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Wie dacht dat in de jacht op kijkcijfers de morele bodemgrens anno 
2021 wel was bereikt, werd afgelopen maand – opnieuw – in het 
ongelijk gesteld. Zo vonden programmamakers van VTM het nodig 
om met een heuse grondboor ettelijke meters onder de limieten van het 
menselijk fatsoen te graven. Na het koppelen van landbouwers wil de 
zender met ‘Ik wil een kind’ zogenaamde wensouders bijeenbrengen. 
Pittig detail: de voorwaarde is dat ze geen relatie met mekaar hebben 
en dus bij voorbaat voor het co-ouderschap kiezen. Ja hoor, u leest het 
goed. Een romantische liefdesrelatie tussen twee partners met wederzijds 
vertrouwen, genegenheid en affectie is immers hopeloos oudbakken en 
aartsconservatief, zo blijkt. Als dat werkelijk zo is, vreest uw dienaar dat 
hij ettelijke lentes te laat is geboren.

KOUDE RILLINGEN 

Hoewel het verontwaardigde reacties hagelde, bleef de zender bij zijn 
besluit om door te zetten met het programma. “Hoe meer rumoer, hoe 
meer kijkcijfers”, denken ze op het Mediaplein. En het belang van het kind 
dan? Is dat niet primordiaal? Neen dus. Kinderen krijgen is ogenschijnlijk 
iets wat haast louter notarieel te regelen valt. Een praktische afhandeling, 
zeg maar. Hier een stempel en daar een fiscale zegel en het is ‘in de 
sacoche’. Om koude rillingen van te krijgen.  

De keuze voor een kind is onomkeerbaar. De aanloop en de komst ervan 
behoren tot de heiligste momenten van een mens‘ levenswandel. Zoiets 
herleiden tot een louter bureaucratische transactie waarbij de rechten van 
het kind ondergeschikt worden gemaakt aan die van de (biologische) 
ouders is niet alleen intriest, het getuigt ook van een totale afwezigheid 
van enig ethisch kompas. Dat een commerciële instelling in haar blinde 
hunker naar clicks en kijkers iets dergelijks bedenkt, is laakbaar. Dat een 
samenleving het, met de popcorn in de hand gadeslaat, is onverteerbaar.    

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Een kind is geen 
brood



 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Energie en water moeten steeds voor iedereen toegankelijk en dus betaalbaar zijn. Dat laatste 
is in België alvast niet meer het geval. Zo’n 1 op 5 gezinnen worden getroffen door energie-
armoede. Dat is een cijfer dat door de jaren heen steeds stabiel is gebleven. We kunnen nu 
verwachten dat dat aantal door de stijgende energieprijzen spectaculair zal toenemen.

Een gemiddeld gezin gebruikt in Vlaanderen zo’n 3.500 kWh per jaar stroom en betaalt nu 
met een vast elektriciteitscontract gemiddeld 523 euro voor die stroom waar dat vorig jaar nog 
388 euro was. Dat is een stijging met 35 procent. Bij variabele contracten is die prijs zelfs 
gemiddeld gestegen met 64 procent, van 293 euro naar 480 euro.

Bij de gasprijzen is de stijging nog spectaculairder. Een Vlaamse consument met een gemiddeld 
verbruik en een vast gascontract betaalt nu 950 euro voor dat gas, netkosten niet meegere-
kend. Dat is een toename van 70 procent in vergelijking met vorig jaar. Bij variabele contacten 
betalen mensen soms zelfs tot drie keer zoveel als voordien. De federale energieregulator CREG 
stelde op zijn beurt dat gezinnen met een variabel energiecontract een jaarfactuur kunnen krij-
gen die minstens 700 euro hoger zal uitvallen tegenover 2019.

De oplossing van de regering? Geen oplossing. Het is te zeggen, ze voorziet wel 80 euro voor 
kwetsbare gezinnen die onder een sociaal tarief vallen. En ook een besparing tussen de 30 en 
50 euro op jaarbasis voor gezinnen die daar niet onder vallen door een hervorming van de 
heffingen op de stroomfactuur. En dat is het. Als er één ding nog sociaal is aan de Vivaldirege-
ring, dan is het alleen nog het sociaal bloedbad dat ze mee organiseert. 

Beste regering, we zijn het er toch over eens dat energie een basisrecht is? Wel, handel daar 
dan ook naar. Onze energie moet betrouwbaar zijn. Onze energie moet beter zijn voor het mi-
lieu. Maar bovenal moet onze energie betaalbaar zijn. En dat kan. Verlaag de btw op energie 
van 21 procent naar 6 procent. Herbekijk de energiefactuur als het nodig is volledig. Groene 
politici zijn misschien bezig met een denkbeeldig einde van de wereld, maar de Vlamingen 
vragen zich vooral af of ze nog genoeg overhouden op het einde van de maand. Gelukkig 
voor die Vlamingen is er nog het Vlaams Belang: eerst Vlaanderen en de Vlamingen en dan pas 
de wereld.

Energiecrisis? Eerst Vlaanderen en 
de Vlamingen en dan pas de wereld
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THEORETISCHE RIJLESSEN 
GRATIS, MAAR NIET VOOR 
VLAMINGEN

ZWAAR CRIMINELE 
MINDERJARIGEN 
WORDEN 
ONVOLDOENDE 
BEWAAKT

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt het normaal 
dat asielzoekers en anderstaligen erg goedkope of zelfs gratis 
theoretische rijlessen kunnen volgen, terwijl werkende Vlamingen 
daarvoor zo’n 150 euro moeten ophoesten. “Je reinste 
discriminatie”, oordeelt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul, 
die Weyts hierover ondervroeg naar aanleiding van een concre-
te situatie waarbij een dame met een beperkt inkomen wandelen 
werd gestuurd bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs. 
“Het wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse regering aan dat 
alles-gratisbeleid voor immigranten een einde maakt. De Vlaamse 
begroting die nu in de rode cijfers zit, zou er wel bij varen.”

Het Vlaams Belang wil dat instel-
lingen waar zwaar criminele min-
derjarigen – zoals moordverdach-
ten – verblijven beveiligd worden 
zoals volwaardige gevangenis-
sen. De partij eist dat welzijns-
minister Wouter Beke (CD&V) 
daartoe initiatieven neemt. “De 
overheid moet burgers bescher-
men tegen gevaarlijke criminelen, 
ongeacht of deze minderjarig zijn 
of niet”, zegt fractievoorzitter in 
het Vlaams Parlement Chris Jans-
sens. “In 2019 ontsnapten maar 
liefst 40 minderjarigen uit de 
gesloten instellingen. Sommigen 
konden zelfs zonder meer naar 
buiten lopen. Dit toont een uiterst 
gebrekkige veiligheidscoördinatie 
aan.” 

GEEN TERUGREIS 
VOOR SYRIËSTRIJDERS 
Het blijft een eigenaardig gegeven dat jihadistische 
Syriëstrijders, die niet geloven in onze democratische 
rechtsstaat, willen terugkeren naar ons land. De op 
bloed beluste, uit Kapellen afkomstige jihadtijdbom 
Adel Mezroui spande er zelfs een rechtszaak voor 
aan. Recent werd hij in een Syrische gevangenis ge-
interviewd en daarbij had hij het met de lach op het 
gezicht over zijn wreedheden. “Het zijn gewetenloze 
en gedegenereerde fanatici die plezier scheppen in 
moorden, verminken en verkrachten”, zegt Kamerlid 
Dries Van Langenhove. “Dit geboefte moet berecht 
worden in Syrië en Irak. Voor de veiligheid van onze 
burgers kan van een terugkeer nooit meer sprake 
zijn.”
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‘ECOCIDE’
“De energiefactuur groeide 
uit tot een zorgvuldig geca-
moufleerde belastingbrief. 
Slechts één derde van de 
factuur gaat naar energie en 
samen met de kost voor de 
leidingen kom je maar goed 
aan de helft. De andere helft 
zijn belastingen.”

Noël Slangen, columnist, Het 
Laatste Nieuws, 4 oktober 
2021.

“Het [linkse woke denken] heeft 
een activistische, militante kant 
gekregen waar ik me heel erg 
ongemakkelijk bij voel. Voor 
extreme fracties ben je woke 
of ben je een toonbeeld van 
‘blanke zwakheid’ of ‘koloni-
alistische rationaliteit’. Dat is 
problematisch, want dan is er 
géén debat meer mogelijk.

Luc Sels, rector KU Leuven, 
De Standaard, 27 september 
2021.

“Onze gevangenissen zitten 
vol met Mohamed, Farid en 
Karim – niet met Pierre, Paul en 
Jacques.”

Sven Mary, advocaat, La 
Dernière Heure, 22 september 
2021.

“De Vlaamse regeringen, ook 
die geleid door de N-VA, 
zijn er na al die jaren [niet] 
in geslaagd hun economisch 
beleid af te stemmen op dat 
van de performantere Europese 
noorderburen. […] De Vlaamse 
regeringen gedragen zich […] 
als een kleinstedelijk schepen-
college.”

Rik Van Cauwelaert, journalist, 
De Tijd, 25 september 2021.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD
In een stemming over biodiversiteit in het Europees Parlement 
heeft de klimaatbeweging het strafrecht ontdekt als een zoveelste 
instrument om haar klimaatpolitiek op te dringen aan de Europese 
burger. “De voorgestelde misdaad van ecocide zou zogenaamde 
milieucriminaliteit kunnen verbinden met effectieve strafrechtelijke 
sancties”, zegt Europarlementslid Tom Vandendriessche.
“Wie een dissidente mening over het klimaat heeft, moet de mond 
gesnoerd, want hem of haar zal juridische vervolging wachten. 
En na verloop van tijd zal het risico op strafrechtelijke sancties 
volstaan om elkeen te onderwerpen aan het dominante klimaat-
verhaal.”

EEN OPSTELLETJE VOOR EEN 
GROEPSVERKRACHTING
Een zachte aanpak van criminaliteit leidt alleen maar tot harde 
criminaliteit. Helaas is de Brusselse correctionele rechtbank 
hier niet van overtuigd. Deze oordeelde onlangs nog dat zes 
mannen die deelnamen aan een groepsverkrachting van een 
minderjarig meisje niet eens naar de cel hoefden. “In plaats 
daarvan moeten ze een opstel over respect voor vrouwen 
schrijven”, stelt Kamerlid Katleen Bury vast. “Als minachting 
voor de rechten van slachtoffers en als signaal naar nieuwe 
potentiële daders toe kan dat tellen. Is dit nu de strengere, 
rechtvaardigere justitie waar Van Quickenborne al meer dan 
een jaar mee uitpakt?”
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NMBS MOET 
ZICH NEUTRAAL 
OPSTELLEN

LAAT 
LEERLINGEN 
LEERLING ZIJN

Een overheidsbedrijf als de NMBS, dat gefinan-
cierd wordt door de belastingbetaler, moet zich 
steeds politiek neutraal opstellen. “Helaas ge-
beurt dat niet”, zegt Kamerlid Frank Troosters. 
“Tegenwoordig dient men er enkel de groene 
klimaatagenda en de klimaatspijbelaars van 
Anuna De Wever.” Zo worden er mails verstuurd 
met oproepen tot deelname aan klimaatmarsen 
en maakt men er ook nog eens reclame voor in 
stations en treinen. “Benieuwd of minister van 
Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in de toe-
komst dan ook bereid zal zijn om manifestaties 
als bijvoorbeeld het Vlaams Nationaal Zang-
feest of de IJzerwake te promoten.”

Het Vlaams Belang is niet opgezet met de 
aankondiging van de klimaatspijbelaars om 
het wekelijks scholierenprotest herop te starten. 
“Spijbelen en de leerplicht schenden, moeten 
we ontmoedigen”, reageert Vlaams Parlements-
lid Roosmarijn Beckers. “Niettegenstaande het 
om kostbare lestijd in de nasleep van de coron-
acrisis gaat, bestaat er in onze scholen zelfs 
politieke dwang tot deelname. Spijbelen wordt 
niet ineens aanvaardbaar als het is om een 
ecologistische agenda uit te voeren. Scholen 
die hieraan meedoen, misbruiken onze kinde-
ren om een politieke, in dit geval groen-linkse, 
agenda door te drukken.”
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Zoals het een goede regimezender betaamt, 
zendt de VRT met de regelmaat van de 
klok reeksen uit waaruit moet blijken dat wij 
Vlamingen – en dan al zeker de wat oudere, 
witte heteromannen – toch wel onversneden 
racisten zijn. Na de propagandareeksen 
‘Kinderen van de Kolonie’, ‘het verzet’ en 
‘de Holocaust’ was het nu de beurt aan de 
reeks ‘Kinderen van de Migratie’, waarbij 
heroïsche verhalen van immigranten werden 
afgewisseld met beelden van Boze Vlaams 
Blokkers, ondersteund door dreigende muziek. 
Het Ministerie van Propaganda had het niet 
beter gekund.

Maar zelfs de VRT kan die reeks niet blijven 
heruitzenden – dat kan alleen met F.C. De 
Kampioenen – en dus moest er natuurlijk 
een vervolg komen. En zo kan u nu op uw 
beeldbuis genieten van de reeks ‘Het Leven 
in Kleur’, over… racisme in Vlaanderen 

natuurlijk. “De vijfdelige reeks zoekt het uit en 
peilt zonder taboes naar het racisme in ons 
onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal”, 
zo klinkt het op de website van de VRT. 
Nochtans zegt iets me dat het ‘anti-Vlaamse 
racisme’ wel eens een taboe zou kunnen zijn.

Maar soit, goed van inborst als ik ben, 
bezorg ik de dames en heren (al dan niet van 
het ‘cis’-genre) van de VRT graag een insteek 
voor een volgende reeks. Na ‘Kinderen 
van de Migratie’ de serie ‘Kinderen van 
de Invasie’. Een 24-delige reeks over de 
gevolgen van de islamisering in dit land. 
Vrouwen die courant worden lastiggevallen 
in de grootstad, bendegeweld, seksueel 
geweld, haatimams, halal op school, de 
hoofddoekenlobby… De inspiratie voor zo’n 
reeks is zowat eindeloos. En het is alleszins 
heel wat actueler dan verhalen uit de jaren 
1940-1960.

Kinderen van de Invasie
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Energiefactuur: 
“Paniekvoetbal, maar geen 
structurele hervormingen”
De hoge energieprijzen en de impact op de factuur blijven de actualiteit beheersen. Het leidt tot een 
rondje politiek paniekvoetbal. Zowel de federale als de Vlaamse regering kondigden beperkte 
maatregelen aan die de energiefactuur zouden moeten drukken. Echte structurele hervormingen 
blijven echter uit. Een gemiste kans volgens onze partij.

ALEXANDER VAN HOECKE

Experten waarschuwen al maanden 
voor de torenhoge energiefactuur 
die gezinnen in de bus zullen zien 
vallen. Dat is niet alleen een gevolg 
van de hoge energieprijzen op 
de grootmarkten. Integendeel, de 
oorzaak van de hoge factuur ligt 
vooral bij het beleid dat de laatste 
jaren gevoerd werd. Zo gaat 
bijvoorbeeld slechts een derde van 
wat je betaalt voor elektriciteit naar de 
eigenlijke kostprijs ervan. Nagenoeg 
de helft van de factuur bestaat uit 
(verdoken) heffingen en btw-lasten. 

STRUCTURELE WEEFFOUTEN 
IN ENERGIEFACTUUR

Van de zichtbare belastingen is de 
btw het leeuwendeel. Het opnieuw 
verhogen van de btw op energie 
van 6% naar 21% in 2015 door 
de regering-Michel heeft zowel de 
stroom- als gasfactuur fors doen 
stijgen. Over een mogelijke daling 
van de btw wordt koud en warm 

geblazen door de traditionele 
partijen. Voor de verkiezingen 
was voor Vooruit de verlaging van 
de btw zelfs een breekpunt voor 
regeringsdeelname. Toen de N-VA in 
de federale regering zat, verdedigde 
Bart De Wever in alle tv- en 
radiostudio’s een btw-verhoging. Hij 
stelde dat goedkope energieprijzen 
“in deze 21ste eeuw niet meer aan 
de orde zijn”. De Wever vond dat 
“eigenlijk een goede zaak”. Energie 
wordt door iedereen als basisrecht 
beschouwd, maar het wordt op 
dezelfde manier belast als kaviaar en 
champagne.

Naast een hele rist zichtbare 
belastingen zitten er dus ook verdoken 
heffingen in de energiefactuur. In de 
elektriciteitsfactuur betaal je maar liefst 
een kwart van het totaalbedrag aan 
die verdoken belastingen. Daarom 
dat experts vaak spreken over een 
‘verdoken’ of ‘verkapte’ belastingbrief. 
Het zijn gemaakte kosten door de 

overheid die ze nu aanrekent aan de 
burger via de factuur. Het merendeel 
van die kosten heeft te maken met 
de roekeloze oversubsidiëring 
van allerlei vormen van groene 
stroomopwekking. Het voorbeeld 
bij uitstek is de zogenaamde 
‘freyafactuur’, de historische 
schuldenput door oversubsidiëring 
van groene stroom op Vlaams 
niveau gecreëerd door toenmalig 
socialistisch minister Freya Van 
den Bossche. Er werd grootschalig 
misbruik gemaakt van het systeem van 
de groenestroomcertificaten waarbij 
particulieren en bedrijven jaarlijks 
een bepaald bedrag uitgekeerd 
kregen in ruil voor de productie van 
een bepaalde hoeveelheid ‘groene 
stroom’. Nog tot in de jaren ’30 zal 
elk Vlaams gezin via de stroomfactuur 
meebetalen aan het vullen van deze 
socialistische schuldenput.  

Een ander structureel probleem 
is de organisatie van ons 

ENERGIE
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energielandschap. Tientallen 
schimmige energie-intercommunales 
zijn verantwoordelijk voor de manier 
waarop energie tot bij u thuis wordt 
geleverd. Dat is historisch zo 
gegroeid, niettegenstaande 
energiedistributie op dit 
moment heel duidelijk een 
gewestbevoegdheid is en 
géén bevoegdheid van 
de lokale besturen. De 
huidige situatie leidt tot 
onrechtvaardige situaties 
waarbij een gezin met 
hetzelfde verbruik als een 
ander gezin iets verderop tot 
220 euro meer betaalt voor 
stroom op jaarbasis. Ook is 
het onaanvaardbaar dat de 
Vlaming via de energiefactuur 
betaalt voor honderden 
onzinnige politieke postjes in de 
energie-intercommunales. 

PANIEKVOETBAL EN 
ZWARTE PIETEN

Zolang er niet grondig ingegrepen 
wordt op deze ‘weeffouten’ blijven 
we geconfronteerd met situaties 
als vandaag. De Vlaamse en 
federale regering hebben echter 
niet gereageerd op de torenhoge 
energieprijzen met een actieplan om 
de factuur structureel te verlagen, wel 
integendeel. 

De Vlaamse regering, met Vlaams 
minister van Energie Zuhal Demir 
(N-VA) op kop, trok onmiddellijk in 
haar calimerorol en verwees naar 
de federale regering. Ze vergat 
daarbij wel te vermelden dat het 
Vlaamse aandeel in de heffingen met 
voorsprong het grootst is. 

Federaal kwam er een eenmalige 
korting op de jaarlijkse energiefactuur 
van 80 euro voor diegenen met 
sociaal tarief. Vergeleken met de uit 
de pan swingende rekeningen die 
de Vlaming in de bus ziet vallen is 
dit een druppel op een hete plaat. 
Naar aanleiding van de coronacrisis 
werd het sociaal tarief voor energie 

trouwens uitgebreid, deze uitbreiding 
wordt nu met drie maand verlengd. 
Wat erna moet gebeuren, is compleet 
onduidelijk. De Vlamingen die 

nooit aanspraak konden maken op 
het sociaal tarief mogen op hun 
kin kloppen. Zij moeten zich maar 
neerleggen bij de absurd hoge factuur 
die bij hen in de bus valt.

STRUCTURELE HERVORMING 
GEEN PRIORITEIT VOOR 
REGERINGEN 

Het is onvoorstelbaar dat men de 
Vlaming wil doen geloven dat 
elektrificatie voordelen met zich 
mee zal brengen indien elektriciteit 
belast wordt als een luxegoed. 
Energiespecialist Ruben Baetens stelde 
het als volgt: “Je kan vandaag zelfs 
een warmtepomp gratis geven. Door 
de hoge heffingen op elektriciteit zal 
ze nog niet rendabel zijn.” Nochtans 
zou een warmtepomp hoogst efficiënt 
kunnen zijn. 

Wie de beleidsverklaring van premier 
De Croo heeft gevolgd, merkte het 
trouwens ook al op: alle traditionele 
partijen lijken zich ook neergelegd te 

hebben bij de groene slagzin: 
‘anders gaan leven’. Het gaat 
voor die partijen allang niet 
meer om het beheersen van 
de klimaatverandering. Neen, 
we moeten minder verbruiken, 
minder gaan winkelen, niet 
elk gezin mag zich nog een 
wagen kunnen permitteren… 
we moeten dus aan welvaart 
inboeten. Ook in dat kader 
horen we soms de uitspraak 
dat dure energieprijzen 
eigenlijk een ‘goede zaak 
zijn’ en dat het een ‘wake-up 
call’ is om anders te leven.

Het is duidelijk dat de overheid met 
haar beleid een enorme impact 
kan hebben op de factuur. Het valt 
weliswaar te betwijfelen of de huidige 
beleidspartijen écht streven naar 
goedkope, schone en voldoende 
voorradige energie. Indien de wil er 
is om echt grondig in te grijpen en de 
factuur structureel te hervormen kan 
iedereen daar beter van worden. De 
huidige maatregelen zijn echter een 
gemiste kans om juist dat te doen. 

Het Vlaams Belang diende daarom 
onlangs in het Vlaams Parlement nog 
een resolutie in om een structurele 
hervorming van de energiefactuur 
te bepleiten. Onze partij is en blijft 
namelijk de enige die voor een echt 
grondige omslag en de bijhorende 
verlaging van die factuur pleit. Niet 
anders, maar beter gaan leven dus. 

De Vlaamse regering, met Demir 
op kop, verwees naar de federale 
regering - ze vergat daarbij wel 
dat het Vlaamse aandeel in de 
heffingen met voorsprong het 

grootst is

“Je kan vandaag zelfs een warmtepomp gratis geven. 
Door de hoge heffingen zal ze nog niet rendabel zijn.”
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“Geniepige taksen, maar 
aan heilige huisjes wordt niet 
geraakt”
Nog voor de regering De Croo in de Kamer haar Beleidsverklaring kwam voorstellen, werden de 
krachtlijnen ervan al via een persconferentie kenbaar gemaakt. Qua politieke vernieuwing en 
respect voor het parlement alweer een veelzeggend signaal van premier De Croo dat de Kamer 
voor deze regering slechts op de tweede plaats komt, en dat er eerst gecommuniceerd wordt naar 
de vrienden van de bevriende pers. Maar los daarvan, is de inhoud van de regeerverklaring 
van paars-groen nog veel triester, zo stelde fractievoorzitter Barbara Pas in de Kamer vast. De 
plannen van paars-groen bevatten veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste 
gewone Vlamingen, terwijl aan de heilige linkse huisjes niet wordt geraakt.

DOOR STIJN HIERS

Tijdens de laatste rechte lijn 
bij de vastlegging van het 
begrotingsakkoord, kwam het 
regelmatig tot stevige conflicten 
tussen de socialisten en de 
liberalen in de regering – een 
regering die zichzelf graag 
profileert als één hechte ploeg. 
Het toont enkel maar aan dat 
de machthebbers in dit land 
niet meer in staat zijn om échte 
beslissingen te nemen, en dat 
België als kunstmatig gedrocht 
gewoon niet werkt. De regering 
had voor zichzelf nochtans de 
lat al zeer laag gelegd, namelijk 
een budgettaire inspanning van 
maximaal 2,5 miljard op een 
totaal tekort over 2022 van 

zo’n 20 miljard euro. Het enige 
dat de Vivaldi-partijen nog aan 
elkaar bindt, naast angst voor 
de verkiezingen en voor het 
Vlaams Belang, zijn extra taksen, 
belastingen en heffingen. De 
Vlamingen verder als een citroen 
uitpersen, dat is zowat de enige 
betrachting van de paars-groene 
regering.

EEN AALMOES WAAR 
WE ZELF VOOR MOETEN 
BETALEN

Zo wordt er bijvoorbeeld 
niets ondernomen om de 
energiefactuur voor iedereen 
betaalbaar te maken. Een 

éénmalige toelage van 80 euro 
bovenop het sociaal tarief is een 
peulschil in vergelijking met de 
extra inkomsten die de overheid 
nu binnenhaalt via de taksen 
op de energiefacturen; en het is 
slechts een druppel op een hete 
plaat voor het doorsnee gezin 
dat zijn energiefactuur op een 
jaar tijd met 700 à 800 euro 
ziet stijgen. Daarnaast komt die 
aalmoes dus ook niet bij ieder 
Vlaams gezin terecht, maar enkel 
bij wie geniet van een sociaal 
tarief. 

De facto moet de hardwerkende 
Vlaming bovenop zijn torenhoge 
energiefactuur onder het mom 
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van ‘solidariteit’ nog eens extra 
geld ophoesten om die toelage te 
financieren. Alsof we in dit land 
nog niet genoeg betalen…

REIZEN WORDT 
DUURDER

En wie er na zijn energie- 
en zijn belastingfactuur 
toch nog in slaagt om wat 
zuurverdiende centjes opzij 
te leggen om in de zomer 
twee weekjes op vakantie te 
gaan, mag dankzij paars-
groen binnenkort extra 
betalen via een vliegtaks. 
De wereldvreemde politieke 
elite heeft met haar klimaatreligie 
duidelijk geen flauw idee hoe 
hard mensen moeten werken om 
rond te komen, of om zelfs maar 
één keertje op vakantie te kunnen 
gaan. 

Dit nog eens extra belasten 
is ronduit schandalig, en 
bevestigt datgene wat tijdens de 
verkiezingscampagne van 2019 
al duidelijk werd: “Te veel poen? 
Stem Groen!”

BELASTINGSREGERING

Het lag voor de hand dat 
een door Wallonië en links 
gedomineerde regering de 
weg van meer belastingen ging 
bewandelen, maar omdat dat 
toch een beetje gevoelig ligt bij 
de liberale achterban van de al 
lang niet meer liberale MR en 
Open Vld, kiest deze regering 
voor geniepige, heimelijke en 
slinkse belastingverhogingen. In 
het eerste jaar van de legislatuur 
voerde de Vivaldi-meerderheid 
voor maar liefst anderhalf miljard 
euro aan nieuwe belastingen 
en belastingverhogingen in. 
Denk maar aan de extra btw 
op bepaalde verrichtingen bij 
de tandartsen, het schrappen 
van de btw-vrijstelling op invoer 
van geringe waarde, of het 

opschorten van de indexering 
van aftrekbare bedragen zoals 
het pensioensparen. Stuk voor 

stuk zaken die iedere burger 
genadeloos in zijn of haar 
portefeuille zal voelen.

België behoort ondanks al deze 
overheidsinkomsten nog steeds 
tot de zwakke en schuldzieke 
landen van Europa. De Vivaldi-
regering met zeven partijen en 
vier ideologieën slaagt er niet in 
om zelfs maar te beginnen aan 
het saneren van de bloedrode 
begrotingscijfers en torenhoge 
staatsschuld. Maar aan de 
heilige huisjes raakt deze linkse 
en anti-Vlaamse regering niet: de 
miljardenfactuur van de migratie, 
de transfers, de Europese Unie 
en de vele miljoenen die verloren 
gaan aan een veel te vet 
Belgisch politiek systeem blijven 
gewoon verder bestaan. Zelfs 
aan het financiële gunstregime 
voor topsporters wordt slechts 
marginaal geraakt.

Daarnaast blijft de regering zich 
gewoonweg rijk rekenen met 
traditionele sluitposten om het 
gat dicht te rijden, zoals 400 
miljoen euro voor de strijd tegen 
sociale en fiscale fraude en 100 
miljoen euro voor de verhoging 
van de werkgelegenheidsgraad. 
Op zich zouden dat goede 
zaken zijn, ware het niet dat 
het fraudebestrijdingsplan van 

minister Van Peteghem (CD&V) 
nog maar net in de stijgers staat, 
en er van de 200 miljoen euro 

die de fraudeaanpak in 
2021 al moest opleveren, 
nog geen spoor, laat 
staan een eurocent, te 
bespeuren valt. En ook de 
arbeidsmarkthervormingen 
moeten eerst nog worden 
onderhandeld door de sociale 
partners, zodat het bijzonder 
twijfelachtig is of die 100 
miljoen euro voor het jaar 
2022 haalbaar is.

GEEN WERKBAAR PLAN

Tenslotte stelt het Vlaams Belang 
vast dat werkgevers met meer 
dan 50 werknemers opnieuw 
worden geviseerd. Als beloning 
voor hun inspanning om zoveel 
mensen aan het werk te zetten 
zullen zij gestraft worden met 
een sanctie van 2,5 procent 
op de loonmassa gedurende 
een kwartaal als hun bedrijf 
bovenmatig veel langdurig zieken 
heeft. Alsof het de taak van 
bedrijven is om privédetective 
te gaan spelen in de medische 
dossiers van hun personeel. 

Maar voor de Vivaldi-partijen 
is zo’n systeem natuurlijk veel 
gemakkelijker dan moeten 
toegeven dat de fraude rond 
uitkeringen zich voornamelijk 
in Wallonië stelt. Bovendien 
geldt de maatregel enkel 
voor werknemers jonger dan 
55 jaar en laat men dus 
opnieuw de grootste groep van 
langdurig zieken ongemoeid. 
En een ernstig plan voor de 
eindeloopbaanproblematiek dat 
moet resulteren in werkbaar werk, 
is er gewoonweg niet.

Kortom, het hele regeer- en 
begrotingsakkoord van paars-
groen is er vooral eentje van een 
heel klein beetje willen en heel 
veel niet kunnen!

België behoort ondanks al 
deze overheidsinkomsten 
nog steeds tot de zwakke 
en schuldzieke landen van 

Europa
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Het Vlaams Belang verkoopt  
toogpraat
Tom Van Grieken, de voorzitter van onze partij, zal maandelijks te horen zijn in een nieuwe 
podcast. De serie krijgt de ludieke naam ‘ToogPraat’. Elke maand zal Van Grieken er een 
centrale gast ontvangen om op een taboeloze en politiek incorrecte manier een onbevangen 
gesprek te hebben. Dit over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen. De eerste 
gast van Van Grieken was niet zonder controverse en meteen een klepper: ex-politicus en 
opiniemaker Dyab Abou Jahjah.

MEDIA

DOOR JONAS NAEYAERT

Nadat onze partij vorig jaar van 
start ging met een wekelijkse 
YouTube-rubriek waarbij onze 
volksvertegenwoordigers worden 
geïnterviewd over hun activiteiten 
in de parlementen – genaamd 
VBTV – start het Vlaams Belang 
nu ook met een podcast. Daar 
waar VBTV-uitzendingen minder 
dan een kwartiertje duren, beogen 
we met deze podcasts uitvoeriger 
en meer in de diepte allerhande 
onderwerpen te bespreken. Dit zelfs 
met tegenstanders van de partij.

PODCAST ZONDER TABOES

“ToogPraat wordt een politiek 
incorrecte podcast zonder taboes”, 
licht Tom Van Grieken toe. “Maar 
het wordt daarom geen pure Vlaams 

Belang- of Van Grieken-show. 
Integendeel, het is de bedoeling 
om figuren van allerlei strekkingen 
uit te nodigen – ook tegenstanders. 
We zijn immers van mening dat niet 
polarisatie het probleem is van onze 
democratie, want meningsverschil en 
debat vormen net de voedingsbodem 
van een gezonde democratie. 
Nee, het is nét het uitsluiten van 
andersdenkenden dat een gevaar – 
zo niet het grootste – vormt voor onze 
democratie. Het Vlaams Belang kent 
zo’n uitsluiting natuurlijk al even, maar 
de huidige ‘cancel culture’ viseert 
nagenoeg iedereen die niet wil 
meestappen in de links-extremistische 
dictaten van de ‘woke’ menigte.”

De podcast zal vijf segmenten 
bevatten. Eerst wordt kort het 

favoriete drankje van de gast 
besproken en uitgeschonken. 
Hierna beantwoordt Van Grieken 
in de ‘Wa zal ‘t zijn’-ronde 
een grote vraag van de gast. 
Vervolgens heeft Van Grieken een 
vraag voor de gast in de ‘Pakt 
er enen van mij’-ronde. In ‘Wie 
betaalt de rekening’ bespreken 
beiden dan weer de grote 
uitdagingen voor de toekomst. Tot 
slot wordt in ‘Tournée générale’ 
een tiental tegenstellingen 
voorgelegd aan de gast. De 
podcast is te beluisteren via alle 
courante kanalen zoals Spotify en 
Apple Podcasts nadat het eerst 
via de Vlaams Belang-app wordt 
opgeladen. Abonneren in je 
favoriete kanaal kan via  
toogpraat.org.
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Turkse leerboeken in islam
onderricht Vlaams onderwijs
In het islamonderricht in de Vlaamse scholen worden handboeken gebruikt die opgesteld zijn 
door het Turkse Erdogan-regime, zo bleek recent uit een reportage van het VRT-programma Pano. 
“Dergelijke boeken horen uiteraard niet thuis op onze schoolbanken”, zo zei fractieleider Chris 
Janssens. “Deze  Turkse handboeken moeten zo snel mogelijk gebannen worden uit onze scholen. 
Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) moet daartoe de nodige initiatieven nemen. We mogen niet 
toelaten dat de integratie zelfs in ons eigen leerplichtonderwijs wordt tegengewerkt.”

Uit de Pano-reportage bleek dat de 
handboeken zijn uitgegeven door 
de Diyanet, het Turkse Presidium 
van Religieuze Zaken dat onder 
gezag van de Turkse eerste minister 
de officiële Turkse islam moet 
organiseren. Ook de leerplannen 
van het vak islam werden rechtstreeks 
gekopieerd van die van het Turkse 
onderwijsministerie. De lessen islam 
worden in Vlaanderen nochtans 
gecontroleerd door het Centrum 
voor Islamonderwijs waar de 
Moslimexecutieve bevoegd voor 
is. “Maar die heeft extremistische 
banden, zo werd ook alweer 
aangetoond met het schandaal rond 
de voorzitter van de executieve 
Mehmet Üstün”, stelt Chris Janssens.

INSPECTIE DOOR 
DE EXTREMISTISCHE 
MOSLIMEXECUTIEVE

Het islamonderricht in het Vlaamse 
leerplichtonderwijs had al een 
bedenkelijke reputatie met onder 

meer vaststellingen van eenzijdig 
letterlijke lezingen, een denigrerende 
kijk op ‘ongelovigen’, pure 
wetenschapsontkenning en het 
misprijzen van de Europese cultuur. In 
januari had minister Weyts ingevolge 
deze vaststellingen al gezegd dat 
de inspecteurs-adviseurs islamitische 
godsdienst, samen met een door 
Weyts gedetacheerde adviseur, 
inspanningen zouden doen om de 
kwaliteit van het islamonderwijs 
te verbeteren. “Nu worden deze 
vaststellingen ook bevestigd bij 
de controle van het lesmateriaal”, 
reageert Janssens.

Het is dus al te gek dat de inspectie 
op het islamonderricht onder controle 
blijft van de door extremisme besmette 
Moslimexecutieve. Uit een rapport 
van Staatsveiligheid dat de redactie 
van Pano in handen kreeg, bleek 
immers dat de betoelaagde Sultan 
Ahmet-moskee in Heusden-Zolder 
een belangrijke rol speelt bij het 
verspreiden van moslimextremisme. 

De voorzitter van deze moskee 
is niemand minder dan Mehmet 
Üstün... de voorzitter van de 
Moslimexecutieve.

VLAAMS WAARDENKADER

 “Weyts moet daarom initiatieven 
nemen om te vermijden dat 
de islamlessen in het Vlaamse 
leerplichtonderwijs worden misbruikt 
om de integratie van allochtone 
kinderen tegen te werken”, besluit 
Janssens. “Zij dienen les te volgen 
volgens ons Vlaams waardenkader 
en niet volgens de principes van 
Erdogan.” 

Onze partij is ten gronde voor de 
afschaffing van de islamlessen in het 
Vlaamse leerplichtonderwijs. Om dat 
te realiseren, moet de erkenning van 
de islam ingetrokken worden, wat niet 
betekent dat moslims hun religie niet 
meer mogen praktiseren, maar wel 
dat de islam niet meer ondersteund 
wordt met Vlaams belastinggeld.

ISLAMISERING

DOOR KLAAS SLOOTMANS
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Raad van State velt FDFarrest
Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten hoeven volgens de Raad van State maar één 
keer om de vier jaar aan te geven dat ze hun documenten in hun moedertaal willen ontvangen. Van 
enige eis tot integratie is geen sprake meer. Zo oordeelde het hoogste administratief rechtscollege 
in een nieuw arrest dat de besturen van de faciliteitengemeenten een taalregister mogen aanleggen 
om op die manier de Franstalige inwoners die daarom vragen, hun administratieve documenten 
systematisch in het Frans te bezorgen.

DOOR PETER LEMMENS

Hierdoor kunnen 
faciliteitengemeenten een feitelijk 
tweetaligheidsbeleid voeren en 
wordt de Vlaamse omzendbrief-
Peeters galant van tafel geveegd. 
Die laatste zorgde ervoor dat 
Franstaligen voor elke vertaling van 
een gemeentelijke administratieve 
handeling een afzonderlijke 
vraag moesten richten tot het 
lokaal bestuur. De filosofie 
hierachter was dat Franstaligen 
zich mettertijd zouden integreren 
en dus geen vertalingen 
meer zouden aanvragen. 
Na 58 jaar faciliteiten (zij 
bestaan sinds 1963) kan men 
immers verwachten dat het 
integratieproces stillaan voltooid 
zou zijn. Maar neen dus,  met die 
denkwijze wordt nu door de Raad 
van State komaf gemaakt.  Dat 
stuit Vlaams Belang-parlementslid 
en inwoner van de Vlaamse Rand, 
Klaas Slootmans tegen de borst. 
“Dit is niet alleen een mokerslag 
voor het broze Vlaamse karakter 
van de Rand, het is ook een 
aanfluiting van de grondwet en 
van de taalwetgeving. “Wie niet 
beter wist, zou haast denken dat 
het FDF (Front Démocratique  des 
Francophones, thans DéFI) de pen 
vasthield.”

DRAMAQUEENS

Nog krasser vindt Slootmans dat 
de Raad van State zich in de 
plaats stelt van de wetgever en 

op eigen houtje de invoering van 
taalregisters regelt. “Hierdoor is 
er amper nog enig verschil met 
Brussel en mag men dus geen 
enkele bereidheid meer verwachten 
van Franstaligen om Nederlands 
te leren en zich te integreren.” 
Daarmee komt alvast een einde 

aan de gevestigde rechtspraak 
van de Nederlandstalige Kamer 
van de Raad van State, die de 
omzendbrief-Peeters in het verleden 
meermaals gevalideerd had en de 
faciliteiten daardoor decennialang 
terecht op een beperkende wijze 
heeft geïnterpreteerd.

Dit arrest kwam er na een uitspraak 
van de Algemene Vergadering van 
de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, die tweetalig 
is samengesteld. Vóór de zesde 
staatshervorming was het nog de 
Nederlandstalige Kamer van de 
Raad van State die zich boog 
over administratieve geschillen 
in de faciliteitengemeenten. Het 
Vlaams Belang heeft destijds 
in alle mogelijke toonaarden 
gewaarschuwd voor deze 

Belgicistische hervorming, 
maar wij werden weggezet als 
‘dramaqueens’ door Open Vld 
en CD&V. Meer zelfs: toen wij 
in 2012 een belangenconflict 
indienden in het Vlaams Parlement 
tegen deze hervorming van de 
Raad van State stemde zelfs N-VA 

tegen. Nog geen 10 jaar later 
zit men in de Rand nu met de 
gebakken peren.

GOUVERNEMENT DES 
JUGES

Feit is dat het hoge rechtscollege 
zich met dit arrest ontpopt tot 
een onvervalste ‘gouvernement 

des juges’ die in de plaats treedt 
van de wetgever en daarmee 
eigenhandig beslist dat een stuk 
van Vlaanderen ongehinderd mag 
worden verbrusseld. 

“Wanneer rechtscolleges zich op 
een dergelijke flagrante manier in 
de plaats van de wetgever stellen, 
dan verlaten we de paden van de 
democratie. Met zo’n rechtscolleges 
kunnen we onze parlementen 
evengoed sluiten”, stelde Slootmans 
in het debat tegen minister Somers 
in het Vlaams Parlement. Hij eiste 
daarbij de omzendbrief-Peeters, 
die tot nader order niet vernietigd 
is, onverkort te handhaven. Een 
eis die Somers naar eigen zeggen 
onderschrijft. Of op die woorden 
ook daden zullen volgen, houden 
wij voor u in de gaten.

FACILITEITEN

Wie niet beter wist, zou 
haast denken dat het FDF 

de pen vasthield



Studiedag Dierenwelzijn: een 
hart voor onze dieren
Op zondag 3 oktober vond onze vierde studiedag plaats en dit keer fysiek! We behandelden 
een thema dat ons nauw aan het hart ligt: dierenwelzijn. Voor een volle zaal in het Hasseltse 
kwamen externe sprekers Ellie de Grauwe, Kristien Ghijs en advocaat Tim Peeters het belang van 
dierenwelzijn uitleggen.
DOOR JAN VAN PUYVELDE

Ellie zet zich voor de dieren 
in – via de Poezenboot in Gent 
– maar ook als dierenarts. Tim, 
werkzaam op het kantoor van 
Anthony Godfroid, gaf tekst en 
uitleg over de vele hiaten in de 
wetgeving. Kristien is betrokken 
bij de organisatie Dierengarantie, 
een organisatie die werd opgestart 
om mensen te sensibiliseren en 
om hen bewust te maken van de 
immorele praktijken van sommige 
malafide handelaars en/of fokkers. 
Tevens zet Kristien zich al jaren 
in voor de wantoestanden in de 
broodfokkerijen.

ACTIEFSTE PARTIJ INZAKE 
DIERENWELZIJN

In 2019 trok het Vlaams Belang in 
samenwerking met de Partij voor 
de Dieren (PVDD) naar de kiezer. 
Het bondgenootschap tussen het 
Vlaams Belang en de PVDD was 
een groot succes en maakte van het 
Vlaams Belang in de parlementen 
veruit de actiefste partij inzake 
dierenwelzijn. De twee voorbije 
jaren – de eerste twee jaren van 
deze legislatuur – deed de Vlaams 

Belang-fractie in het Vlaams 
Parlement – en dan in het bijzonder 
onze dierenwelzijnsspecialiste Els 
Sterckx – honderden voorstellen en 
suggesties om het dierenwelzijn in 
Vlaanderen te verbeteren. 

Daarnaast doet het Vlaams Belang 
in samenwerking met de PVDD 
ook aan actief dienstbetoon aan 
mensen die vragen hebben over de 
dierenwelzijnswetgeving of die niet 
weten tot welke diensten ze zich 
dienen te wenden met meldingen of 
klachten inzake dierenmishandeling 
of -verwaarlozing. De inzet 
en initiatieven van onze 

dierenwelzijnsexperte Els Sterckx 
dwingen inmiddels respect af bij 
vriend en vijand.

Met deze studiedag bewees het 
Vlaams Belang weer eens dat het 
geen one-issuepartij is, maar een 
gedragen partij die tevens een 
toekomstvisie voor dierenwelzijn 
heeft. Een toekomstvisie die, wat 
dierenwelzijn betreft, mooi werd 
samengevat in de brochure van 
dierenwelzijn. Bij vragen omtrent 
dierenwelzijn kan u mailen naar jan.
vanpuyvelde@vlaamsparlement.be of 
kan u gratis de brochure bestellen 
via vlaamsbelang.org/winkel.

DIEREN
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Tien speerpunten die op onze studiedag besproken werden:
• Dierenwelzijn moet volledig een Vlaamse bevoegdheid worden.
• Dierenmishandeling moet kordaat bestraft worden.
• Een veel actiever beleid tegen dierenverwaarlozing dringt zich op.
• Het lokaal dierenwelzijnsbeleid dient meer gestimuleerd te worden.
• Er moet komaf gemaakt worden met broodfok.
• Strengere regels op vlak van dierentransport zijn nodig.
• Dierenproeven moeten maximaal vermeden worden.
• Er moet een verbod op onverdoofd slachten komen, ook in Brussel.
• Stalbranden moeten voorkomen worden.
• Er moet meer aandacht gaan naar dierenwelzijn in internationale 

context.
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Federale en Vlaamse beleidsverklaring

Vooral veel 
misplaatst optimisme
In september legden eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) en Vlaams minister-president Jan 
Jambon (N-VA) de krachtlijnen van hun beleid en begroting voor aan respectievelijk het federale en 
het Vlaamse Parlement. In een beleidsverklaring en een Septemberverklaring werden de prioriteiten 
van de regeringen voor het komende politieke jaar bekendgemaakt. De beide verklaringen vormden 
voor de redactie voldoende reden om haar licht hierover op te steken bij onze fractieleiders in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, Barbara Pas en Chris Janssens.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mevrouw Pas, hoe beoordeelt u de beleidsverkla-
ring van de Vivaldi-regering?

Die mist iedere ambitie. De Croo en zijn ploeg had-
den de lat voor zichzelf al zeer laag gelegd, namelijk 
een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard 
euro op een totaal tekort van zo’n 20 miljard euro in 
2022. Maar een ernstig plan om de overheidsfinanci-
en de komende jaren weer op de rails te krijgen is er 
niet. Men begint zelfs niet aan het structureel saneren 
van de bloedrode begrotingscijfers en staatsschuld. 
Iedereen weet nochtans waar het geld zit: in de miljar-
dentransfers, de migratiefactuur, de EU en het politiek 
systeem. Maar aan die heilige huisjes wordt niet ge-
raakt. Integendeel. Men wil de burgers doen geloven 
dat er alleen kruimels te vinden zijn in de marge.

Toont de regering dan ook geen ambitie om de 
torenhoge energiefactuur van de Vlaming beheers-
baar te houden?

Absoluut niet. Een eenmalige cheque van 80 euro 
uitdelen is geen fundamentele oplossing, dat is louter 
symptoombestrijding. Net zoals de uitbreiding of 
de verlenging van het sociaal tarief. Als een miljoen 
gezinnen in dit land een sociaal tarief nodig hebben 
om de energiefactuur te kunnen betalen, dan is er 
iets grondig mis met die factuur. Een derde van de 
gasfactuur, twee derde van de elektriciteitsfactuur zijn 

taksen allerhande die niets met de energiekosten te 
maken hebben. Men zou al kunnen beginnen met de 
door verscheidene meerderheidspartijen ooit beloofde 
btw-verlaging naar 6 procent. 

Maar in de regeringsverklaring wordt benadrukt 
dat er heel wat maatregelen worden genomen om 
meer mensen aan het werk te krijgen. Dat is toch 
een goede zaak? 

Het resultaat  van het door de meerderheid zo 
bejubelde ‘grote’ pakket aan maatregelen rond werk 
wordt door de meerderheid zelf begroot op amper 
10.000 bijkomende werkenden. Verhofstadt beloofde 
er destijds nog 200.000. En zoals steeds moeten nog 
heel wat van die reeks losse maatregelen die door 
de regering ‘beslist’ werden, nog langs de sociale 
partners passeren en zijn die ‘beslissingen’ eigenlijk 
helemaal nog niet definitief. 

Is de door de regering voorziene werkzaamheids-
graad van 80 procent dan wel mogelijk?

In Vlaanderen wel, ja. Wallonië en Brussel zitten er 
veel verder af. In dit land is alles communautair, ook 
werkzaamheid. Eén maat voor de verschillende Vlaam-
se en Waalse arbeidsmarkt is een maat voor niets. 
Zonder responsabilisering zal dat niet lukken. Grondi-
ge hervormingen zoals een splitsing van de 
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sociale zekerheid zijn dan ook nodig. Arbeidsmarkt is 
een beleid op maat. Vlaanderen én Wallonië hebben 
nood aan een eigen arbeidsmarktbeleid en we pleiten 
ervoor om deze bevoegdheid volledig naar de deel-
staten over te dragen en dat samen met de opbreng-
sten van dat beleid. 

Wat zegt de beleidsverklaring van Vivaldi over dat 
communautaire luik?

Daar kan ik heel kort over zijn: niets. Geen woord! 
Blijkbaar zitten alle communautaire dossiers nog steeds 
in de diepvriezer waar de N-VA die met de regering-
-Michel heeft ingestoken. Het verbaast mij niet dat 
ook De Croo erover zwijgt, aangezien er binnen de 
paars-groene regering absoluut geen eensgezindheid 
bestaat over waar het institutioneel dan wel naartoe 
moet. Het regeerakkoord is ter zake dan ook vooral 
gericht op tijd winnen om de hete aardappel door 

te schuiven naar een volgende legislatuur. Het zoge-
naamde “dialoogplatform”, dat overigens met veel 
vertraging uit de startblokken is gekomen, is daarvan 
de meest zichtbare uiting.

Waar we eerste minister De Croo ook niets over 
hoorden zeggen, was over asiel en migratie.

Dat klopt, en dat is toch wel verwonderlijk, want het 
thema staat opnieuw bovenaan de politieke agenda. 
Misschien niet de agenda van de regering, maar 
wel van degenen die er de rekening voor betalen. 
Naast de belasting- en energiefactuur blijft ook de 
migratiefactuur oplopen. Nergens is de ambitie terug 
te vinden om de massale instroom naar dit land een 
halt toe te roepen. Ondertussen spreken de cijfers een 
duidelijke taal: België blijft een bijzonder aantrekke-
lijke bestemming voor illegale immigratie vanuit alle 
windstreken. 

Mijnheer Janssens, hoe ging de Vlaamse regering 
om met de coronacrisis?

De volledige Vlaamse regering stond in het coronatijd-
perk langs de kant, terwijl Alexander De Croo, Frank 
Vandenbroucke en allerlei virologen op het podium 
stonden. Mocht er een toets crisisbeheer bestaan, dan 
moest de regering minstens een herexamen afleggen. 

Waar zit volgens u het probleem?

Al sinds de start van de regering-Jambon is er een 
totaal gebrek aan drive en enthousiasme in de ploeg 
van Jambon. Veel retoriek, veel symboliek, maar 
weinig dynamiek. De cohesie tussen de drie partners 
in de Vlaamse regering, die op dit moment al zeven 
jaar vastzitten in een verstandshuwelijk, is totaal zoek. 
De partijvoorzitters van de coalitiepartners, de N-VA, 

Open Vld en CD&V, eten zich een indigestie aan 
verzoeningslunches. En zodra het digestief verteerd is, 
vliegen de verwijten opnieuw in het rond.

Wat is uw mening over de Septemberverklaring van 
de Vlaamse regering?

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wilde vooral heel 
veel voluntarisme uitstralen. Maar mij leek het eerder 
het optimisme van de gokverslaafde die alleen nog 
maar verloren heeft, maar tegen beter weten in hoopt 
op beterschap. Ik vraag mij ook af of zijn optimisme 
gedeeld wordt door de 15.000 mensen met een 
handicap die wachten op de noodzakelijke ondersteu-
ning, maar die niet krijgen, hoewel ze er recht op heb-
ben. Ik vraag mij af of dat optimisme gedeeld wordt 
door de 40.000 kinderen uit het bijzonder onderwijs 
die dagelijks tot 4 uur lang op de bus zitten, alleen 

“Jambon toont het 
optimisme van een 

gokverslaafde” 
Chris Janssens
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nog maar om naar school te gaan. En ik vraag mij af 
of dat optimisme gedeeld wordt door de 170.000 
wachtenden op een sociale woning. Ik vraag mij af 
of zijn optimisme gedeeld wordt door de 610.000 
Vlamingen – inderdaad, één op de tien Vlamingen – 
die moeten leven met een inkomen onder de armoede-
grens. Zij zijn in de Septemberverklaring helemaal niet 
aan bod gekomen.

Wat was er wel positief aan de Septemberverkla-
ring?

Ondanks het valse optimisme van de minister-presi-
dent, zijn er toch een aantal zaken uit de Septem-
berverklaring die wel op mijn steun kunnen rekenen. 
De jobbonus is wat onze partij betreft absoluut een 
positieve maatregel, al is het maandelijkse bedrag van 
50 euro te klein om er ook een activerende maatregel 
van te maken en zelfs om nog maar de elektriciteits-
factuur, die een tweede belastingbrief geworden is, te 
betalen. Ook de verlaging van de registratierechten 
van 6 naar 3 procent voor de aankoop van de eerste 
of enige gezinswoning is een goede maatregel, 
hoewel we beter spreken over een hervorming van de 
registratierechten dan van alleen maar een verlaging. 
Want wat de Vlaamse regering aan de ene kant geeft 
aan verlaging, haalt men aan de andere kant terug 
met een verhoging.

Wat moet de Vlaamse regering beter doen?

In plaats van zich bezig te houden met de komende 
klimaatministerraad, die de Vlaming ongetwijfeld finan-
cieel zuur zal opbreken, moet de Vlaamse regering 
werk maken van een daling van de uit de pan swin-
gende energiefactuur. De Vlaamse regering verschuilt 
zich maar al te graag achter het energiewanbeleid op 
federaal niveau, maar een groot deel van de heffin-
gen op de elektriciteitsfactuur zijn Vlaamse heffingen. 
De Vlaamse regering moet ervoor zorgen dat alle 
heffingen die niets met energie te maken hebben uit 
de factuur worden gehaald en op een transparante 
manier in de algemene middelenbegroting worden 
opgenomen. En het capaciteitstarief, dat vanaf begin 
volgend jaar zal worden ingevoerd, moet tegengehou-
den worden zodat het het leven van de Vlaming niet 
nog duurder zal maken. 

De Vlaamse Regering zegt dat dat de energietransi-
tie zou vertragen?

Zelfs wanneer het tien jaar langer duurt om de ener-
gietransitie te realiseren, zegt onze partij: ‘So be it.’ 
Zolang er maar geen enkele Vlaming sociaalecono-
misch in de kou blijft staan. Het energiebeleid moet 

op mensenmaat, niet op maat van de grillen van de 
Anuna De Wevers en Greta Thunbergs.

Wat met de besparingen?

De Vlaamse regering kondigde aan tegen het einde 
van deze legislatuur maar liefst 900 miljoen euro te 
willen besparen. En de enige duidelijkheid die we 
hebben, is dat wie het sociaaleconomisch moeilijk 
heeft, niet wordt ontzien. De indexering van het kinder-
geld, het groeipakket, wordt gehalveerd. En net voor 
die mensen met een laag inkomen, voor die mensen 
die net buiten de sociale categorieën vallen maar die 
wel elke dag elke euro moeten omdraaien voor ze die 
kunnen uitgeven, zal dat wel degelijk een verschil ma-
ken. Zij krijgen geen duwtje in de rug, maar een mes.

Waar ik bijvoorbeeld evenmin begrip voor kan op-
brengen, is de platte besparing van 100 miljoen euro 
in het onderwijs, waarbij het zelfs niet eens duidelijk 
is waar die dan wel concreet zal moeten worden 
gerealiseerd. Is dat dan echt alleen maar ten gevolge 
van een plat partijpolitiek compromis, waarbij CD&V 
zijn duit in het zakje moet doen via de besparingen 
in Welzijn en de N-VA via de besparingen in Onder-
wijs, de twee belangrijkste uitgavenposten van deze 
Vlaamse overheid? Welzijn en Onderwijs zijn noch-
tans twee beleidsdomeinen, twee uitgavenposten, 
zeker postcorona, waarop absoluut niet mag worden 
bespaard. 

Waarin moeten we dan wel besparen om onze 
toekomstige welvaart te vrijwaren?

De inburgering van allochtonen bijvoorbeeld, waar-
om is die gratis? Waarom laat de Vlaamse regering 
immigranten hun inburgeringstraject niet volledig zelf 
betalen? Zelfs in het coronajaar 2020 waren er meer 
dan 67.000 immigraties vanuit het buitenland naar 
Vlaanderen. De Vlaamse regering moet bezuinigen 
op het gratis-beleid-voor-allochtonen. Bezuinig op so-
ciale voorzieningen voor immigranten en asielzoekers, 
maar niet op onze eigen mensen. Enkel zo kunnen we 
onze toekomstige welvaart verzekeren.

Bovendien zou het ook zeer efficiënt zijn om het 
Belgische gedrocht, dat niet alleen een beleid op 
maat van Vlamingen in de weg staat, maar ons 
daarenboven jaarlijks 7 tot 12 miljard euro kost 
aan transfers alleen, afhankelijk van de parameters 
waarmee rekening wordt gehouden, naar de vuilbak 
van de geschiedenis te verwijzen en te streven naar 
een onafhankelijke Vlaamse staat, die ons eindelijk 
volledige zeggenschap zal geven over onze Vlaamse 
inkomsten.
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Een besparingsbeleid waarbij als 
prioriteit geldt dat elke partij zijn 
duit in het zakje moet doen – los 
van de opportuniteit – en waar-
bij men dan uiteindelijk op een 
contraproductieve manier in de 
eerste plaats gaat knabbelen op 
de belangrijkste begrotingsposten 
Welzijn (kinderbijslagen) en On-
derwijs, is een gemakkelijkheids-
oplossing en dus ook slecht beleid 
waarvan in de eerste plaats onze 
Vlaamse gezinnen het slachtoffer 
zullen zijn. Dat is helaas nage-
noeg exact wat Jambon plant te 
doen.

HEILIGE HUISJES

Jaarlijks geeft de Vlaamse over-
heid zo 13 miljard euro aan 
subsidies. De affaire-El Kaouakibi 
heeft duidelijk aangetoond dat de 
subsidie-industrie totaal ontspoord 
is en dat er vaak subsidies 
toegekend worden zonder dat 

er een meetbare doelstelling aan 
vasthangt. 

“Het wordt nu wel eens tijd dat 
die augiasstal wordt uitgemest, 
maar dat doet Jambon niet”, 
reageerde Chris Janssens op Jam-
bons Septemberverklaring. “Ook 
de massa-immigratie als heilig 
huisje moet maar eens sneuvelen. 
Het is niet omdat de federale 
regering de deuren wagenwijd 
openzet, dat de Vlaamse regering 
immigranten daarom ook maar 
meteen allerlei sociale voordelen 
moet toekennen waar Vlamingen 
soms enkel maar van kunnen 
dromen.”

WEER GEEN BEGEESTEREND 
VLAAMS PROJECT

Bovendien biedt deze September-
verklaring geen oplossing voor de 
uitdagingen die zich stellen. “De 
regering voorziet geen oplossing 

voor de energiefactuur die steeds 
onbetaalbaarder wordt, terwijl er 
voor het klimaatbeleid wel snel 
miljoenen klaarliggen. Jambon 
pronkt met de aanleg van honder-
den kilometers fietspaden. 
“Goed, maar ondertussen is de 
staat van de wegeninfrastructuur 
belabberd, stijgen de files en 
wordt het openbaar vervoer afge-
bouwd. Ook over de factuur van 
de bouwshift en de vergoeding 
van de eigenaars wier gronden 
onbebouwbaar zijn geen woord. 
Om alles betaald te krijgen, moet 
de werkzaamheidsgraad naar 
80%, maar niet alleen wordt de 
Vlaamse regering daarin federaal 
tegengewerkt, bovendien wordt 
de VDAB, die dat moet organise-
ren, kapot bespaard en komen er 
geen maatregelen om allochtone 
werklozen – die proportioneel 
sterk in de meerderheid zijn – aan 
het werk te krijgen. Hoe realistisch 
is zo’n plan?”

VLAANDEREN

Het Vlaams Belang hoorde in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan 
Jambon (N-VA) veel ‘peptalk’, maar weinig oplossingen voor de problemen waar de Vlamin-
gen mee kampen: de onbetaalbare energiefacturen, de rampzalige mobiliteit, de niveaudaling 
in het onderwijs en de wachtlijsten in de zorg. Ook de besparingen zijn beneden alle peil. De 
daling van de indexering van de kinderbijslag valt op de kap van alle Vlaamse gezinnen. Een 
besparing in onderwijs is onverantwoord, aangezien het niveau er daalt en het lerarentekort 
nijpend is. “In tegenstelling tot wat Jambon liet uitschijnen, wordt er niét bespaard op de totaal 
ontspoorde subsidie-industrie, het te dure overheidsapparaat en de immigratiefactuur”, zo stel-
de fractievoorzitter Chris Janssens vorige maand vlijmscherp.

DOOR GUST CAMBRÉ

Septemberverklaring Vlaamse regering: : 
“Veel peptalk,
weinig oplossingen”
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In maart vroeg de Kortrijkse 
moskeegemeenschap ‘Atakwa’ 
een omgevingsvergunning aan, 
ondanks een negatief advies van 
de Staatsveiligheid en het ontbre-
ken van een erkenning door de 
Vlaamse overheid.

Het openbaar onderzoek naar die 
vergunning leverde op aanvuren 
van Vlaams Belang en het buurtco-
mité 825 bezwaren op. “Maar 
de vergunning werd gewoon 
goedgekeurd door het Kortrijk-
se stadsbestuur”, aldus Wouter 
Vermeersch. “Het Vlaams Belang 
en het buurtcomité gingen onmid-
dellijk in beroep bij de provincie 
West-Vlaanderen.” Uitspraak 
uiterlijk op 23 december 2021.

“Het is cynisch vast te stellen dat 
uitgerekend Van Quickenborne, 

als minister van Justitie, 
in de nasleep van een 
Pano-reportage het 
extremisme en de buiten-
landse invloeden in de 
Moslimexecutieve plots 
wil aanpakken, terwijl hij 
als burgemeester steeds 
heeft toegestaan dat 
radicale moslims zoals 
salafist Bilal Salam en de 
omstreden Molenbeekse 
imam Mohamed Toujga-
ni geld kwamen ronselen 
voor deze moskee”, 
besluit Vermeersch. “En 
het is al even cynisch dat 
er vele miljoenen euro’s 
in het hart van Kortrijk 
worden geïnvesteerd 
zonder dat wij hiervan 
de herkomst kennen.”

ISLAM

DOOR FREDERIK PAS

Neen aan mega 
moskee te Kortrijk
Op zaterdag 9 oktober betoogden buurtbewoners en het Vlaams Belang met zo’n 500 mani-
festanten tegen de plannen voor een mega-moskee in Kortrijk. “We willen de buurt en de stad 
leefbaar houden”, aldus Kamerlid Wouter Vermeersch. “De grootste moskee van Vlaanderen, 
met een koranschool en met meer dan 5.000 vierkante meter en een beoogd budget van meer 
dan vijf miljoen euro, mag er niet komen.”



22 Vlaams Belang Magazine

Polen plaatst de natiestaat 
boven de Europese superstaat
Het Grondwettelijk Hof van Polen stelt het juridisch basisprincipe van de voorrang van het 
Unierecht in vraag. Het mag niet verbazen dat Polen zich actief verzet tegen de voortdurende 
Europese inmenging in Poolse zaken. Tegenwoordig gaat de EU immers zeer ver in het 
opdringen van het eigen, niet-democratisch bepaalde waardenkader aan landen als Polen 
en Hongarije. Polen stuurt alleszins een zeer duidelijk signaal: tot hier en niet verder.

DOOR ROBIN GOUWY

Dat er geen ‘Polexit’ zal komen, 
werd meteen na het verdict 
duidelijk gemaakt door zowel de 
meest recente resolutie van de 
partij Politiek Comité van Recht 
en Rechtvaardigheid (PiS), als 
een verklaring van eerste minister 
Morawiecki. De bedoeling is 
om de wettelijke crisis in de 
EU een halt toe te roepen. De 
stichtende verdragen vinden 
immers geen correcte toepassing 
meer. Wanneer dit wel het 
geval is, worden deze als vals 
voorwendsel gebruikt om het 
principe van de gelijkheid tussen 
lidstaten te ondermijnen. Polen 
ziet de EU geïnstrumentaliseerd 
door de sterkste lidstaten. Het 
lovenswaardige project van 
een wederzijds voordelige 
samenwerking tussen soevereine 
lidstaten lijkt ver vervlogen.

EUROCRATISCH MACHTS-
MISBRUIK

Een detail dat tendentieuze 
berichtgeving graag over het 
hoofd lijkt te zien, is dat het 
Poolse Grondwettelijk Hof 

de bepalingen vervat in de 
verdragen an sich niet als 
onverenigbaar beschouwt. 
De onverenigbaarheid valt 
te wijten aan de toepassing 
en interpretatie ervan, die, 
met het oog op de Europese 
superstaat, verder reikt dan de 
bevoegdheden die expliciet 
toegekend werden door 
diezelfde verdragen.

Zoals steeds geeft de EU echter 
blijk van eenrichtingsverkeer. 
De beslissing van het Pools 
Grondwettelijk Hof is immers 
geen unicum. Zo kwamen de 
Grondwettelijke Hoven van 
Duitsland, Italië, Tsjechië en 
Denemarken al reeds tot dezelfde 
conclusie. Het Unierecht en 
de, naar activisme neigende, 
uitspraken van het Europees Hof 
van Justitie dienen onderhevig 
te zijn aan een grondwettelijke 
toetsing op niveau van de 
lidstaten. In eerste instantie zou 
de EU haar, door de lidstaten 
gedelegeerde bevoegdheden, 
niet te buiten mogen gaan.

DE HAND WORDT NOOIT IN 
EIGEN BOEZEM GESTOKEN

Het juridisch steekspel tussen de EU 
en Polen over de onafhankelijkheid 
van de Poolse rechterlijke macht is 
al lang bezig. De EU beticht Polen 
ervan rechters die kritisch zijn voor 
het beleid van de regering, of 
een toetsing aan Europese regels 
vragen, terug in de pas te laten 
lopen door ze voor de tuchtkamer 
te slepen. De Europese Commissie 
vroeg het Europese Hof van 
Justitie om Polen een dagelijkse 
dwangsom op te leggen tot de 
tuchtkamer is ontmanteld. Maar 
ook onder hoge financiële druk 
houdt Polen voet bij stuk.

De EU is verbolgen omwille van 
de politiek benoemde rechters die 
zetelen in het Pools Grondwettelijk 
Hof. Dat belerend vingertje zien 
we evenwel enkel boven komen 
wanneer een uitkomst niet onder de 
stolp van de eurocraten past. Want 
politiek benoemde rechters komen 
overal voor in Europa, ook in 
België. In Polen is men er gewoon 
meer transparant en open over.

BUITENLAND
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“Weyts communiceerde liever 
over genderneutrale vogel 

Corneel in plaats van PFOS”

PFOS: boter op hoofd 
Weyts en Schauvliege
Nu er steeds meer informatie, mails en data vrijkomen, wordt 
het overduidelijk dat zowel toenmalig mobiliteitsminister Ben 
Weyts (N-VA) als voormalig milieuminister Joke Schauvliege 
(CD&V) grove fouten hebben gemaakt in het PFOS-dossier. 
Ofwel fouten – onkunde dus – ofwel nog erger: onwil. Dit 
moet nu duidelijk worden de komende tijd. In elk geval 
wordt hun situatie stilletjes aan onhoudbaar, zeker die van 
huidig onderwijsminister Weyts.

DOOR JONAS NAEYAERT

Uit allerlei mails die circuleren 
wordt met nagenoeg zekerheid 
duidelijk dat Schauvliege 
en Weyts fouten hebben 
gemaakt, of zelfs opzettelijk het 
onderzoek naar PFOS-vervuiling 
saboteerden. De communicatie 
vanuit Lantis en OVAM over de 
PFOS-vervuiling in Zwijndrecht 
werd immers in 2017 expliciet 
tegengehouden vanuit de vorige 
Vlaamse regering.

Schauvliege was op dat moment 
voogdijminister van OVAM. 
Nu zegt ze dat ze zeker niet 
de opdracht gaf om niet te 
communiceren. 
Dus ofwel liegt ze, 
ofwel zegt ze dat ze 
haar eigen kabinet 
niet beheerde en 
cabinetards op 
eigen houtje het 
beleid stuurden en vervuiling 
gedoogden. Een vreemde 
verklaring op zijn minst gezegd.

“Weyts zijn verantwoordelijkheid 
is echter ook niet te onderschatten 
én hij maakt nog steeds deel uit 

van de regering”, zo liet ook 
fractieleider Chris Janssens 
weten. “Weyts ontkent zelfs niet 
dat hij wist van de tegengehouden 
PFOS-communicatie vanuit OVAM 
en zijn eigen dienst Lantis, maar 
zegt dat het niet zijn taak was om 
hier iets over te communiceren. 
Zelfs als we dat geloven: Weyts 
– een vooraanstaand politiek 
figuur – blijft dus gewoon 4 
jaar zwijgen over een ernstig 
gezondheidsrisico?”

Wat Weyts beweert, klopt natuurlijk 
ook niet: de Oosterweelwerken 
en Lantis vielen wel degelijk onder 

zijn bevoegdheid. 
Als Lantis op zulke 
grote problemen als 
de PFOS-vervuiling 
botste, had hij dus 
wel aan de alarmbel 
kunnen trekken. “Of 

was hij te druk aan het poseren met 
de ‘genderneutrale vogel’ Corneel 
van Oosterweel?”, vroeg Janssens 
scherp vorige maand. “Dan is 
minister zijn misschien inderdaad 
geen rol die is weggelegd voor 
Weyts.”

MILIEU
FEITEN
CIJFERS
Terwijl we in dit land één mondmas-
kertje en wat stof om zelf een masker 
te maken kregen van de overheid, 
stuurde de Belgische regering 2,5 
miljoen maskers naar Oekraïne, 
1 miljoen maskers naar Nepal, 
760.000 naar Guinée en 125.000 
naar Namibië. (Vraag 55019991C 
van Annick Ponthier aan minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie 
Wilmès)

***
Wie de miljoenen aan subsidies 
voor het sociaal-cultureel volwas-
senenwerk bestudeert, alsook de 
reusachtige subsidiebedragen voor 
andere sectoren, komt al snel tot de 
conclusie dat heel wat van de ge-
subsidieerde organisaties terugvallen 
op hun etniciteit en/of haaks staan 
op onze cultuur. De Unie van Turkse 
Verenigingen krijgt zo 345.005,80 
euro, de Federatie van Marokkaan-
se Verenigingen krijgt 387.824,77 
euro, F.A.A.B., met Afrika als 
grootste gemeenschappelijke deler, 
ontvangt 262.300,72 euro, de 
Vereniging voor Ontwikkeling en 
Emancipatie van Moslims incasseert 
322.099,91 euro en zo gaat de 
lijst nog even door. (SV nr. 14 van 
Chris Janssens aan minister-presi-
dent Jan Jambon)

***
Vooral in het secundair onderwijs 
is de uitstroom van beginnende 
leraren een groot probleem. Daar 
heeft 37,2% van de leraren die in 
het schooljaar 2014-2015 voor een 
onderwijscarrière hebben gekozen 
tegen 2019-2020 het onderwijs 
opnieuw verlaten. In het basison-
derwijs ligt het verloop lager; daar 
gaat het om 27,4% van de leraren 
in het kleuteronderwijs en 24,6% in 
het lager onderwijs. De cijfers tonen 
slechts een vrij lichte daling ten op-
zichte van deze van een schooljaar 
eerder. (SV nr. 9 van Jan Laeremans 
aan onderwijsminister Ben Weyts)
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Grenzeloze nalatigheid
Een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer bevestigt wat het Vlaams Belang al lang zegt: 
het huidige terugkeerbeleid is inefficiënt. 

De cijfers spreken voor zich: 
minder dan 20% van degenen die 
een bevel krijgen om het grond-
gebied van de EU te verlaten, 
keert daadwerkelijk terug. Het 
resultaat van zo veel grenzeloze 
nalatigheid ligt voor de hand 
en wordt ook door de Europese 
Rekenkamer met zoveel woorden 
benoemd. Door dit (gebrek aan) 
terugkeerbeleid wordt de illegale 
immigratie alleen maar verder 
aangemoedigd in plaats van 
ontmoedigd. Dat het EU-beleid 
meer dan te wensen overlaat, is 
onmiskenbaar zo. Tegelijk blijft 
echter ook het feit dat de onmacht 
– en de onwil – van het officiële 
Europa de lidstaten niet ontslaat 
van de plicht om zélf (zowel 
op binnen- als buitenlands vlak) 
alvast te doen wat kan en vooral 
dringend nodig is.

ONGEZIEN

En dat zoiets wel degelijk mogelijk 
is, werd onlangs door Frankrijk 
aangetoond. Geconfronteerd met 
de aanhoudende onwil om hun 
uitgewezen onderdanen terug te 
nemen – en met de presidents-
verkiezingen van volgend jaar in 
het vooruitzicht – heeft de Franse 

regering visumsancties afgekon-
digd tegen drie Noord-Afrikaanse 
landen. Concreet neemt Frankrijk 
zich voor het aantal visa voor 
Marokko en Algerije met 50% te 
verminderen en voor Tunesië met 
33%. De Franse regeringswoord-
voerder Gabriel Attal had het in dit 
verband over “een drastische en 
ongeziene beslissing die zich op-
drong omdat betrokken landen hun 
onderdanen (die Frankrijk niet wil 
houden) weigeren terug te nemen.”

Met haar beslissing zette de Franse 
regering alvast een flinke stap in 
de goede richting. Door het heft in 
eigen handen te nemen en niet lan-
ger te wachten op de aangekon-
digde EU-visumsancties gaf ze in 
ieder geval het duidelijke signaal 
aan de wereld dat het menens is. 

FATA MORGANA

Het Vlaams Belang heeft de Bel-
gische regering dan ook opge-
roepen om het Franse voorbeeld 
te volgen. Maar daar mag het ui-
teraard niet bij blijven. Naast het 
feit dat België tot op heden geen 
enkel noemenswaardig initiatief 
nam om druk op onwillige derde 
landen uit te oefenen, zijn heel 

wat binnenlandse hinderpalen 
die een efficiënt terugkeerbeleid 
in de weg staan in het regeerak-
koord gebetonneerd. 

Denk in dat verband maar aan 
het uitblijven van een wet op de 
woonstbetredingen (waardoor het 
aanhouden van illegale vreemde-
lingen praktisch vrijwel onuitvoer-
baar wordt) en het verbod op het 
tijdelijk onderbrengen van illegale 
gezinnen in aangepaste gesloten 
terugkeerplaatsen (waardoor 
de boodschap de wereld wordt 
ingestuurd dat iedereen die hier 
met kinderen arriveert hoe dan 
ook kan blijven). Om nog maar 
te zwijgen van het blijvende, 
nijpende tekort aan gesloten 
terugkeercentra. In vergelijking 
met de realisatie van het ‘Mas-
terplan gesloten terugkeercentra’ 
(goedgekeurd in 2017!) is de 
processie van Echternach zelfs 
een sprint, want die gaat tenmin-
ste vooruit.  

Zolang hier allemaal geen ver-
andering in komt, zal het – door 
Mahdi bij herhaling aangekon-
digde – effectieve en efficiënte 
terugkeerbeleid een fata morga-
na blijven.

IMMIGRATIE

DOOR DIRK DE SMEDT
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BOEKBESPREKING

Het Westen wordt via 
massamigratie overspoeld door 
andere culturen en groepen die 
geleidelijk zullen domineren 
door hun aantal en door veel 
geboortes en die de cultuur, 
overtuigingen en waarden hier 
volledig (zullen) veranderen. 
Europa is het besef van zijn 
eigen oorsprong en eigenheid 
kwijt. Er is een massale import 
in Europa van moslimmigranten, 
vaak onterecht als vluchtelingen 
bestempeld, die overal eisen 
stellen. Want de islam is niet 
zomaar een godsdienst, maar is 
in warme of koude oorlog met 
zowat alle religies in de wereld.

Deze moslimoverheersing wordt 
toegelicht met voorbeelden 
en cijfers en het boek eindigt 
met een geschiedenis van de 
jihad sinds 622: eerst werden 
de joodse gemeenschappen 
onthoofd, daarna de christenen 
in het huidige Turkije, Syrië, 
Palestina, Egypte… tot 
nagenoeg het gehele Midden-
Oosten was bekeerd met het 

zwaard. De bibliotheek van 
Alexandrië werd volledig 
verwoest, Carthago ook en 
de moslims trokken verder 
naar Italië, Spanje, Frankrijk, 
Ierland en tot in IJsland en 
richting China, de Balkan. De 
veroveringen, plunderingen 
en moorden gaan in deze 
opsomming door tot in 
2018 met de jezidi’s. Deze 
veroveringstochten hebben de 
islam met geweld verspreid 
en overal christenen en joden 
herleid tot tweederangsburgers, 
ofwel werden de mannen 
gewoonweg afgeslacht en de 
vrouwen en kinderen tot slaaf 
gemaakt.

Volgens de auteur geven 
deze historische over- en 
inzichten stof tot nadenken 
en tot heroriëntatie voor 
beleidsmakers. Spijtig genoeg 
leest het boek niet aangenaam 
of vlot door de vele 
herhalingen, de vele taal- en 
spellingsfouten en de verkeerde 
zinsconstructies.

Serge Desouter.
Militante immigratie in Europa.

De islam ontsluierd.
Antwerpen, Polemos,

2020, 356 p.
ISBN : 978-94-93005-1- 9

Prijs: 19 euro

De schrijver Serge Desouter trok in 1968 als blanke pater naar Rwanda en woonde en werkte 
in verschillende, vooral Afrikaanse, landen. Hij woonde vier jaar in een moslimgemeenschap in 
de Nigerese woestijn, maar verbleef in, werkte en bezocht gedurende zijn hele loopbaan ook 
andere continenten en gemeenschappen. Vanuit zijn ervaringen tracht hij het huidige beleid 
van migratie en inburgering te analyseren en stelt hij zich vragen over hoe een uit de hand 
gelopen situatie nog kan worden rechtgetrokken. Hij verwoordt de ongerustheid en onmacht in 
de samenleving, maar probeert ook voorstellen tot verbetering aan te brengen.

DOOR EMMY DE SMET

Militante immigratie 
in Europa: de islam 
ontsluierd
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24 november 1991:  
“De dijkbreuk”
In het najaar van 1991 vonden in dit land parlementsverkiezingen plaats. De uitslag zou zowel 
vriend als vijand nog lang heugen.

DOOR DIRK DE SMEDT

TERUGBLIK

De verkiezingsuitslag van 24 
november 1991 betekende voor 
het Vlaams Blok de beloning voor 
jarenlange onverdroten inzet, voor 
het gevestigde politieke bestel 
een opdoffer van formaat. Op die 
dag kreeg het Belgische establish-
ment namelijk een klap te incas-
seren die als ‘Zwarte Zondag’ de 
geschiedenis is ingegaan.

Diegenen die de beginjaren van 
het Vlaams Blok hebben meege-
maakt, zullen het wellicht nooit 
hebben vermoed, gehoopt of zelfs 
gedroomd dat het tere plantje dat 
vocht om zijn naakte bestaan, ooit 
zou uitgroeien tot de statige boom 
die midden in het politieke land-
schap staat. Het was niemand 
minder dan stichter-voorzitter Karel 
Dillen die tijdens de beginjaren 

op een van die meetings ooit 
zei: “I never promised you a rose 
garden”. Het Vlaams Blok bleef 
tien jaar lang een minipartijtje, dat 
telkens weer één enkele volksver-
tegenwoordiger naar het parle-
ment stuurde, maar wel altijd kon 
rekenen op de inzet van zovele 
onbaatzuchtige militanten.

EINDE VAN HET BEGIN

Na een tocht van tien jaar door 
de woestijn, begint in 1987 de 
‘weerstand der weinigen’ vruchten 
af te werpen. In dat jaar vinden 
immers parlementsverkiezingen 
plaats en trekt het Vlaams Blok 
naar de kiezer met de – sindsdien 
overbekende – slagzin ‘Eigen volk 
eerst’. Al gaat het Vlaams Blok er 
zowat overal in Vlaanderen op 

vooruit, blijft de zetelwinst beperkt 
tot zijn bakermat Antwerpen. In de 
Kamer krijgt Gerolf Annemans het 
gezelschap van Filip Dewinter, ter-
wijl stichter-voorzitter Karel Dillen 
wordt verkozen tot senator. 

De volgende electorale test voor 
de partij zijn de gemeenteraads-
verkiezingen, die nauwelijks een 
jaar later plaatsvinden. Ander-
maal komt het Vlaams Blok uit 
de bus als overwinnaar. Alhoe-
wel voor het eerst ook elders in 
Vlaanderen duidelijk winst wordt 
geboekt, blijft de grote blikvanger 
andermaal Antwerpen. In 1989 
staat de partij nogmaals voor een 
electorale uitdaging: de Euro-
pese verkiezingen. En opnieuw 
behoort het Vlaams Blok tot de 
overwinnaars. Hetgeen sommigen 
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vreesden, en anderen nauwelijks 
durfden hopen, wordt bewaar-
heid: Karel Dillen gaat naar het 
Europees Parlement! Het zijn 
tekens aan de wand…

DE TANDEN VAN DE LEEUW

In 1991 komt na compleet wan-
beleid de zoveelste ‘regering Mar-
tens’ ten val. Na enkele hopeloze 
pogingen de gebroken potten 
alsnog te lijmen, worden nieuwe 
verkiezingen uitgeschreven. Het 
palmares van de voorbije rege-
ringsperiode oogt niet bepaald 
fraai. 

Bij een steeds breder wordend 
publiek groeit bovendien de 
bezorgdheid en het ongenoegen 
over sommige problemen die door 
de ‘traditionele politiek’ steevast 
worden ontkend of geminima-
liseerd. Eén van die thema’s 
waarover het Vlaams Blok luidop 
spreekt en de anderen liever 
zwijgen, is uiteraard de immigra-
tiekwestie. En laat ons tenslotte 
ook niet vergeten dat de laatste 
regering-Martens eens te meer viel 
over een scherpe Waals-Vlaamse 
tegenstelling. 

Veelzeggend en tekenend in dat 
verband waren de triomfalisti-
sche en smalende woorden die 
toenmalig PS-voorzitter Guy ‘Dieu’ 
Spitaels destijds op één van zijn 
partijbijeenkomsten uitsprak: “En 
de Vlaamse Leeuw… hij heeft 
zijn tanden verloren”. Nauwelijks 
enkele weken later zou blijken dat 
‘Dieu’ zich schromelijk vergiste… 
Op 24 november zou de Vlaam-
se Leeuw immers niet alleen zijn 
tanden tonen, maar ook bijten…

UIT ZELFVERDEDIGING!

Het Vlaams Blok gaat de verkie-
zingsstrijd in met een campagne 
waarbij op affiches en folders een 
paar bokshandschoenen worden 
gecombineerd met de slagzin ‘Uit 

zelfverdediging’. Met deze – door 
de tegenstanders alras gebrand-
merkt als ‘agressieve’ – campag-
ne wil het Vlaams Blok de kiezer 
duidelijk maken dat hij op een 
symbolische manier kan terug-
slaan naar de traditionele partijen. 

Terwijl de verwachtingen in het 
eigen kamp hoog gespannen 
zijn (optimisten hopen immers van 
twee naar vier of vijf Kamerze-
tels te gaan), blijft het politieke 
wereldje doen alsof er geen vuiltje 
aan de lucht is. Toch zitten de tra-
ditionele partijen blijkbaar met de 
daver op het lijf. Vergaderingen 
worden verboden, propaganda 
van onze partij wordt stelselmatig 
vernietigd, plakploegen worden 
aangevallen, en niet zelden 
gaan meetings van onze partij 
gepaard met tegenbetogingen en 
incidenten waarbij in onze rangen 
meermaals gewonden vallen…

‘ANTI-POLITIEK’

Politiek gezien waren het 
echter de tegenstanders 
van het Vlaams Blok die 
in de hoek zaten waar 
de klappen vielen. Het 
kwam op 24 november 
immers tot een nooit ge-
ziene stemmenverschui-
ving. Alle regeringspar-
tijen – CVP (CD&V), 
SP (Vooruit) en de 
toenmalige Volksunie 
– kregen een ramme-
ling van formaat, die 
niet ten goede kwam 
aan de traditionele 
oppositiepartijen PVV 
(Open Vld) en Agalev 
(Groen). Het Vlaams 
Blok behaalde niet 
de voorspelde 5 à 
6 procent, maar 
wist de magische 
drempel van 10 
procent te overschrij-
den, waarmee de 
stoutste droom van 

de grootste optimist werd overtrof-
fen. Hoewel het epicentrum van 
deze electorale aardschok zich 
andermaal in Antwerpen bevond, 
doorbrak onze partij eindelijk ook 
haar zogenaamd ‘Antwerps car-
can’: overal in Vlaanderen stootte 
het Vlaams Blok door!

Politici van alle pluimage hadden 
het over een stemming tegen ‘de 
politiek’. Zelden waren de woor-
den van de wijze Horatius meer 
op zijn plaats: “Het publiek fluit 
mij uit, maar thuis applaudisseer 
ik luid voor mezelf”. ‘24 novem-
ber’ was geen stemming tegen 
‘de politiek’ als dusdanig, maar 
wél een stem tegen de politiek op 
de manier waarop ze werd be-
dreven. In die zin is 24 november 
juist een zéér politieke verkiezing 
geweest en wel één van de meest 
memorabele uit de naoorlogse po-
litieke geschiedenis van dit land.
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Bob De Brabandere  
Senator

VRAGENVUUR

Kan je jezelf kort even voorstel-
len?

Ik ben 34 jaar oud, getrouwd en 
vader van een tweejarige dochter. 
Ik ben geboren in Gent, waar ik 
ook school gelopen heb en nadien 
gestudeerd heb. Ik ben daar ook 
voor het eerst in contact gekomen 
met de Vlaamse beweging, bij het 
KVHV. Ik woon sinds 2012 in onze 
hoofdstad Brussel, waar ik mo-
menteel voorzitter ben van Vlaams 
Belang. Ik ben tevens gecoöpteerd 
senator. 

Aan politiek doen in Brussel bij 
een rechtse, Vlaams-nationalisti-
sche partij als het Vlaams Belang 
is geen vanzelfsprekendheid…

Als daarmee bedoeld wordt: er is 
in Brussel allicht het meest werk aan 
de winkel, dan ben ik het daarmee 
eens. Op alle vlakken: criminaliteit, 
vervreemding, en uiteraard ook de 
taalproblematiek. Vlamingen zijn in 
Brussel spijtig genoeg een minder-
heid, waarmee binnen de Frans-
talige meerderheid veel te weinig 
rekening wordt gehouden. Het is in 
veel gemeenten bijvoorbeeld geen 
evidentie om een eenvoudige admi-
nistratieve handeling zoals de aan-
vraag van een identiteitskaart in het 
Nederlands te doen. Of denk maar 
aan parkeerboetes. Of het gebrek 
aan plaats in het Nederlandstalig 
onderwijs voor Nederlandstalige 
kinderen. De lijst is lang. 
Het ergste is daarbij dat zoge-

naamd ‘Vlaamse’ partijen al lang 
niet meer opkomen voor de rechten 
van de Nederlandstaligen. Een veel-
zeggend incident is bijvoorbeeld 
minister van Meertaligheid Sven 
Gatz (Open Vld), die een klacht van 
een Nederlandstalige burger over 
een taalprobleem bij de Brusselse 
politie gewoon beantwoordde met: 
“Deze stad past zich niet aan aan 
jou. […] C’est comme ça.” 

Brussel heeft onder meer daardoor 
bij veel Vlamingen niet bepaald 
een goede naam…

En dat is deels terecht. Als een 
Vlaming zegt: “Brussel, wat daar 
gebeurt is een schande. Tijd om de 
boel daar op te ruimen.” Dan ben 
ik het daar mee eens. Als diezelfde 
Vlaming zegt: “Brussel is verloren, 
laten we er een muur rond bouwen 
en het verder negeren”, ben ik het 
daar fundamenteel mee oneens. 

Waarom?

Niet alleen omdat ik er zelf woon, 
maar ook omdat ik de politieke 
realiteit erken. Of men het nu graag 
heeft of niet, Brussel is nu eenmaal 
onze hoofdstad en ligt geografisch 
gezien midden in Vlaanderen. Wat 

fout loopt in Brussel heeft rechtstreek-
se gevolgen voor Vlaanderen. Als 
er mobiliteitsproblemen zijn, dan 
zal het ook in de Vlaamse rand 
gevolgen hebben. Als er een crimi-
naliteitsprobleem is, dan zullen die 
criminelen zich heus niet beperken 
tot de gewestsgrenzen. Als er een 
probleem is met islamisme, dan 
ontploffen de bommen niet alleen in 
de Brusselse metro, maar ook in Za-
ventem. Wel, als wij dan een beter 
Vlaanderen willen, dan zullen we 
hoe dan ook orde op zaken moeten 
stellen in Brussel. 

Ondanks alle problemen blijft u er 
wonen en aan politiek doen?

Zeer zeker, zoals gezegd is Brussel 
onze hoofdstad. En ondanks alle 
problemen, hou ik wel van de stad. 
Ik woon graag in Brussel. Het is niet 
alleen ons venster op de wereld, 
het is ook een stad met een rijke 
geschiedenis, prachtige musea, 
mooie concertzalen. Wie Brussel 
een beetje kent, kan er prachtige 
momenten bleven. En misschien 
wel vooral: er is een potentieel dat 
nu op constante basis verkwanseld 
wordt. Ik geloof dat dat anders kan. 
En dat geloof is mijn drijfveer. 

BIO: 
• Leeftijd: 34 jaar, geboren in Gent
• Vader van een tweejarige dochter
• Studies: politieke wetenschappen
• Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19
• Gecoöpteerd senator sinds 2019 
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“Brussel is nu eenmaal 
onze hoofdstad. Wat 
fout loopt in Brussel 
heeft rechtstreekse 
gevolgen voor 
Vlaanderen.”
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Stuur uw oplossing voor 13 november 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.  Naam voor alle Romaanse talen 

die werden gesproken in een groot 
deel van het huidige Frankrijk en in 
Wallonië.

B.  Flakkert - Stapt
C.  Beslist
D.  Dorsvloer - En andere
E.  Meisjesnaam - Oxiderend
F.  Lager onderwijs - Niet prettige
G.  Import - Hemels wezen
H.  Geeft tekens - Voegwoord - Loot
I.  Prenttechniek - Titaan - Voorzetsel
J.  Rangtelwoord - Hormoon dat als do-

ping gebruikt wordt in duursporten
K.  Landbouwwerktuig - Bestellingen - 

Buitenaards wezen
L.  Edelgas - Binnenkomsten

VERTICAAL
1.  Wereldwijd worden
2.  In werking - Groep van negen muzi-

kanten - Pers. vnw.
3.  Sociale groeperingen van de bevol-

king - Hengelt
4.  Vlaamse stad - Bekeuring - Elektrisch 

geladen deeltje
5.  Marterachtige - Vervelende persoon
6.  Lichaamsdeel - Ontving
7.  Mediterraanse vruchten - Naald-

boom
8.  Kuiert 
9.  Gerechtsdienaars - Senior
10. Paling - Jongensnaam
11. Je hersens laten werken - Vlezige 

wortel
12. Sint - Fier gevoel van een adellijke

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

KNAAGDIER

GIKADO

Winnaars oktober:
Dirk Hiers (Herselt), Sybren Van Den 
Eeckhout (Mere), Leslie De Smedt 

(Dendermonde); Pedro Knockaert (Mesen)
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Activiteiten voor het volgende nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te 
worden voor 13 november. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER

VRIJDAG 5 NOVEMBER
OOSTMALLE. Gespreksavond 
landbouw & economie om 20u 
in Feestzaal De Notelaar, Lierselei 
15, Inl.: Jan Thomas, 0495 45 98 44
GROBBENDONK. Praatavond
Om 20u in Huize Machteld, Inl.: Guy 
Somers, guido.somers@telenet.be, 
0486 43 80 01

ZATERDAG 6 NOVEMBER
MIDDELKERKE. Gespreksna-
middag met Kurt Ravyts en 
Barbara Pas om 14u in zaal Het 
Anker, Kerkstraat 10, Inl.: Paul Van 
Mullem, 0476 81 51 88, paul.van.
mullem@hotmail.com
ZEDELGEM.  Najaarsreceptie 
met Kurt Ravyts om 16u in LDC 
Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Inl.: 
zedelgem@vlaamsbelang.org
SCHOTEN. Kaas- en wijn-
avond om 18u in parochiezaal 
Heilig Hart, Deuzeldlaan 80, Inl.: 
Tommy Van Look, 0473 41 43 06, 
tommy.vanlook@vlaamsbelang.org

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

WOENSDAG 10 NOVEMBER
ANTWERPEN. Groepsbe-
zoek “Archief voor nationale 
bewegingen” om 14u in lange 
leemstraat 26, Antwerpen, Inl.: 0495 
82 76 07 seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org

DONDERDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. jaar-
marktstand van 8u-17u aan de 
ingang van de kerk, Inl.: Eddy Longe-
val, 02 582 91 75,  eddy.longeval@
vlaamsbelang.org
SINT-LIEVENS-HOUTEM. Sint-
-Maartenfeest van 14u-17u aan 
de ingang van de kerk, Inl.: Domi-
nique Verdonck 0477 44 95 42, 
dominique.verdonck@vlaamsbelang.
org

VRIJDAG 12 NOVEMBER
TREMELO. Ontdek Brazilië om 
20u in Het Raadshuis, Werchter-
sebaan 2, Inl.: Alain Verschaeren, 

0474 69 10 70, alain.verschae-
ren1@telenet.be

ZATERDAG 13 NOVEMBER
LIER. Verkoop peperkoeken-
hartjes en soep t.v.v. Huizen van 
Vlaamse Solidariteit van 8u-13u in 
Zaterdagse markt, Renaat Veremans-
plein, Inl.: Bart Verhoeven, 0496 28 
32 06, bart.verhoeven@vlaamsbe-
lang.org
GROBBENDONK. Whiskey 
proeverij om 19u45 in Huize 
Machteld, verplicht vooraf inschrijven, 
Inl.: Guy, guido.somers@telenet.be, 
0486 43 80 01
HALLE. 17de Eetfestijn om 
18u in Hollestraat 108, Inl.: André 
Gorgon, 0485 43 01 64, andrey-
gorgon@yahoo.com

ZONDAG 14 NOVEMBER
OLEN. Stand op jaarmarkt van 
6u-15u op Dorpsplein, Inl.: Bart Van 
Opstal, 0479 18 71 21, vb-olen@
outlook.com
DENDERMONDE. Ontbijtge-
sprek met Wim Verreycken 
van 9u-11u30 in Zaal Meirkenshof, 
Hof ten Rode 29, Inl.: Ilse Annemans, 
0479 36 09 23, ilse.annemans@
skynet.be
KORTRIJK. Feestmaal 10 jaar 
Seniorenforum Leie-Schelde 
om 11u30 in Café-feestzaal Casino, 
Kooigemplaats 4, Inl.: Mark Van-
denberghe, 0477 21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be
TIENEN. Restaurantdag van 
12u-20u in Parochiecentrum Oplinter, 
Ganzendries 29, Inl.: Joël Dereze, 
0478 67 02 16, snelle@telenet.be

DONDERDAG 18 NOVEMBER
IZEGEM. Praatnamiddag SF 
Mandel om 14u in Prov. secr. 
West-Vlaanderen, Kachtemsplein 5, 
Inl.: Gerda Phlypo, 0493 55 19 12, 
phlypogerda1@telenet.be

VRIJDAG 19 NOVEMBER
LENDELEDE. Startavond met 
Dries Van Langenhove & 
Immanuel De Reuse om 19u in 
Zaal lindelei, Stationsstraat 21, Inl.: 
Ledelede@vlaamsbelang.org
ANTWERPEN. Groepsbezoek 
“Letterenhuis” om 13u30 in 
café “De leeuw van Vlaanderen”, 

Jezuïetenrui 1, Inl.: 0495 82 76 07 
seniorenforum.antwerpen@vlaamsbe-
lang.org

ZATERDAG 20 NOVEMBER
KORTREMARK. Hutsepotavond 
met Dominiek Sneppe vanaf 
16u in OC hemelsdale, Vladslostraat 
9, Inl.: kortemark@vlaamsbelang.org
GROBBENDONK. Voordracht: 
Geschiedenis van de kruiden-
geneeskunde om 19u45 in Huize 
Machteld, Inl.: Guy, guido.somers@
telenet.be, 0486 43 80 01
OLEN.  Kwis “Kom hie geire” 
om 19u in Meren 14, Inl.: Bart Van 
Opstal, 0479 18 71 21, vb-olen@
outlook.com
LEBBEKE. Gespreksavond om 
20u in Ontmoetingscentrum Wieze, 
Schoolstraat 2, Inl.: Gunther Bug-
genhout, 0478 97 08 08, gunther.
buggenhout@telenet.be

ZONDAG 21 NOVEMBER
ASSENEDE. Eetfestijn met 
Tom Van Grieken van 11u-15u 
in Jeugd- en Sportdomein Ter Wall, 
Stroomstraat 8, Inl.: Stijn Van Hamme, 
0486 20 06 43, stijn.vanhamme@
vlaamsbelang.org
POPERINGE. Kipfestijn met 
Sam van Rooy om 12u in OC 
De Croone, Obterrestraat 29, Inl.: 
John Fioen, 0471 71 19 15, john.
fioen1@gmail.com

VRIJDAG 26 NOVEMBER
BORNEM. Jaarlijks eetfes-
tijn om 18u in Voetbalkantine KSV 
Bornem, Breevendreef 56B, Inl.: Lana 
D’Hertefelt, 0493 86 14 32, lana.
dhertefelt@gmail.com
OOSTENDE. Vormingsavond: 
geschiedenis van de Vl. 
beweging om 19u30 in zaal De 
Groote Ruutten, Wagenstraat 27, Inl.: 
oostende@vlaamsbelang.org
IZEGEM. Hutsepotfestijn met 
Chris Janssens om 20u in Feest-
zaal Ter Maerel, Abelestraat 36, Inl.: 
Rik Baert, 0497 78 04 20, baert.
rik@skynet.be
ANTWERPEN. Amerikalezing 
om 14u VB-secretariaat, Amerikalei 
98, Inl.: 0495 82 76 07 seniorenfo-
rum.antwerpen@vlaamsbelang.org




