoe bijdragen. 
De problematiek is in België dan 
nog extra ingewikkeld omwille 
van het grote verschil tussen 
de economische draagkracht 
van Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië - en de verdeling 
van de bevoegdheden die 
een adequaat handelen sterk 
bemoeilijkt. 

PENSIOENEN
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De financiering van de 
pensioenen is direct gerelateerd 
met het aantal werkenden 
en de daaraan gekoppelde 
socialezekerheidsbijdragen. 
De Sociale Zekerheid (SZ) 
wordt nog volledig federaal 
geregeld, terwijl de bevoegdheid 
werkgelegenheid naar de 
regio’s werd overgeheveld. 
Er zijn te weinig financiële 
stimuli om de regio’s 
aan te zetten om van 
werkgelegenheid een 
prioriteit te maken, wat 
vooral in Brussel en 
Wallonië een groot 
probleem is. Als sociale 
volkspartij pleit onze 
partij er dan ook al sinds 
haar oprichting voor 
de SZ te splitsen, aangezien 
Vlaanderen wél sterk genoeg 
is om de rechtvaardigheid 
én betaalbaarheid van de 
pensioenen te garanderen. 

NAAR EEN 
GELIJKSCHAKELING VAN 
DE STATUTEN

Het grote verschil tussen het statuut 
van zelfstandigen, werknemers en 
ambtenaren en de repercussies 
die daarmee gepaard gaan op 
vlak van de pensioenen worden 
sinds vele jaren als onrechtvaardig 
beschouwd en stuiten op steeds 
grotere kritiek. 

Er zijn circa 1,2 miljoen 
pensioengerechtigden die een 
pensioen ontvangen dat lager 
ligt dan 1.500 euro netto, wat 
overeenstemt met ongeveer de helft 
van alle pensioengerechtigden. 
Bij de werknemers heeft een man 
gemiddeld 1.240 euro bruto en 
een vrouw 989 euro bruto aan 
pensioen. Twee op de drie oud-
zelfstandigen heeft geen 1.500 
euro bruto. Bij de werknemers 
heeft 57% van de gerechtigden 
minder dan 1.500 euro bruto 
pensioen. 

Deze hierboven beschreven 
pensioenval tussen mannen en 
vrouwen heeft te maken met 
de onvolledige loopbanen 
van vrouwen, meer deeltijdse 
betrekkingen en lagere lonen die ze 
tijdens hun carrière hebben omdat 
een grote groep vrouwen actief is 

in minder betaalde sectoren. Deze 
ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt wordt 
bij pensionering dus nog versterkt. 

Bij de statutaire ambtenaren 
zijn er dan weer amper (1 %) 
gerechtigden die minder dan 
1.500 euro netto krijgen en ligt 
het gemiddelde zelfs op 2.713 
euro netto. Er moet nog steeds 
45 jaar gewerkt worden en de 
pensioenbreuk die toegepast wordt, 
speelt sterk in het nadeel van de 
vrouwen, die in tegenstelling tot 
vroeger thans dezelfde wettelijke 
pensioenleeftijd hebben als 
mannen. Vlaams Belang wil de 
ambtenarenpensioenen boven de 
3.000 euro niet meer indexeren en 
de hoogste ambtenarenpensioenen 
aftoppen op 4.000 euro. 
Dat zal een onrechtvaardig 
gegroeide situatie corrigeren, de 
betaalbaarheid ten goede komen 
en zorgen voor een eerlijker 
verdeling van de middelen.

Het grootste probleem stelt zich 
nog bij mensen die in meerdere 
statuten actief zijn. Om het 
minimumpensioen te krijgen moet 
je als ambtenaar 20 jaar of als 
zelfstandige of werknemer 30 jaar 

gewerkt hebben. Zo kom je tot 
situaties waarbij iemand die 47 
jaar gewerkt heeft (één derde in 
de drie statuten) een pensioen krijgt 
van 626 euro omdat die nergens 
het minimumpensioen krijgt… 
Niet meer of minder dus dan een 
aalmoes. De regering roept luid dat 

mensen meer mobiel moeten 
zijn op de arbeidsmarkt, 
maar laat na deze flagrante 
ongelijkheid aan te pakken. 
Het Vlaams Belang pleit 
ervoor om op basis van 40 
jaar gewerkt (66.000 uren) 
het pensioen te berekenen 
en geen onderscheid 
meer te maken tussen de 
verschillende statuten. Na 
die periode moet een 
minimumpensioen van 

1.500 euro worden gegarandeerd.

EEN MINIMUMPENSIOEN 
VAN 1.500 EURO

Vlaams Belang wil een 
minimumpensioen van 1.500 
euro na een loopbaan van 40 
jaar en wijst de verhoging van de 
pensioenleeftijd resoluut af. Wie 
start met werken op 18-jarige 
leeftijd kan dus vroeger op 
pensioen, dan wie begint op zijn 
24ste. De recente verhogingen 
van de pensioenen zijn echter 
ruim onvoldoende om die 
1.500 euro te behalen. Mocht 
Vlaanderen baas zijn over zijn 
eigen centen, is dat betaalbaar, 
binnen België niet. 

“De pensioendiscussie belooft dus 
bijzonder pittig te worden”, vat 
pensioenexpert en Kamerlid Ellen 
Samyn samen. “De tegenstellingen 
binnen de paars-groene regering 
zijn zo groot dat een structurele 
pensioenhervorming vrijwel 
uitgesloten lijkt. Het Vlaams Belang 
volgt de problematiek in de 
commissie Sociale Zaken alleszins 
van nabij op en blijft de vinger 
op de wonde leggen. Tot de 
eindmeet.”

Het Vlaams Belang pleit voor een 
sterke eerste pensioenpijler en 
wil 1.500 euro pensioen na 40 

jaar werken. 
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CENSUUR
Vlaams Belang lanceert multifunctionele app 

Breek zelf de censuur!
Het Vlaams Belang lanceert als eerste partij een app. De applicatie heeft tal van functionaliteiten, 
zoals een chatfunctie, een nieuwsoverzicht en een interactief gedeelte. Deze innovatie is 
broodnodig, want de reguliere media en de eigenaars van sociale media hebben de handen in 
elkaar geslagen om overal censuur toe te passen. De reguliere pers sluit rechtse of afwijkende 
meningen uit – de sociale media gaan voor de directe censuur van iedereen die buiten de lijntjes 
kleurt. Een 30 dagen durende ban, een verwijderd bericht of een regelrechte blokkering van uw 
profiel... Ook u hebt het allicht al meegemaakt of kent iemand die het onderging.  

JONAS NAEYAERT

Een primeur voor Vlaanderen: het 
Vlaams Belang heeft als eerste 
partij een eigen smartphone-
applicatie. Onze partij belooft 
niet alleen exclusieve content op 
de app, maar biedt ook allerlei 
functies aan die enkel via de 
app beschikbaar zijn: een 
‘VB-chat’ waarmee gebruikers 
direct met de partij kunnen 
chatten, een nieuwsfeed, 
en een scoresysteem dat 
gebruikers toelaat om ‘sporen 
te verdienen’. Dat kan 
bijvoorbeeld door iets te liken. 
Maar los van de handige 
modaliteiten benadrukken we 
ook de politieke noodzaak 
van deze app.

Onze partij werd immers al vaker 
geconfronteerd met censuur. Zo 
werd voorzitter Tom Van Grieken 
bijvoorbeeld eerder geblokkeerd 
op Twitter nadat hij een foto 
deelde van een Vooruit-politicus 
die bij een poster van Stalin 
poseerde. Ook op Facebook 
werd de Vlaams Belang-
voorzitter gecensureerd toen hij 
de nabestaanden van Jürgen 
Conings veel sterkte wenste. De 
partij diende in de Kamer dan 
ook reeds een wetsvoorstel in om 
censuur aan banden te leggen, 
en kondigde recent aan ook op 

Vlaams niveau initiatief te nemen 
tegen online censuur. 

“Vlaams Belangers zijn pioniers, 
dat is alweer heel duidelijk”, 
reageerde Van Grieken bij het 
voorstellen van de app. “In 

de jaren ’90 was het Vlaams 
Belang - toen Vlaams Blok - de 
eerste partij met een website. 
We adverteerden als eersten 
succesvol met grote ‘billboards’ 
van 20 vierkante meter. Op 
sociale media is onze partij al 
jaren de grootste en afgelopen 
voorjaar organiseerden we als 
eerste in het land een digitale 
nieuwjaarsreceptie. Telkens was 
dat echter uit noodzaak, en ook 
nu is dit het geval.” 

“Google, Facebook en Twitter 
zijn al lang niet meer de 
vrijhavens op het internet waar 

iedereen en elke mening welkom 
is”, vervolgde voorzitter Van 
Grieken.  “Zwarte Piet moest 
er al aan geloven, maar de 
‘Big Tech’-bedrijven hebben nu 
hun vizier duidelijk op rechts-
nationalisten gericht. Amerikaans 

oud-president Donald Trump is 
verbannen voor onbepaalde 
duur. Ook wij werden al 
meermaals gecensureerd 
en tal van onze Twitter- 
en/of Facebookpagina’s 
werden zelfs reeds (tijdelijk) 
geblokkeerd. Ze voeren een 
oorlog tegen het vrije woord 
en tegen nationalisten. Maar 
met deze app nemen we het 
heft in eigen handen: wacht 

niet tot het te laat is, breek zelf de 
censuur!”  

REGULIERE MEDIA EN 
SYSTEEMPARTIJEN SPELEN 
VUIL SPEL MEE 

Ironisch genoeg is de grote 
aanwezigheid van het Vlaams 
Belang op sociale media net 
een reactie op een eerdere en 
nog steeds geldende uitsluiting 
door de reguliere media. In alle 
duidings- of nieuwsprogramma’s 
van de VRT en VTM komen we 
amper aan bod, niettegenstaande 
we in de peilingen de grootste 

“Google, Facebook en Twitter 
voeren een oorlog tegen het 
vrije woord: maar die oorlog 

gaan ze verliezen!” 
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partij van het land zijn. In de 
kranten brengen ze bijna enkel 
nieuws over het Vlaams Belang 
als het is om ons in een kwaad 
daglicht te stellen.  

Om hier een antwoord op te 
bieden, trok het Vlaams Belang 
naar de sociale media. Al snel 
werden we de populairste en 
grootste partij: omdat onze 
boodschap klopt en aanslaat. En 
het is net die boodschap die men 
wil verstikken. De systeempartijen 
zijn druk in de weer met plannen 
om de aanwezigheid van het 
Vlaams Belang op het internet in 
te perken. En Open Vld en co 
willen wie meningsdelicten (dat 
dit überhaupt bestaat is in feite 
op zich al een blamage voor 
de democratie) pleegt voor de 
gewone correctionele rechtbank 
slepen – en niet voor het Hof Van 
Assisen – want daar beslist een 
burgerjury van gewone mensen.

De app is dus een antwoord op 
al deze inmenging en censuur. 
En dat is belangrijk, want zonder 
vrije meningsuiting is onze 
gehele democratie in gevaar. 
Een democratische rechtsstaat 
verdraagt immers geen censuur. 
Een democratische rechtsstaat 
moet iedereen recht verschaffen 
op vrijheid van meningsuiting 
“zonder inmenging van enig 
openbaar gezag en ongeacht 
grenzen”. Dat zeggen niet 
alleen wij, maar stelt artikel 10 
van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens. En 
dat geldt toch ook voor Vlaams 
Belangers? 

Bij deze dus een warme oproep: 
installeer de app! De applicatie 
is gratis en eenvoudig te 
installeren door eenvoudigweg 
de QR-code te scannen. De 
applicatie is ook te vinden in 
de ‘Play Store’ voor Android-
gebruikers en in de ‘App Store’ 
voor eigenaars van een iPhone.

SCAN MIJ
of ga naar 

www.vlaamsbelang.org/app
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VB dient resolutie in om kostprijs 
immigratie volledig te berekenen
Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in waarbij we 
de Vlaamse Regering vragen om een onafhankelijke, volledige studie te bestellen naar de 
impact van migratie op onze Vlaamse economie en financiën. De vorige studie, die in 2018 
werd besteld door toenmalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) 
en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), bevatte immers tal van 
fouten. “Het grootste gebrek is dat er geen generatierekening werd gemaakt, wat tot valse 
conclusies heeft geleid”, aldus Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. “Een nieuwe studie moet 
dit rechtzetten en elk Vlaams beleidsdomein mee in beschouwing nemen.”

MIGRATIE

DOOR KLAAS SLOOTMANS

De studie naar de impact 
van migratie op de Belgische 
economie uit 2018 werd 
uitgevoerd door de Nationale 
Bank van België (NBB). De 
resultaten die werden 
gepresenteerd waren echter 
bijzonder onvolledig omdat 
allerlei kosten (zoals illegaliteit, 
asielopvang en veiligheid) 
niet meegerekend werden. 
Daarbovenop en bovenal 
bracht de studie enkel de 
beroepsactieve leeftijd van de 
migranten in rekening, en niet 
hun hele levensloop. “Bizar, 
want de generatierekening is 
nochtans een internationaal 
erkende methode”, aldus Sam 
van Rooy. 

WELKE PRIJS BETALEN 
WE?

Onze kritiek werd ook bevestigd 
door wiskundige dr. Jan van de 
Beek (VUAmsterdam), die onderzoek 
deed naar migratie-economie. Met 
de cijfergegevens van de studie 
van de NBB, berekende hij dat een 
autochtoon de Belgische schatkist 
gemiddeld 63.000 euro opbrengt, 
terwijl een immigrant van de eerste 
generatie ons gemiddeld bijna 
200.000 euro kost. 

“Dat is dus een verschil van 
zo’n 263.000 euro. Ook een 
allochtoon van de tweede 
generatie kost ons over zijn 
hele levensloop gemiddeld 

nog altijd veel geld, namelijk 
83.000 euro”, reageert van 
Rooy. De NBB gebruikte de 
data selectief en maakte een 
bizarre berekening, als zouden 
de tweede generatie-migranten 
de Belgische schatkist meer 
opleveren dan autochtonen. 
Dit deed men door deze 
groep allochtonen op 
beroepsleeftijd te vergelijken 
met autochtonen over hun hele 
levensloop. 

VERBORGEN KOSTEN

Van Rooy wijst tot slot ook op de 
verborgen kosten van migratie 
op federaal vlak - illegaliteit, 

asielopvang en veiligheid - en 
de zware budgettaire gevolgen 
voor de Vlaamse overheid. 
Dit onder meer op vlak van 
inburgering, onderwijs, 
huisvesting en welzijn. “De 
studie dient dus volledig te 
worden gemaakt, via een 
generatierekening en door 
elk mogelijk beleidsdomein 
in te calculeren, én ze moet 
transparant zijn over de 
oorsprong en opdeling van de 
cijfers”, argumenteert van Rooy. 
“De burgers hebben het recht 
te weten hoeveel de massa-
immigratie hen precies kost.”

Met het resolutievoorstel wil het 
Vlaams Belang dan ook een 
onafhankelijke, volledige en 
waarheidsgetrouwe kostprijsstudie 
laten uitvoeren. Wij kijken 
daarvoor naar Nederland, waar 
de studie getiteld ‘Grenzeloze 
Verzorgingsstaat: De Gevolgen 
van Immigratie voor de 
Overheidsfinanciën’ de enorme 
kostprijs van immigratie duidelijk en 
onweerlegbaar heeft aangetoond.

De NBB gebruikte 
data selectief en 

vergeleek allochtonen 
op beroepsleeftijd met 

autochtonen over hun hele 
levensloop.



oktober 2021 13

Vlaams Belang legt fundament 
voor Fort Europa 
‘Fort Europa’. Het is een term die al jaren door progressief-activistische ngo’s en linkse politici 
wordt gebruikt voor het zogenaamd hermetisch afgesloten Europa waar Frontex streng en efficiënt 
de grenzen patrouilleert en illegale migratie geen kans heeft. Helaas is dit beeld een volstrekte 
fantasie. Dat bewees de migratiecrisis van 2015-2016, en die is in feite nooit echt gestopt, enkel 
verplaatst. Massamigratie is in tegenstelling tot Fort Europa bittere realiteit. Maar dat wil niet 
zeggen dat we niet kunnen bouwen aan Fort Europa. Het is per slot van rekening altijd jammer 
om dromen dromen te laten blijven. Daarom gaat het Vlaams Belang van start met een campagne 
‘Fort Europa’. Concreet leggen we tal van voorstellen op tafel waarmee we weer baas kunnen 
worden over onze grenzen en massamigratie beteugelen.

Eind september stelde het Vlaams 
Belang de campagne ‘Fort Europa’ 
voor. Concreet leggen we een 
bundel van beleidsvoorstellen op 
tafel waarmee we Vlaanderen terug 
kunnen geven aan de Vlamingen en 
Europa aan de Europanen. Een korte 
opsomming van de belangrijkste 
voorstellen:

• ‘Gezinshereniging’ moet tot 
minimum worden verstrengd. 
Het migratiekanaal van 
gezinshereniging is het grootste 
van allemaal. Het gaat niet 
alleen over migranten die 
hun reeds bestaande gezin 
overbrengen, maar ook 
over allochtonen die een 
nieuwe partner zoeken in het 
buitenland en deze dan laten 
regulariseren. De bestaande, 
verouderde en onwezenlijke 
EU-richtlijn voor gezinshereniging 
met derdelanders moet 
daarom afgeschaft worden. 
Gezinshereniging met niet-EU-
onderdanen moet opnieuw 
een bevoegdheid worden 
van de lidstaten en meer een 
uitzondering dan regel worden.

• We moeten kordater durven 
zijn tegenover derde landen. 

Tal van landen in Afrika en Azië 
weigeren hun eigen onderdanen 
terug te nemen – ook al gaat 
het om illegalen die uit ons land 
werden gezet. Hier moeten 
we durven sanctioneren, 
bijvoorbeeld door het intrekken 
van ontwikkelingshulp of 
visamogelijkheden.

• We mogen niet meegaan met 
EU-oproepen tot herverdeling 
van asielzoekers. We zijn 
solidair met EU-grenslanden als 
Spanje, Italië en Griekenland 
en willen hen ondersteunen 
inzake grensbeveiliging, maar 
het is geen duurzame oplossing 
om migranten en asielzoekers 
die de Middellandse Zee 
illegaal overstaken te verdelen 
over andere EU-landen zoals 
België, Duitsland enzoverder. 
Landen zoals dit land deden 
al meer dan genoeg inzake 
asielverantwoordelijkheid.

• We mogen geen extra 
migratiekanaal scheppen. 
Steeds groter wordt de oproep 
tot economische immigratie 
– ook buiten de EU. Dit is 
echter contraproductief voor 
alle betrokkenen. De landen 

van oorsprong kampen zo met 
‘brain drain’ en kunnen hun 
eigen economie niet opbouwen, 
terwijl de EU nog miljoenen 
werklozen telt. Tot slot vergroot 
ook economische migratie de 
multiculturele problematiek.

• We moeten maximaal inzetten 
op opvang in eigen regio. 
Vluchtelingen – zoals uit Taliban-
bezet Afghanistan – kunnen met 
meer en goedkoper geholpen 
worden in de buurlanden. 
Bovendien zijn deze landen 
cultureel meer verwant. 
Deze buurlanden moeten we 
ondersteunen. Mensensmokkel 
en gevaarlijke lange tochten 
worden zo ook vermeden.

• We moeten kopiëren wat 
werkt van het ‘Australisch 
model’. Australië heeft al 
jaren duurzaam illegale 
migratie gestopt en het aantal 
drenkelingen rond hun eiland 
tot nagenoeg nul herleid. 
Dit door bootjes met illegale 
migranten terug te laten varen. 
Ook in de Middellandse Zee 
moet dit kunnen, zeker als we 
partnerschappen sluiten met 
veilige landen in Noord-Afrika.

MIGRATIE

DOOR JONAS NAEYAERT
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“Minder celstraffen is nefast voor 
uw veiligheid”
Het Vlaams Belang is niet gewonnen voor ‘minder celstraffen en meer alternatieve straffen’, ook 
niet na het recente pleidooi hiervoor van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. 
“Een zachte aanpak van criminaliteit levert enkel harde criminaliteit op”, zegt Kamerlid Marijke 
Dillen. “Opgelegde straffen dienen effectief te worden uitgevoerd. Alleen al uit respect voor politie- 
en veiligheidspersoneel en voor slachtoffers.”
DOOR FREDERIK PAS

De Toezichtsraad voor het 
Gevangeniswezen stelt in 
haar jaarrapport vast dat er 
tijdens de eerste coronagolf om 
gezondheidsredenen minder 
effectieve celstraffen werden 
opgelegd en dat zulks geleid 
heeft tot minder overbevolking 
in de Belgische gevangenissen. 
“De Toezichtsraad wil dit tijdelijke 
beleid daarom nu permanent 
maken en behouden in het 
post-coronatijdperk. Maar een 
probleem van overbevolking in 
penitentiaire inrichtingen mag nooit 
primeren op de veiligheid van de 
burgers”, reageert Marijke Dillen. 
“In de periode voor de pandemie 
werden criminelen ook al minder 
vaak naar de gevangenis 
gestuurd, maar toen was dat louter 
om budgettaire redenen. Telkens 
weer wil men het tekort aan 
gevangenisplaatsen gemakshalve 
wegwerken door gewoon meer 
veroordeelden vrij te laten.”

NOG MEER ENKELBANDJES

In een land waar zware criminelen 
vervroegd vrijkomen, waar 
gevangenisstraffen onder de drie 
jaar worden omgezet in een poosje 
thuisdetentie, waar procedurefouten 
gangsters vrijuit doen gaan, waar 
processen in veel gevallen kunnen 
worden afgekocht door wie daartoe de 
middelen heeft, en waar buitenlandse 
dievenbendes vrij spel hebben 
door het gebrek aan internationale 
samenwerking, is niemand gebaat 
met nog meer enkelbandjes en andere 
alternatieve bestraffingen.

Het recht op veiligheid is een 
fundamenteel mensenrecht en het is 
de dwingende plicht van de overheid 
om alle vormen van criminaliteit 
krachtig en efficiënt te bestrijden. 
“Onze fractie maakt hier een 
absolute prioriteit van en diende deze 
legislatuur dan ook in het kader van 
de criminaliteitsbestrijding meermaals 

wetsvoorstellen in”, legt Dillen 
verder uit. “Zo bijvoorbeeld omtrent 
taakstraffen na geweldsdelicten of 
aangaande de voorlopige hechtenis.” 
Ook zal het Vlaams Belang zich 
verzetten tegen het voornemen om 
celstraffen door alternatieve straffen te 
vervangen. 

Veroordeelde criminelen dienen 
immers hun straf in de gevangenis uit 
te zitten. “Ersatzoplossingen houden 
geen enkele rekening met de rechten 
en gevoelens van de slachtoffers”, 
besluit Dillen, die hierover minister 
van Justitie Vincent Van Quickenborne 
(Open Vld) zal interpelleren. “En vooral 
de veiligheid van de samenleving 
komt het niet ten goede. Integendeel, 
loslaten van criminelen is nefast voor 
de bescherming van de burgers. Het 
gevoel van straffeloosheid neemt 
er alleen maar door toe, zowel 
bij slachtoffers als bij daders, en 
helaas ook bij potentiële nieuwe 
wetsovertreders.”

JUSTITIE



Lerarentekort: tijd om het 
leegbloeden van ons onderwijs 
te stoppen
Geen enkele onderwijswerf is op dit moment zo urgent als het lerarentekort. Vlaams Belang 
analyseert het probleem en stelt enkele remedies voor.
DOOR DENNIS BELS

Daar waar er in het basisonderwijs 
in januari 2016 op jaarbasis 
gemiddeld amper 3.600 vacatures 
waren, waren dat er per juli 
2021 5.800. In het middelbaar 
zien we dan weer een stijging 
van 6.139 naar 12.185 
openstaande betrekkingen. 
Omgekeerd daalde in diezelfde 
periode het aantal beschikbare 
kandidaten fors. Voor het 
basisonderwijs ging dit van 
2.186 naar 1.073 aangemelde 
beschikbare kandidaten. Het 
middelbaar zag een daling van 
4.617 naar 2.336. Weinig jonge 
mensen willen nog leraar zijn. In 
het middelbaar verlaat bijna 40% 
van de starters binnen de 5 jaar de 
sector. In bepaalde regio’s zoals 
de Vlaamse Rand, de Denderstreek 
en het Waasland ligt het aantal 
hypothetische kandidaten nu zelfs 
onder het aantal vacatures. 

WERKZEKERHEID VOOR 
JONGE LERAREN

Een leraar verdient naargelang z’n 
diplomaniveau een marktconform 
loon. Ze geven vaak aan dat het 
salaris een ‘push- noch pull-factor’ is 
voor het (on)aantrekkelijk zijn van het 
beroep. Wel een hinderpaal voor 
jonge leraren is de werkonzekerheid 
zolang men niet vastbenoemd is. 
Velen puzzelen her en der de lesuren 
bij elkaar, lopen van interim naar 
interim of worden plots aan de kant 

geschoven wanneer een benoemde 
titularis terugkeert na lange 
afwezigheid. 

Er is nood aan een 
doortastende hervorming van 
het benoemingsstelsel naar een 
eigentijdser en flexibeler model dat 
jonge leraren doorgroeikansen biedt. 
Ook moet dit directies voldoende 
ademruimte geven om leraren 
aan te werven die passen bij het 
pedagogisch project van de school, 
maar ook meer ervaren leraren 
voldoende beschermt tegen mogelijke 
willekeur.

ORDELIJKE LEER- EN 
WERKOMSTANDIGHEDEN

OESO-onderzoek wees uit dat 
leraren de administratie en 
disciplineproblemen als de grootste 
tijdsvreters en hinderpalen zien 
om tot goed onderwijs te komen. 
Een uur extra lesgeven geeft niet 
meer gepercipieerde planlast of 
stress, een uur extra administratie 

doorploegen of (tevergeefs) politieman 
spelen wel. Een efficiënte reductie 
van de papierhoop, zowel van 

overheidswege als vanuit de 
scholenkoepels, is cruciaal. Ook 
moet de overheid initiatieven 
nemen die leraren terug meester 
laten zijn over hun klas.

UITDAGENDE JOB VOOR 
‘HIGH POTENTIALS’

OEOS-onderzoek heeft 
aangetoond dat sterke 

lerarenprofielen meer variatie willen 
in hun job, dus moeten er middelen 
komen om de vlakke loopbaan 
tegen te gaan. Dat kan door meer 
‘hybride leraren’, die zowel lesgeven 
als nog een kleine functie hebben 
in een bedrijf of maatschappelijke 
dienst. Daartoe moet de overheid ook 
voldoende wetgevende en financiële 
impulsen voorzien.

NIET VERNIEUWEN OM TE 
VERNIEUWEN

Minister Ben Weyts (N-VA) wil 
nieuwe eindtermen, de Digisprong, 
zomerscholen, gestandaardiseerde 
proeven… Het afstandsonderwijs 
heeft veel energie gevraagd van de 
leraren en de leerachterstand moet 
nog verder geremedieerd worden. 
Geef daartoe de leraren na deze 
hectische periode meer educatieve 
rust en laat hen vooral gewoon 
lesgeven.

ONDERWIJS

In het middelbaar verlaat 
bijna 40% van de starters 
binnen de 5 jaar de sector.
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“Overleg tussen de 
politieke partijen en de 
Vlaamse Beweging is 

zeer belangrijk om een 
gezamenlijke strijd te 

kunnen voeren”
Kurt Moons
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VRAAGGESPREK

“De Vlaamse 
Beweging moet de 
V-partijen bij de les 
houden”
Sinds 1 juli van dit jaar heeft het O.V.V., het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, een nieuwe 
voorzitter: Kurt Moons, een ondernemer die in de Vlaamse Beweging zeker geen onbekende is. Zo 
zat hij de voorbije negen jaar het netwerk van Vlaamse ondernemers en academici Pro Flandria voor. 
De nieuwe O.V.V.-voorzitter liet zich naar aanloop van de viering van 11 juli, onze Vlaams-nationale 
feestdag, meteen al opmerken met zijn oproep aan zowel de Vlaamse politieke partijen als de gehele 
Vlaamse Beweging om een gemeenschappelijk draagvlak te creëren voor meer zelfbestuur. Kurt 
Moons wil als O.V.V.-voorzitter naar eigen zeggen “de Vlaamse staatsvorming op een positieve en 
constructieve manier opnieuw in de kijker plaatsen.” 
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Het klonk onze redactie alvast als muziek in 
de oren en we zochten Kurt Moons dan ook 
op voor een gesprek. Over zijn engagement, 
zijn verwachtingen en zijn ambities met het 
O.V.V. Een platform dat sinds jaar en dag vele 
Vlaamse verenigingen en organisaties verbindt. 
Zoals bijvoorbeeld het Algemeen Nederlands 
Zangverbond, de IJzerwake, het Vlaams Artsen 
Verbond, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, 
de Vlaamse Volksbeweging en Voorpost. 

Mijnheer Moons, kan u het  Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (O.V.V.) even kort voor-
stellen? 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen of 
O.V.V. bestaat sinds 1965 en kan bogen op een 
rijke geschiedenis. Het is een Vlaamsgezinde en 
een pluralistische vereniging. Als een koepel van 
Vlaamse verenigingen willen we de samenwerking 
binnen de Vlaamse Beweging bevorderen, net als de 
doelstellingen ervan. En op die manier willen we ons 

steentje bijdragen aan de uitbouw van een Vlaamse 
identiteit. En dat laatste is heel ruim op te vatten, het 
gaat om de Vlaamse identiteit op sociaal, cultureel, 
economisch, ecologisch, maatschappelijk en politiek 
vlak.

Het O.V.V. is daarnaast ook internationaal gericht. 
We streven naar samenwerking met de andere 
Europese volkeren, in de eerste plaats met het Ne-
derlandse volk, net als naar openheid en samen-
werking met de rest van de wereld.

Welke klemtonen wil u als nieuwe voorzitter 
leggen? Welke zijn uw ambities en doelstellin-
gen? 

Zoals ik zei bestaan we sinds 1965. In een 
tijdspanne van ruim vijf decennia is onze maat-
schappij uiteraard aan vele veranderingen on-
derhevig geweest en we zijn er ons ten zeerste 
van bewust dat het O.V.V. een grondige vernieu-
wing behoeft. Vooreerst is het mijn bedoeling 
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“Actie ondernemen 
is mijn engagement 

als nieuwe 
voorzitter”

het O.V.V. uit te bouwen tot een professioneel 
georganiseerd platform. En samen met een pro-
fessionalisering wil ik zeker ook een verjonging 
doorvoeren. Een verjonging die dan weer gega-
randeerd zal bijdragen aan een modernere en 
frissere communicatie. Want ook op een heldere 
communicatie wil ik inzetten, zowel tussen de 
leden-verenigingen als naar de buitenwereld toe.

Communicatie moet in mijn ogen niet enkel 
fris en jong zijn, maar 
tegelijk ook constructief 
en toegankelijk. Het moet 
een warm Vlaanderen 
uitstralen, dat zich open 
stelt voor de wereld. Een 
communicatie waarin, let 
wel, problemen niet ver-
zwegen mogen worden. 
Maar de nadruk dient 
steeds te liggen op de 
oplossingen die worden 
aangereikt.

Over problemen gespro-
ken, N-VA-voorzitter 
Bart De Wever liet eerder al verstaan graag 
te zien gebeuren dat de Vlaamse Beweging 
zichzelf opheft. Tien jaar geleden bestempelde 
hij de beweging al als een bedreiging, eerder 
dan een meerwaarde voor het Vlaams-natio-
nalisme. Zijn die uitlatingen louter provocaties 
of zit er een strategie achter? En hoe schade-
lijk zijn ze voor de Beweging?

Met dergelijke uitlatingen van politici hou ik ei-
genlijk niet te veel rekening. Ik lig er niet wakker 
van. Stellingnames van politici zijn dikwijls, of bij-
na altijd, bedoeld voor eigen gewin en moeten 
ook in hun context en tijdsgewricht worden beoor-
deeld. Volgens mij bedoelde De Wever het alle-
maal niet zo extreem, zeker omdat in zijn eigen 
partij vele actoren van de Vlaamse Beweging zijn 
terug te vinden. Niet alleen bij de leden, bij de 
achterban, maar ook aan de top van die partij. 
Denk bijvoorbeeld aan de N-VA-boegbeelden Jan 
Jambon en Peter De Roover, die voordien onder 
meer bij de Vlaamse Volksbeweging hun sporen 
verdienden. De Vlaamse Beweging kan aldus 
ook gelden als een vijver van waaruit (politiek) 
Vlaams talent kan worden opgevist. Je kan en 
mag deze kansen niet onbenut laten. 

Het is mijn stellige overtuiging dat het O.V.V. een 
eigen rol heeft te spelen in de creatie van meer 

draagvlak voor Vlaamse autonomie, opdat de 
politieke (V-)partijen dit zouden kunnen verzilve-
ren bij de verkiezingen. Een bedreiging voor het 
Vlaams-nationalisme en voor de V-partijen kan 
de Beweging dus zeker niet genoemd worden, 
een meerwaarde wel.

Om even bij de N-VA te blijven, u vermeld-
de zonet de voorzitter van de Kamerfractie 
van deze partij, Peter De Roover. Die is van 

mening dat het aan 
de Vlaamse Beweging 
is om communautaire 
campagnes te voeren. 
Bent u hiermee akkoord? 
Of deelt u de mening 
van het Vlaams Belang 
dat het een gedeelde 
verantwoordelijkheid 
is van de V-partijen en 
de niet-partijpolitieke 
Beweging?

Ik blijf erbij dat politici 
vaak uitspraken doen met 
eigen gewin in het ach-

terhoofd. Het is niet anders en ook normaal. 
Politieke partijen bevinden zich voortdurend in 
het politieke strijdtoneel en hebben daarin elk 
hun specifieke rol te spelen. Maar de Vlaam-
se Beweging heeft absoluut ook haar eigen 
rol. En die is eveneens niet te onderschatten. 
De Vlaamse Beweging moet uiteindelijk wel 
kunnen wegen op de politieke agenda en heeft 
de plicht de (V-)partijen bij de les te houden. 
Het spreekt voor zich dat een grote Vlaamse 
Beweging daarbij meer gezag zal uitstralen, 
meer gewicht in de schaal zal kunnen leggen.

Een samenwerking met de (V-)partijen, zowel 
in strategie als in executie is op korte termijn 
alleszins belangrijk. Zeker met het oog op de 
verkiezingen in 2024.

Wat kunnen de V-partijen concreet doen om 
ons doel, de Vlaamse onafhankelijkheid te 
bereiken? 

Dat is eerder een vraag voor de politieke 
partijen. Je moet de keizer geven wat de keizer 
toekomt. Als O.V.V. willen we de belichaming 
zijn, niet van de politieke partijen maar van de 
Vlaamse Beweging. En de Vlaamse Beweging 
doet als dusdanig niet aan politiek. Het is een 
stroming van personen en verenigingen die zich 
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richten op de culturele, politieke en economische 
emancipatie van Vlaanderen en van de Vlamin-
gen. Binnen de Vlaamse Beweging heb je men-
sen die streven naar meer bestuurlijke autonomie 
en mensen die voluit streven naar de Vlaamse 
onafhankelijkheid. Het is aan elke partij om 
standpunten ter zake in te nemen. 

Het standpunt van het Vlaams Belang in deze is 
alvast heel duidelijk. Jullie pleiten onomwonden 
voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Maar los 
daarvan is overleg tussen de politieke partijen 
en de Vlaamse Beweging zeer belangrijk om 
een gezamenlijke strijd te kunnen voeren.

Maar uiteindelijk zal het de politiek zijn die 
beslist in hoeverre en op welke manier de 
Vlaamse autonomie kan worden bekomen?

Inderdaad. Omdat de Vlaamse Beweging een 
huis met vele kamers is en binnen dat huis niet 
iedereen te vinden is voor onafhankelijkheid 
werd de doelstelling van het O.V.V. enigszins 
bijgestuurd. Meer Vlaamse Autonomie is op 
dit ogenblik de grootste gemene deler van de 
Vlaamse verenigingen. In onze communicatie kan 
het belang ervan vergroten, net als de aandacht 
ervoor bij de media en dus bij de bevolking. 

Door een grootste gemene deler naar voren 
te schuiven, vermijdt het O.V.V. interne conflic-

ten over andere thema’s, die daarom zelf niet 
onbelangrijk zijn. We moeten ons concentreren 
op hetgeen ons echt verbindt. Ik denk dan ook 
dat het aan de leden-verenigingen is om te (blij-
ven) communiceren over voor hen belangrijke 
thema’s. En door die verenigingen aldus in hun 
eigenheid te laten, zonder hen vanuit het O.V.V. 
standpunten op te dringen, wordt het allicht ook 
mogelijk om andere verenigingen (terug) aan te 
trekken onder onze koepel. 

Het netwerk van Vlaamse ondernemers en 
academici Pro Flandria treedt nu ook toe tot 
het O.V.V. Zal dit voor een nieuw elan zor-
gen?

Pro Flandria is toegetreden tot het O.V.V. op 
voorwaarde dat er actie wordt ondernomen. 
En laat dat nu net ook mijn engagement zijn als 
nieuwe voorzitter. Het O.V.V. is geen praatbarak 
maar een overlegorgaan, het overlegcentrum 
bij uitstek van de Vlaamse verenigingen. Het 
O.V.V. zal een coördinerende en faciliterende 
rol spelen en wordt de plaats waar concrete 
acties worden afgesproken en waar een Vlaams 
netwerk van beslissingnemers kan ontstaan. Een 
netwerk van mensen die allen het beste met 
Vlaanderen voorhebben, waar eenheid in ver-
scheidenheid moet gelden met één gezamenlijk 
doel: bij de bevolking meer draagvlak creëren 
voor Vlaamse Autonomie.

“Meer Vlaamse autonomie 
is op dit ogenblik de 
grootste gemene deler van 
de Vlaamse verenigingen”
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Een gasfactuur die de hoogste 
prijs in tien jaar tijd bereikt en een 
elektriciteitsfactuur die boven de 
1.000 euro uitsteekt. Het maande-
lijkse rekenwerk van de federale 
energieregulator CREG liegt er 
niet om: heel wat gezinnen zullen 
de komende maanden voor een 
zeer onaangename verrassing 
komen te staan. De verklaring 
voor die plotse stijging ligt bij 
de hoge energieprijzen op de 
grootmarkten. Die stijgen enerzijds 
omdat de vraag naar energie 
is toegenomen nu de economie 
weer aanzwengelt en anderzijds 
omwille van het EU-emissiehandel-
systeem waarbij stroomproducen-
ten die elektriciteit opwekken uit 
fossiele brandstoffen uitstootrech-
ten moeten betalen voor de door 
hen uitgestoten CO2. 

DE KERNUITSTAP ALS 
DRIJVENDE KRACHT 
ACHTER TOEKOMSTIGE 
PRIJSSTIJGINGEN

Dat laatste is zeer belangrijk voor 
wie de evolutie van de energie-
prijzen op zijn of haar factuur 
wil inschatten. Kernenergie is al 
geruime tijd goed voor zowat de 
helft van de elektriciteit die in dit 
land geproduceerd wordt. Het is 
de reden waarom we een relatief 
koolstofarme energiemix hebben 
en amper aangewezen zijn op im-
port van stroom uit het buitenland. 

Net zoals op het stijgend aandeel 
hernieuwbare energie, worden 
op kernenergie dan ook geen 
uitstootrechten geheven. De 
bestaande nucleaire capaciteit 

vervangen door gas – zoals 
de federale Vivaldi-regering wil 
– zal ons tot de tweede meest 
vervuilende stroomproducent van 
Europa katapulteren. Dat betekent 
enerzijds meer vraag naar (uit het 

ENERGIE

Het regende de afgelopen weken zorgwekkende berichten over de stijgende energieprijzen en 
de impact op de stroom- en gasfactuur. De grotere vraag naar energie omwille van het post-
-coronaherstel van de economie, aangevuld met de eerste duidelijke gevolgen van een ondoor-
dacht en asociaal klimaatbeleid, zorgen duidelijk voor een financiële kater bij de Vlaamse ge-
zinnen. De partijen en personen aan de knoppen van het energiebeleid willen de burger maar 
al te graag doen geloven dat het hier om natuurlijke marktevoluties gaat, buiten de wil van de 
overheid om. In werkelijkheid speelt het catastrofale energiebeleid van de afgelopen decennia 
een niet te onderschatten rol.

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

Stijgende energieprijzen en haast onbetaalbare factuur: 
het gevolg van een  
desastreus energiebeleid

Aug. 2021 Aug. 2011
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buitenland geïmporteerd) gas en 
dus een hogere gasprijs. Ander-
zijds zullen we ook een grotere 
negatieve impact op het klimaat 
hebben én meer Europese uitstoot-
rechten betalen waardoor ook de 
stroomprijs nog zal stijgen. Dat de 
kernuitstap een negatieve impact 
zal hebben op onze stroom én 
gasfactuur staat buiten kijf. 

VERKAPTE BELASTINGBRIEF

Het gaat hier trouwens enkel nog 
maar over de prijs van elektriciteit 
en gas an sich. De echte energie-
kost maakt in dit land slechts één 
onderdeel uit van de totaalfactuur. 
De overige delen van de ener-
giefactuur bestaan uit netkosten, 
BTW en nog heel wat andere 
heffingen. De elektriciteitsfactuur 
is een verkapte belastingbrief: 
slechts 32% van wat je vandaag 
betaalt, betaal je voor de eigen-
lijke energiekost. BTW en andere 
heffingen maken samen 45% (!) 
uit van de stroomfactuur. Het is 
om die reden dat we één van de 
duurste elektriciteitsrekeningen in 
Europa hebben. In Nederland 
betaalt men zulke heffingen op de 

elektriciteitsfactuur niet. Wat aard-
gas betreft staan we er weliswaar 
net iets beter voor, maar ook daar 
maken BTW en heffingen 21% uit 
van de totale factuur.

De heffingen bestaan uit een 
Vlaams en federaal gedeelte: bei-
de regeringen hebben dus boter 
op het hoofd en kunnen stappen 
zetten om de energiefactuur te 
doen dalen. Maar op wat prutsen 
in de marge na gebeurde er de 
afgelopen legislaturen niks. Zo 
stelde de huidige Vlaamse rege-
ring het als een haast historische 
overwinning voor dat ze de kos-
ten van de openbare verlichting 
uit de stroomfactuur haalde. Maar 
Vlaams Parlementslid Sam van 
Rooy wees daarbij op de impact 
die de maatregel op de stroom-
factuur van een gemiddeld Vlaams 
gezin heeft: “een lastenverlaging 
van 2 euro op een steeds duurder 
wordende elektriciteitsrekening…” 
Verwaarloosbaar dus. 
Het belooft zelfs erger te worden 
nu de federale regering ook 
nog eens de bouw van nieuwe 
gascentrales wil subsidiëren. “Dat 
dreigt het federale aandeel nog te 
doen stijgen, terwijl er nog altijd 
geen energienorm uitgewerkt en 
een antwoord geformuleerd is op 
de problematiek van de onderfi-
nanciering van de sociale ener-
giefondsen”, stelde Kamerlid Kurt 
Ravyts eerder. 

Net omwille van de veel te dure 
elektriciteitsfactuur mogen gezin-
nen die op gas verwarmen niet in 
een vlaag van hysterie verketterd 
worden. Gas heeft geen toekomst 
als brandstof voor elektriciteitscen-
trales, maar dat impliceert niet dat 
gezinnen zo snel mogelijk ‘van 
het gas af’ moeten indien er geen 
financieel voordeligere alternatie-
ven voorhanden zijn. Wanneer 
een warmtepomp financieel veel 
nadeliger is dan een gasaanslui-
ting (of zelfs een stookolietank) 
is dat geheel te wijten aan het 
gefaalde energiebeleid. Met een 
haast onbetaalbare stroomfactuur 
is elektrificatie een speeltje voor 
de gegoede groenlinkse Vlaming, 
geen rendabel alternatief voor het 
gemiddeld Vlaams gezin.

RADICAAL ANDER 
ENERGIEBELEID

Het mag duidelijk zijn dat het 
energiebeleid in dit land de 
afgelopen decennia gefaald 
heeft. Nu de uitstootrechten van 
de EU de stroomproducenten in 
nauwe schoentjes duwen, wordt 
het steeds duidelijker hoe onvoor-
bereid en dogmatisch met de 
energietransitie omgesprongen 
wordt. Zowel in dit land als in de 
landen waar een groene ideolo-
gie uit de vorige eeuw het beleid 
gestuurd heeft, is energie extreem 
vervuilend, duur of een combinatie 
van beide. Met zo’n energiebe-
leid een overambitieuze ‘Green 
Deal’ toejuichen is waanzin en we 
voelen er nu al de eerste sociale 
en economische gevolgen van. 
Elektrificatie de hemel in prijzen 
en ondertussen de stroom- én gas-
factuur de pan uit doen swingen is 
een criminele beleidskeuze.

Het is hoog tijd voor een radicaal 
ander energiebeleid. Het Vlaams 
Belang is de enige Vlaamse 
partij die ijvert voor een blijvende 
investering in kernenergie, naast 
haalbare investeringen in her-
nieuwbare energie. 

Energie is voor ons een basis-
recht en moet dan ook niet belast 
worden als een luxeproduct. De 
BTW op energie moet daarom 
terug naar 6% worden gebracht. 
Onze partij wil tevens ook komaf 
maken met de verborgen belas-
tingen op de stroomfactuur. Die 
kosten moeten op een transparan-
te manier worden opgenomen in 
de algemene begroting. Bovenal: 
elektriciteit kan en moet een ruim 
voorradige, relatief goedkope, 
schone én betrouwbare voorzie-
ning zijn. Wanneer onze elektrici-
teit niet aan die voorwaarden vol-
doet zullen steeds meer gezinnen 
de energiearmoede ingeduwd 
worden en is de energietransitie 
gedoemd om te falen. 
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Een nieuwe golf
Na een ‘coronadip’ keert de immigratiecrisis met een smak op de politieke dagorde 
terug. En dat heus niet alleen omwille van de te verwachten gevolgen van de recente 
ontwikkelingen in Afghanistan. Alle tekenen wezen er eerder al op dat de volgende 
immigratiegolf volop aan het rollen was.

DOOR DIRK DE SMEDT

STIJGENDE CIJFERS 
Zo bleek uit een intern rapport 
van de Europese Commissie 
dat alleen al in de eerste zeven 
maanden van dit jaar meer dan 
39.000 illegale immigranten 
via de centrale Middellandse 
Zeeroute voet aan wal zetten 
in Europa. Dat is een stijging 
met 83 procent in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. 
In vergelijking met het ‘pre-
coronajaar’ 2019 zijn het er zelfs 
meer dan zeven keer zoveel, 
waarmee Italië opnieuw het grote 
lek in de Europese buitengrenzen 
is geworden.

Ook in Spanje is de problematiek 
van de illegale immigratie niet 
bepaald opgelost, want daar 
werden in totaal 20.500 illegale 
immigranten geregistreerd, goed 
voor een stijging met 47 procent 
in vergelijking met vorig jaar. 

De – in dit geval positief 
opvallende – hekkensluiter is 
Griekenland, waar slechts 5.600 
illegale binnenkomsten werden 
gemeld. Dat heeft zonder meer te 
maken met de kordate koers van 
de rechtse Griekse regering, die 

bij elke gelegenheid in de meest 
duidelijke bewoordingen stelt dat 
het land (in tegenstelling tot 2015) 
in geen geval wil fungeren als 
toegangspoort voor de illegale 
immigratie naar Europa. 

Ondertussen werd sinds enkele 
weken een bijkomende poort naar 
Europa geopend door de Wit-
Russische dictator Loekansjenko, 
die – net zoals zijn Turkse collega 
Erdogan hem vorig jaar voordeed 
– er niet voor terugdeinst illegale 
immigranten als politiek wapen 
tegen Europa in te zetten. Nadat 
Litouwen door de plotse en 
georganiseerde toestroom van 
illegale immigranten getroffen 
werd, hebben de Baltische staten 
én Polen in ieder geval een positie 
ingenomen die vergelijkbaar is 
met die van Griekenland.

AFGHANISTAN

Niets wijst erop dat de nu reeds 
aanzwellende stroom vanzelf 
zal stoppen. Na de smadelijke 
aftocht van het Westen in 
Afghanistan, valt eerder het 
tegendeel te verwachten. Zoals 
de ervaring leert, zullen heus niet 

alleen degenen die zich werkelijk 
bedreigd weten naar Europa 
willen komen. Na de terechte – 
maar rampzalig georganiseerde 
– overbrenging van degenen die 
de Westerse strijdkrachten hebben 
bijgestaan, zullen weldra anderen 
aan de deur kloppen, van wie 
niemand weet welk verleden ze 
hebben. Overigens: net zoals 
Duitsland, is België al een hele 
tijd een bijzonder populaire 
bestemming  voor Afghanen. Al 
lang – en dus al lang voor de 
Taliban opnieuw de plak zwaaien 
– staan ze bovenaan in de 
Belgische asielstatistieken. 

NIETS GELEERD

Zes jaar nadat Europa werd 
geconfronteerd met de grootste 
volksverhuizing uit de naoorlogse 
geschiedenis staat het ‘officiële 
Europa’ (EU) erbij en kijkt ernaar. 
Lessen zijn duidelijk niet getrokken. 

In 2015 luidde het ‘Wir schaffen 
das’; in 2021 constateren we: 
‘Wir haben nichts geschafft’. Al 
zes jaar lang volgt de ene top 
op de andere, met voornamelijk 
één constante: op zowat elke 

MIGRATIE
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Tijdens ‘coronajaar’ 2020 heeft 
internetfraude een hoogtepunt be-
reikt: er werden meer dan 16.000 
klachten ingediend, voor een 
totaalbedrag van 23 miljoen euro. 
De Ombudsdienst voor financiële 
diensten waartoe slachtoffers zich 
kunnen wenden voor een terug-
betaling, verklaarde amper 486 
dossiers ontvankelijk en kwam in 
slechts 79 dossiers tot een effectieve 
tussenkomst in de schade. (Vraag nr 
98 van Barbara Pas aan Staatsse-
cretaris Eva De Bleeker))

***
In Vlaanderen was de kans dat 
u door de politie gecontroleerd 
werd wanneer u terugkwam uit een  
zogenaamde ‘rode zone’ en in 
quarantaine moest, 7 maal hoger 
dan in Wallonië en 12 maal hoger 
dan in Brussel. Dit terwijl de besmet-
tingsgraad in Brussel veel hoger lag 
dan in Vlaanderen. (Vraag 694 van 
Wouter Vermeersch aan minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden))

***
In 2020 hadden 36.223 personen 
recht op een sociaal abonnement 
van De Lijn waarbij zij aan de 
prijs van 46 euro voor een jaar 
onbeperkt gebruik konden maken 
van het hele net. Naast OCMW-
-steuntrekkers en personen die een 
inkomensgarantie voor ouderen 
ontvangen, hebben ook asielzoe-
kers recht op dit goedkope abonne-
ment. Voor die laatsten gebeurt de 
betaling zelfs door het asielcentrum. 
Hoeveel asielzoekers een sociaal 
abonnement hebben, kan (of wil) 
de minister van Mobiliteit niet mee-
delen, want “het onderscheid per 
gevraagde doelgroep wordt niet 
bijgehouden”. (Schriftelijke vraag 
nr 1442 van Chris Janssens aan 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters)

top werd vastgesteld dat er van 
de voorstellen die op de vorige 
top waren besproken nog niet 
veel  in huis was gekomen en 
daar op een volgende top maar 
eens op moest 
teruggekomen 
worden. 

Samengevat: 
zowat elke top 
werd een flop. 
Met het fameuze 
EU-migratiepact 
dat vorig jaar 
met veel toeters 
en bellen werd 
aangekondigd, 
liep het 
uiteraard niet anders. Wat 
volgens sommigen een heuse 
paradigmawissel zou zijn, bleek 
in de praktijk weinig meer dan 
oude wijn in nieuwe zakken. De 
rode draad doorheen heel het 
fameuze pact blijft immers dat de 
illegale immigratie naar Europa 
iets is dat moet beheerd in plaats 
van beheerst worden. Nergens in 
het ‘nieuwe’ en ‘baanbrekende’ 
migratiepact vinden we terug wat 
de essentie van een Europese 
asiel- en migratiepolitiek zou 
moeten zijn: de illegale immigratie 
naar onze contreien stoppen.
Naar aanleiding van de recente 
ontwikkelingen in Afghanistan 
heeft de Europese Commissie 
weliswaar aangekondigd dat 
een situatie zoals die in 2015 
zich niet mag herhalen (en een 
pak geld aangekondigd voor de 
opvang in eigen regio), maar ook 

die boodschap blijft halfhartig. 
Zo stelde EU-Commissievoorzitter 
Ursula von der Leyen dat Europa 
de ‘morele plicht’ heeft om opvang 
te bieden aan ‘iedereen die 

bescherming nodig 
heeft’ en deed EU-
commissaris voor 
Asiel en Migratie 
Ylva Johansson 
een gelijkaardige 
oproep. 

Het spreekt voor 
zich dat opvang 
in eigen regio 
tot mislukken 
gedoemd 
is wanneer 

Europa zich tegelijk zélf blijft 
presenteren als magneet voor 
illegale immigratie. Verschillende 
landen, waaronder Hongarije, 
Polen, Tsjechië, Denemarken 
en Oostenrijk, wezen deze 
oproep dan ook resoluut 
af. De Oostenrijkse minister 
van Binnenlandse Zaken 
en christendemocraat Karl 
Nehammer, stelde zonder meer 
dat de Europese Commissie 
‘permanent de verkeerde 
boodschap uitstuurt’ en noemde 
het overbrengen van duizenden en 
duizenden Afghanen naar Europa 
‘zeer kortzichtig en ideologisch 
misleidend beleid’ dat gevaarlijk 
kan zijn voor Europa. 

Of we van zijn Europese 
partijgenoot Sammy Mahdi 
eenzelfde klare boodschap mogen 
verwachten, valt te betwijfelen….

“Zes jaar na de grootste 
volksverhuizing uit de 

naoorlogse geschiedenis 
staat de EU erbij en kijkt 

ernaar. Lessen zijn duidelijk 
niet getrokken!”

Net zoals Duitsland is België een bijzonder 
populaire bestemming voor Afghanen.
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Na de watersnood: de politieke ramp
De zomerse overstromingen in Limburg en grote delen van Wallonië hebben een aantal zaken 
pijnlijk duidelijk gemaakt: de provincies zijn een overbodig niveau, de sluiting van kazernes van 
de Civiele Bescherming was een grove fout en de snelheid en inspanningen waarmee de overheid 
Afghaanse asielzoekers op toeristische uitstap in eigen land repatrieert staat in schril contrast met 
de traagheid waarmee de eigen bevolking in tijden van nood wordt geholpen.

De beelden van de overstromin-
gen van juli 2021, waarbij in dit 
land duizenden gezinnen dakloos 
werden en meer dan 40 mensen 
het leven lieten, staan ongetwijfeld 
nog op eenieders netvlies ge-
brand. Vooral de traagheid en de 
amateuristische wijze waarop de 
Belgische politiek deze catastrofe 
heeft aangepakt, roepen heel wat 
vragen op. Omdat de ramp zich 
uitstrekte over meerdere gemeen-
ten kwamen niet de burgemees-
ters, maar de provinciegouver-
neurs aan zet om de hulpverlening 
te coördineren. 

Helaas is de functie van provin-
ciegouverneur in dit land een 
goedbetaald cadeautje aan 
uitgerangeerde politici, waarvoor 
geen enkele competentie nodig is 
– met alle gevolgen van dien. Het 
resultaat was oeverloos getalm, en 
Waalse gouverneurs en burge-
meesters die zelfs weigerden de 
hulp van Vlaamse brandweerlie-
den te aanvaarden. 

PONTIUS PILATUS

Daarnaast stelde zich ook het 

probleem van de Civiele Be-
scherming, die onder toenmalig 
minister van Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon (N-VA) nagenoeg ont-
hoofd werd. Het aantal kazernes 
werd teruggeschroefd van zes 
naar twee, en door een gebrek 
aan financiële middelen kon het 
nodige gespecialiseerde materi-
aal niet aangekocht worden. Een 
probleem waar Vlaams Belang-
-Kamerlid Ortwin Depoortere in 
het parlement reeds meermaals op 
wees. 

Het Vlaams Belang zal in de 
Kamer dan ook de nodige 
initiatieven nemen om de ondoor-
dachte sluiting van de kazernes 
ongedaan te maken. Daarnaast 
vragen we ook een doorgedre-
ven analyse en evaluatie van 
het crisisbeleid. De verschillende 
hulpverlengingsdiensten moeten 
samengebracht worden en de 
nadruk dient daarbij te liggen 
op het organiseren en opmaken 
van plannen die niet statisch zijn, 
maar die continu kunnen geëva-
lueerd worden. In een persconfe-
rentie waste minister van Binnen-

landse Zaken Annelies Verlinden 
(CD&V) als een ware Pontius 
Pilatus haar handen in onschuld 
door te stellen dat er voor dit 
soort rampen ‘geen draaiboek en 
geen voorbereiding mogelijk is’, 
maar niets is minder waar.

WAAR WAS DE HULP?

Tenslotte eist het Vlaams Belang 
ook duidelijkheid over de wel 
bijzonder trage hulpverlening 
voor de mensen die in de ramp 
have en goed hebben verloren. 
Terwijl nationale hulporganisaties 
miljoenen inzamelden, maar ner-
gens te bespeuren waren, waren 
het kleinschalige initiatieven van 
betrokken burgers die de eerste 
nood kwamen lenigen. 

Een hardwerkende burger die al 
zijn hele leven braaf belastingen 
betaalt helpen, is duidelijk niet de 
eerste prioriteit in dit land. We 
kennen andere groepen in dit 
land die nooit hebben bijgedra-
gen, maar veel sneller en beter 
worden gerepatrieerd, opgevan-
gen en van bed en brood worden 
voorzien. Prioriteiten, inderdaad.

BINNENLAND

DOOR STIJN HIERS
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BOEKBESPREKING

Op die manier verliezen wij 
als beschaving en samenleving 
geleidelijk aan al onze 
weerstand en vormen wij zo een 
gemakkelijke prooi voor onze 
vijanden om ons definitief van 
het wereldtoneel te verwijderen. 
Een natie of een beschaving 
die geen positief zelfbeeld van 
zichzelf heeft, verliest immers elk 
zelfvertrouwen, elke cohesie en 
uiteindelijk ook elke levenswil.

MORELE HERBEWAPENING

In Het avondlandcomplex 
onderwerpt Del Valle deze crisis 
van het Europese geweten aan 
een grondig onderzoek. Hij 
analyseert om te beginnen de 
kenmerken van het fenomeen, 
spoort haar bronnen en 
aandrijvingskrachten op en verkent 
de technieken en processen 
die worden gebruikt om ons 
als samenleving met een slecht 
geweten op te zadelen en tot 
zelfhaat te brengen. In een 
tweede deel stelt hij een therapie 
voor morele herbewapening voor, 
onder meer door tal van verwijten 
die het Westen naar het hoofd 
worden geslingerd te ontkrachten 
of te relativeren. Tenslotte nodigt 
hij ons, westerlingen, als deel van 
de remedie, uit tot een geopolitiek 
zonder schuldgevoelens. We 

moeten anders kijken naar de 
wereld en nota nemen van de 
opkomst van een multipolaire 
wereld “die gekenmerkt wordt 
door een verlangen naar 
‘ontwestering van de wereld’” en 
de westerse naties uitnodigt “om 
hun universalistische pretenties, 
die in zeker opzicht suïcidaal 
en contraproductief zijn, te 
vervangen door een nieuwe 
concentratie van hun strategie 
en identiteit op de belangen van 
de eigen geografisch gebonden 
beschaving”.

Het boek werd in 2014 
geschreven en mist daardoor 
helaas de jongste ontwikkelingen 
die de zelfbeschuldigingsindustrie 
in een recenter verleden over ons 
heeft uitgestort. Bovendien zijn 
de talrijke praktijkvoorbeelden 
die de auteur aanhaalt om zijn 
betoog te stofferen voornamelijk 
Frans gekleurd en voor de 
Nederlandstalige lezer minder 
herkenbaar of relevant en intussen 
ook al enigszins gedateerd. Toch 
blijft deze publicatie in deze 
tijden van wokeness, politieke 
correctheid en ten top gedreven 
zelfbeschuldiging nog steeds een 
meer dan welkom en doeltreffend 
tegengif tegen de geestelijke en 
morele zelfvernietigingsdrang 
die onze Vlaamse en westerse 

samenleving heeft aangetast en 
bedreigt. Zonder het met alle 
analyses en stellingen eens te 
moeten zijn, levert zij flink wat 
bruikbare intellectuele munitie aan 
om onze samenleving opnieuw 
het geloof en het vertrouwen in 
zichzelf te geven die nodig zijn 
om te kunnen overleven.

Alexandre DEL VALLE
Het avondlandcomplex. Een 
kleine verhandeling over de 

bevrijding van schuldgevoelens. 
Groningen, De Blauwe Tijger, 

2021, 234 p.
ISBN: 978-94-92161-3-69

Prijs: 23,5 euro

Onze westerse samenleving beleeft al een aantal decennia een stevige identiteitscrisis en zit 
daardoor zwaar in het defensief. Volgens de Franse publicist Alexandre Del Valle, gespecialiseerd 
in geopolitiek, ligt één van de grootste oorzaken daarvan in een syndroom van gecollectiviseerde 
schuld. Dat zadelt ons als samenleving met een negatief zelfbeeld op, leidt tot zelfhaat en 
zelfbeschuldiging en uiteindelijk tot een collectieve depressie. 

DOOR PETER LEMMENS

Tegengif tegen Westers 
zelfbeschuldigingscomplex
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De Sovjets in Afghanistan
(1979-1989)

De islamistische draak werd er pas opnieuw wakker in 1979. Maar de wortels van de 
Afghaanse tragedie gaan terug tot de zevende eeuw.

DOOR MARC JORIS

TERUGBLIK

Wat nu Afghanistan is, was tot 
die tijd gedeeltelijk Perzisch. 
Het andere deel bestond uit 
hindoekoninkrijken die bij Indië 
hoorden. Indië omvatte toen als 
cultuurgebied ook het huidige 
Afghanistan, Pakistan en Bangla-
desh, die overwegend hindoeïs-
tisch of boeddhistisch waren. De 
Arabieren hadden Perzië al in 
de zevende eeuw veroverd. Kort 
daarop begonnen de aanvallen 
op de hindoekoninkrijken in het 
huidige Afghanistan. Dat was een 
combinatie van plundertochten, 
immigratie, militaire campagnes 
en georganiseerde omvolking. Dat 
laatste gebeurde altijd volgens het-
zelfde stramien: na de verovering 
werden alle mannelijke hindoes 
vermoord of als slaven verkocht, 
tot in de verste uithoeken van het 
islamitische rijk. De naam van de 
Afghaanse bergketen die nu nog 
steeds ‘Hindu Kush’ – ‘Doder van 
de Hindoes’ wordt genoemd, 
herinnert nog aan de tiendui-
zenden hindoeslaven die tijdens 

hun transport doodvroren op de 
hooggelegen bergpassen. 

Een deel van de vrouwen werd 
in het buitenland verkocht, maar 
een ander deel werd als krijgsbuit 
verdeeld onder de islamitische 
troepen ter plaatse. Zelfs gewone 
soldaten kregen soms tot tien vrou-
wen als buit. Zij verwekten daar-
mee – onder dwang natuurlijk – 
kinderen, die allemaal islamitisch 
opgevoed werden. Zo leidde de 
militaire bezetting in één genera-
tie tijd tot de vervanging van de 
oorspronkelijke bevolking. Zo wer-
den Afghanistan en het huidige 
Pakistan geïslamiseerd.

DE SLAPENDE DRAAK 

We maken nu een sprong van 
eeuwen. Kijk op YouTube maar 
eens naar ‘Afghanistan 1960-
1970’ en ‘Fascinating Photos of 
Afghanistan in the 1960s and 
1970s’. Sla de militaire parades 
gerust over. Kijk naar de gewone 

mensen, en in het bijzonder naar 
de vrouwen. Hier en daar een 
hoofdoek, maar geen sluiers en 
nauwelijks boerka’s. Schoolmeisjes 
in uniformen met rokken tot aan 
de knie, net zoals bij ons toen. 
Verpleegsters in gewone westerse 
ziekenhuisuniformen. Meisjes in 
westerse kleren die giechelend 
over straat lopen. Was het land 
toen nog niet islamitisch? Natuur-
lijk wel. Maar het islamisme was 
nog een slapende draak. Geven 
die foto’s een volledig beeld van 
het land? Nee, natuurlijk niet. Het 
zijn allemaal opnamen uit steden, 
waarschijnlijk zelfs meestal uit 
Kaboel. Ze laten natuurlijk slechts 
één facet van Afghanistan zien. 
Maar dat facet was er tenminste 
nog. 

Men moet zich geen illusies 
maken over de situatie in de 
afgelegen berggebieden met hun 
stammen die niet eens in de mid-
deleeuwen leefden maar, met een 
boutade, nog in de prehistorie, 
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met de geweren en de islam als 
enige ‘moderne’ elementen. Daar 
konden zeventigjarige baardman-
nen zevenjarige meisjes volkomen 
legitiem verkrachten in het kader 
van een islamitisch huwelijk. Maar 
in de steden was er tenminste 
ondanks de islam nog een zekere 
normaliteit. 

Het leven was in de schaduw van 
die slapende draak misschien niet 
zo goed als uit die foto’s blijkt. 
Maar het was ook niet de nacht-
merrie die het nu is geworden. 
Wat heeft de islamistische draak 
doen ontwaken, in Afghanistan 
en tot ver daarbuiten? Er was één 
allesoverheersende factor, die nu 
echter in alle historische overzich-
ten wordt weggelaten: de invasie 
van de Sovjetunie in 1979. Mis-
schien kijken onze kleinkinderen 
in 2070 met dezelfde mengeling 
van heimwee en ongeloof naar 
filmpjes over onze gelukkige 
jaren, uit de tijd vóór islamisten 
de boel overnamen…

MARXISTEN 

In 1973 had een marxistische 
prins (!) in Kaboel een staats-
greep gepleegd en het parlement 
ontbonden. Later vormde hij het 
land om tot een éénpartijstaat. 
Maar verder voerde hij geen 
diepgaande hervormingen 
door. Zijn marxisme was vooral 
vlagvertoon. De hel brak pas 
echt los in 1978, toen de kleine 
Afghaanse communistische partij 
PDPA de macht greep. Die brak 
met de oude Afghaanse neutrali-
teitspolitiek en richtte zich op de 
USSR. Tienduizenden mensen 

werden afgeslacht in een Pol-Pot-
-achtige poging het marxisme 
erin te hameren, en dat leidde 
natuurlijk tot massaal verzet. De 
regering verloor de controle over 
het platteland.

Intussen begonnen twee fracties 
van de PDPA ook elkaar uit te 
moorden. Een typisch Afghaanse 
ruzie tussen clans? Of de typisch 
communistische obsessie voor 
interne zuiveringen, zoals onder 
Stalin? Hoe dan ook, het bele-
gerde en verzwakte regime stond 
op ineenstorten. Ondanks mas-
sale wapenleveringen zagen de 
Sovjets dat er maar één middel 
overbleef om hun bondgenoot 
te redden: ze stuurden het Rode 
Leger erop af. Zij voerden oorlog 
op hun klassieke brute manier: 
door hele dorpen van de kaart 
te vegen met bombardementen, 
en door in alle gebieden die niet 
onder hun controle stonden een 
tactiek van verschroeide aarde 
te voeren, ook met chemische 
wapens. Daar was àlles een 
doelwit: bruggen, scholen, hos-
pitalen, oogsten en irrigatiesyste-
men. In de dorre gebieden van 
Afghanistan was dit laatste een 
bijzonder effectieve terreurme-
thode. Miljoenen boeren konden 
geen voedsel meer verbouwen 
en moesten vluchten. Dat effect 
werd nog vergroot doordat de 
Sovjets overal miljoenen mijnen 
legden. 

Maar in onze media gaf nage-
noeg niemand daar een kik over, 
hoewel er toen waarschijnlijk 
twee miljoen Afghanen werden 
gedood en vijf miljoen op de 
vlucht werden gejaagd. Door die 
wreedheden is de islamistische 
draak ontwaakt. In ‘Zinkjongens’ 
van de Wit-Russische schrijfster 
Svetlana Alexijevitsj kan u daar-
over gruwelijke getuigenissen 
lezen van militairen van het Rode 
Leger zelf. En evenveel getuige-
nissen over de manier waarop de 

Sovjets morsten met de levens van 
hun eigen soldaten. 

De Taliban bestonden toen nog 
niet. Zij hebben nooit één schot 
op het Rode Leger afgevuurd. 
Ja, de Mudjahideen, zoals de 
verzetsstrijders toen werden 
genoemd, waren óók overtuigde 
moslims en ze waren dikwijls óók 
primitief. Maar uit vele getuige-
nissen, onder andere van Britse 
SAS-commando’s, blijkt dat zij 
soms ook kinderlijk naïef en zelfs 
ridderlijk waren. De systemati-
sche, botte wreedheid van de 
huidige Taliban was nog niet 
alomtegenwoordig. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Osama Bin 
Laden ooit tegen de Sovjets heeft 
gevochten. Bin Laden was tijdens 
de Sovjet-Afghaanse oorlog wel 
actief in Pakistan, in kampen aan 
de grens met Afghanistan, waar 
hij de training van Mudjahideen 
organiseerde en financierde. 

In dezelfde grensprovincie 
rekruteerden de Pakistanen in de 
vluchtelingenkampen ook dui-
zenden Afghaanse jongens, die 
in madrassa’s werden geïndoc-
trineerd in de radicaalste vorm 
van de islam, die in Afghanistan 
nooit eerder echt wortel had ge-
schoten. Daaruit zijn de Taliban 
voortgekomen. Maar zij kwamen 
pas naar Afghanistan in 1994, 
toen de Sovjets en hun Afghaan-
se marionettenregering al lang 
verdwenen waren. Maar naar 
aloude Afghaanse gewoonte wa-
ren de Mudjahideen onder elkaar 
beginnen vechten… De Taliban 
konden gemakkelijk heel het land 
veroveren, behalve de noordelijk 
Pansjirvallei, waar de ‘Noorde-
lijke Alliantie’ van Mudjahideen 
onder leiding van de charismati-
sche leider Massoud hardnekkig 
standhielden. Massoud werd 
op 9 september vermoord door 
moslims met Belgische paspoor-
ten. Twee dagen later stonden de 
WTC-torens in brand. 
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Yves Buysse  
Vlaams Volksvertegenwoordiger & Senator

VRAGENVUUR

Kan je jezelf kort even voorstel-
len?

Ik ben net 53 jaar geworden, en 
woon samen met mijn echtgenote 
en mijn twee tienerzonen in het 
mooie Brugge waar ik ook in de 
gemeenteraad zetel. Ondanks dat 
ik niet direct uit een ‘Vlaams nest’ 
afkomstig ben, zat het Vlaams-nati-
onalisme er al van jongs af aan in. 
Toen ik als tiener kennismaakte met 
de toen nog voor het grote publiek 
onbekende Bruggelingen Frank Van-
hecke en Filip Dewinter was de stap 
naar het Vlaams Blok vlug gezet. 
Tijdens mijn Gentse studententijd 
werd mijn engagement in de partij 
en de radicale Vlaamse Beweging 
nog groter, en toen ik in 1993 via 
Gerolf Annemans de kans kreeg om 
ook professioneel actief te worden 
binnen de partij, heb ik niet geaar-
zeld. Eerst als fractiemedewerker in 
Kamer en Senaat en nadien lange 
tijd als persoonlijk medewerker van 
partijvoorzitter Frank Vanhecke. Van 
2001 tot 2014 mocht ik onze partij 
in de Senaat vertegenwoordigen. In 
2019 ben ik dan dankzij de schit-
terende verkiezingsscore van onze 
partij opnieuw verkozen tot Vlaams 
Parlementslid. 

Welke dossiers volg je voorname-
lijk op in het Vlaams Parlement?

Ik maak deel uit van de commissies 
‘Werk en economie’ en ‘Binnen-
lands bestuur’. In de eerste com-
missie volg ik vooral de dossiers 

dienstencheque-economie, levens-
lang leren en cyberveiligheid op, 
al stond de commissie het voorbije 
anderhalf jaar natuurlijk vooral in 
het teken van de coronasteunmaat-
regelen voor onze ondernemers en 
bedrijven.

In de commissie ‘Binnenlands 
bestuur’ volg ik vooral de dossiers 
in verband met de toegankelijkheid 
van de openbare gebouwen, de 
discussie over de regiovorming en 
de kieswetgeving. In dat kader 
waren er zeer recent nog de 
decreetwijzigingen met betrekking 
tot de versterking van de lokale 
democratie.

Die versterking van de lokale 
democratie is ongetwijfeld een 
goede zaak?

Op zich zijn alle maatregelen om 
de slagkracht van een gemeen-
teraad te vergroten, zeker toe te 
juichen. De manier waarop dit 
door Bart Somers (Open Vld) en 
zijn meerderheid uiteindelijk vorm 
werd gegeven, kon ons echter 

maar matig bekoren. Los van het 
feit dat in dit decreet van een 
echte versterking van de gemeente-
raadswerking (en al zeker van de 
rechten van de oppositie) weinig 
tot niets te merken was, was de 
achterliggende agenda duide-
lijk het behoud van de huidige, 
bedreigde machtsposities van de 
traditionele partijen. Het beste be-
wijs dat de schrik voor het resultaat 
van het Vlaams Belang in 2024 
er duidelijk in zit, is dat men échte 
rechtstreekse burgemeestersverkie-
zingen niet aandurft. 

Wees er trouwens ook maar zeker 
van dat de afschaffing van de 
opkomstplicht weinig met principes 
of ideologie te maken heeft, maar 
alles met de overweging dat dit 
misschien onze partij zou kunnen 
schaden. Ik ben er echter van over-
tuigd dat de traditionele partijen in 
oktober 2024 van een zeer kale 
reis zullen thuiskomen. Want als 
er één partij is die kan rekenen 
op geëngageerde, overtuigde én 
verantwoordelijke kiezers, dan is 
dat wel ons Vlaams Belang!

BIO: 
• Leeftijd: 53 jaar
• Vader van Pieterjan en Koenraad
• Geboren in Brugge
• Studies: licentiaat rechten
• Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen
• Parlementslid sinds 2019 maar voordien ook van 2001 tot 2014
• Domeinen Werk en Binnenlands bestuur
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“Ik ben er van 
overtuigd dat de 
traditionele partijen 
in oktober 2024 van 
een zeer kale reis 
zullen thuiskomen.”
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Stuur uw oplossing voor 13 oktober met 
vermelding van naam en adres naar: 

Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9,  
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org

VUL IN EN WIN.

EEN BOEKENBON VAN 
UITGEVERIJ EGMONT

TER WAARDE VAN 20,00 EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTAAL
A.  Zeer dringende bespreking
B.  Vlaamse stad - Pijnlijke samentrekking 

van de baarmoeder - Voorzetsel
C.  Schoven snel en makkelijk- Drank 

gemaakt uit suikerriet
D.  Stam der Oude Belgen - Kunstwerk
E.  Duitse producent van elektrische en 

elektronische apparaten - Wondvocht
F.  Internetlandcode voor Finland - We-

relddeel
G.  Denkbeeldige lijn over plaatsen met 

dezelfde gemiddelde luchtdruk - Ont-
kennend voorvoegsel

H.  Meer in Noord-Italië - Iemand die 
discrimineert op grond van geslacht

I.  Reeds - Na elkaar 
J.  Personen die in de ogen van anderen 

saaie hobby’s hebben en niet meedoen 
aan trends en mode - Brandingsgolf

K.  Golfterm - WC - Maanstand
L.  Onderscheidingstekens
VERTICAAL
1.  Betekenisvolle
2.  Legendarisch Braziliaans voetballer - 

Maak geluidwerend 
3.  Zangspel - Vanwege - Klein hert
4.  Eedgenootschap 
5.  Stel gevaar in het vooruitzicht - On-

langs overleden misdaadschrijver
6.  Neon - Paradijslijke plaats - Natuurlijk 

logaritme
7.  Automerk - Herscheppen
8.  Rangtelwoord - Voer een werkje slecht 

uit
9.  Mannetjeshond - Belasting
10. Ben van mening - Bedrag dat je inzet 

in een spel
11. Voegwoord - Groepen van drie perso-

nen - Oost-Vlaams dorp
12. Watervogel - Toets op het toetsenbord 

van een computer

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

JEUGDKAMP

GIKADO

Winnaars september:
Paul Engelen (Merksem), Louise Vanlier 

(Boom), Walter Schellens (Hoevenen) en 
Linda Coene (Ledeberg-Gent)
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VRIJDAG 1 OKTOBER
GENT. Stoverij-avond om 19u 
in De Spiegel, Oostakkerdorp 54, 
Oostakker. Inl.: 0485/80 68 94, 
gabi.de.boever@hotmail.com
OLMEN. Praatavond met Tom 
Van Grieken van 19u30-23u30 in 
PC d’Olmse Mèt, Olmense Markt 9. 
Inl.: 0473/78 45 71, theo.niessen@
vlaamsbelang.org
AALTER. Dries op Toer! van 
20u-23u in jeugdcentrum De Kadans, 
Stationsstraat 71. Inl.: Alyn Dieter, 
0470/91 81 71

ZATERDAG 2 OKTOBER
TONGEREN. Mosseldag van 
11u30-20u in Zaal Hubertus. Inl.: 
0471/57 76 46
DUFFEL. VB Duffel nodigt uit, 
met Wim Verheyden aan de 
toog! van 14u-19u in De Klokke, 
Klokkestraat 85. Inl.: Frank Janssens, 
0494/74 61 74, vlaamsbelangduf-
fel@gmail.com
HECHTEL-EKSEL. Familiedag 
met Tom Van Grieken & Chris 
Janssens van 16u-24u, Twaalfsep-
temberstraat 19. Inl.: 0468/49 93 
96, info@vlaamsbelanghechteleksel.
org

ZONDAG 3 OKTOBER
HAACHT. Jaarmarktstand van 
8u-13u, centrum Haacht. Inl.: Joeri 
Philippot, 0494/72 37 65, philip-
potjoeri@yahoo.be
BRAKEL. 23ste Vlaams eet-
festijn Van 11u-14u30 in feestzaal 
Ter Elst, Ommegangstraat 3, Elst. 
Inl.:Veronique Lenvain, 0478/79 68 
85, veronique-lenvain@skynet.be
KACHTEM. Najaarsaperitief 
om 11u, Kachtemsplein 5. Inl.: Johan 
Desender, 0498/84 51 26, johan.
desender1@outlook.com, Org.: SF 
West-Vlaanderen

WOENSDAG 6 OKTOBER
BELLEGEM. Brouwerijbezoek 
Omer om 14u in Brouwerij Omer 
Vander Ghinste, Brouwtorenstraat 5. 
Inl.: Mark Vandenberghe, 0477/21 
61 85, mark.vandenberghe@telenet.
be, Org.: SF: Leie-Schelde

ZATERDAG 9 OKTOBER
KORTRIJK. Betoging: Geen me-
ga-moskee in Kortrijk om 14u-20u, 
Sint-Amandsplein. Org.: Vlaams Belang 
Kortrijk

ZONDAG 10 OKTOBER
MECHELEN. Boottocht van 
11u-14u30, Leuvense vaart. Inl.:  
0495/24 84 13, roelandvanwalleg-
hem@telenet.be, Org.: SF Brabant

DINSDAG 12 OKTOBER
GROBBENDONK. Herfstwandeling 
om 14u in Huize Machteld, Gilliam 8, in-
schrijven verplicht, Inl.: 0495/82 76 07, 
seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.
org, Org.: SF Antwerpen

VRIJDAG 15 OKTOBER
NINOVE. 28e Breugelfestijn van 
17u-21u in Chloe-hallen, Merellaan 46. 
Inl.: Guy D’haeseleer, 0495/48 36 97, 
guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org, Org.: 
Forza Ninove

ZATERDAG 16 OKTOBER
SCHELLE. Jaarmarkt Schelle: VB 
aanwezig van 10u-16u in Chloe-hallen, 
Merellaan 46, Leo Haucourt, 0475/65 
69 57, leohaucourt@gmail.com
ASSE. Pensenkermis van 12u-22u in 
Gemeentelijke Feestzaal, Notalaarstraat 
12. Inl.: Suzy Jacobs, 0471/75 23 36, 
suzy.jacobs@vlaamsbelang.org.
MOL. Vlaams Belang Marathon 
tvv Help Brandwonden Kids - 
Loop mee! van 14u-20u in De Kleppen-
de Klipper, Postelsesteenweg 111. Inl.: 
Stef De Keyser, 0473/67 40 83, stef.
dekeyser@vlaamsbelang.org
NINOVE. 28e Breugelfestijn van 
17u-21u in Chloe-hallen, Merellaan 46. 
Inl.: Guy D’haeseleer, 0495/48 36 97, 
guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org, Org.: 
Forza Ninove

ZONDAG 17 OKTOBER
NINOVE. 28e Breugelfestijn van 
11u-15u in Chloe-hallen, Merellaan 46. 
Inl.: Guy D’haeseleer, 0495/48 36 97, 
guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org, Org.: 
Forza Ninove

ZONDAG 17 OKTOBER
EDEGEM. Toespraak over PFOS en 
ons milieu met Bart Claes en Dries 

Van Langenhove van 14u30-17u in 
Hotel De Basiliek, Trooststraat 22. Inl.: 
Erland Pison, erland.pison@vlaamsbelang.
org, inschrijvingen verplicht, Org.: VB 
Edegem, 

MAANDAG 18 OKTOBER
NINOVE. 28e Breugelfestijn van 
11u-21u in Chloe-hallen, Merellaan 46, 
Guy D’haeseleer, 0495/48 36 97, guy.
dhaeseleer@vlaamsbelang.org, Organisa-
tie: Forza Ninove

DINSDAG 19 OKTOBER
BELLEGEM. Brouwerijbezoek 
Omer om 14u in Brouwerij Omer Vander 
Ghinste, Brouwtorenstraat 5. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477/21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be, Org.: SF: 
Leie-Schelde

VRIJDAG 22 OKTOBER
ANTWERPEN. “Amerikalezing” 
door Jan Penris vanaf 14u, Amerikalei 
92, inschrijven verplicht. Inl.: 0495/82 
76 07, seniorenforum.antwerpen@vlaams-
belang.org, Organisatie: SF Antwerpen

VRIJDAG 22 OKTOBER
KAPELLEN. Kaas- en wijnavond
van 18u-23u30 in Zaal Eskapade, 
Kapelsestraat 237. Inl.: Chris Marynissen, 
kapellenveilig@gmail.com

ZONDAG 24 OKTOBER
DIKSMUIDE. Grote Vlaamse Afde-
lingsbraai vanaf 11u in Zaal De Kring, 
Keiemdorpstraat 87, Keiem. Inl.: Marc 
Riviere, 0498/54 32 71, marc_riviere@
outlook.com

ZATERDAG 6 NOVEMBER
MIDDELKERKE. Gespreksnamid-
dag met Kurt Ravyts en Barbara 
Pas van 14u-17u in zaal Het Anker, 
Kerkstraat 10. Inl.: Paul Van Mullem, 
0476/81 51 88, paul.van.mullem@
hotmail.com

ZONDAG 7 NOVEMBER
TREMELO. Jaarlijkse Steakdag
van 12u-14u30 in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474/69 10 70, alain.
verschaeren1@telenet.be, Organisa-
tie: VB Tremelo-Baal

Activiteiten voor het volgende nummer dienen via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te worden voor 13 oktober.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER



INHOUDELIJKE 
BROCHURES

Gratis verkrijgbaar via:
www.vlaamsbelangwinkel.org

zowel digitaal als op papier


