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Men moet dezer dagen al onder een uit de kluit gewassen rotsblok kruipen 
om niet om de oren te worden geslagen hoe dramatisch het wel niet 
gesteld is met onze planeet. ‘Elke tijd heeft zijn strijd’, leerde ik van de 
tegelwijsheden van mijn grootmoeder zaliger. Maar de groene jihad die 
dezer dagen door onze straten marcheert, is er wel eentje waar zelfs de 
Jehova-getuigen van vinden dat ze wel bijzonder apocalyptische kenmerken 
vertoont. En terwijl het klimaatopbod in de Wetstraat ongekende hoogtes 
bereikt, wacht de Vlaming argwanend af welke de gevolgen zullen 
zijn voor zijn reeds kaalgeplukte beurs. Renovatieplicht hier, elektrisch 
rijden daar, warmtepompen elders: het arsenaal aan klimaatraketten lijkt 
eindeloos. Op de pertinente vraag wie die groene wapenkamer gaat 
financieren komt echter geen helder antwoord. Maar dat hoeft ook niet, 
want u kent het beter dan wie ook.  

Een extra knip op de beurs zal echter niet volstaan, zo blijkt. Als het 
van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) afhangt kunnen 
we onze garage binnenkort immers collectief vervangen door een 
permanente kerststal of een wolfbestendig paashok, u doet maar. Als 
er maar geen verdomde gemotoriseerde vierwieler in staat die ons in 
de vorige eeuw de vrijheid en de vooruitgang instuwde. “We moeten 
stoppen met te denken dat iedereen zijn eigen wagen moet hebben”, 
preekte de blauwe excellentie in De Standaard (6.11.2021). Of hoe de 
liberale partij na 175 jaar bestaansrecht de spurt richting benedengrens 
van de kiesdrempel definitief heeft ingezet. 

Zeggen wij als volksnationalisten dan dat er geen reden is tot 
bezorgdheid en dat elke ecologische omwenteling flessentrekkerij is? 
Uiteraard niet. De milieubeweging kent haar oorsprong in het Europese 
volksnationalisme. Het welzijn van onze grond en haar bewoners zijn 
de hoeksteen van ons denken, ze zijn één en ondeelbaar. Net daarom 
zijn wij van oordeel dat het debat taboeloos moet worden gevoerd. Een 
kernelement dat daar niet los van kan worden gezien is de ongebreidelde 
Afrikaanse en Aziatische bevolkingsexplosie. Of het nu gaat over het 
terugdringen van de uitstoot, waterschaarste, overconsumptie... Telkens 
is de rode draad de niets ontziende bevolkingsaanwas uit het Oosten en 
het Zuiden. Voor de klimaatalarmisten blijft 
dit hoofdprobleem echter onbespreekbaar. 
De reden ligt voor de hand: het is een 
probleem waarvoor het ‘kapitalistische 
westen’ niet verantwoordelijk gesteld kan 
worden. Of hoe ter linkerzijde de zelfhaat 
het blijft halen van een oprecht streven naar 
een gezondere en groenere wereldbol, 
zoals Urbanus die zo fijnbesnaard bezong.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

O, grote wereldbol



 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Iedereen heeft inmiddels de beelden uit Polen gezien. Mede dankzij de Wit-Russische dictator 
Loekasjenko staan er duizenden illegalen aan de Poolse grens met Wit-Rusland te wachten 
om Europa binnen te vallen. Eén ding is zeker: we mogen de Polen dankbaar zijn dat ze hen 
tegenhouden. Want die illegalen zijn natuurlijk niet van plan om in Polen te blijven. Ze hebben 
maar één doel voor ogen: dat is via Polen, waar de sociale voorzieningen nog steeds niet op 
hetzelfde punt staan als hier, door te reizen naar West-Europa en dus ook naar België.

Men zou daarbij uit het oog verliezen dat dit niet de enige weg is langs waar illegale migranten 
Europa aan de lopende band binnenkomen: ook via de ‘klassieke’ migratieroutes was het volgens 
het Europese grensbewakingsagentschap Frontex de afgelopen maanden alle hens aan dek.

Het is zelfs zover gekomen dat de Brusselse regering, toch niet bepaald rechts te noemen, een 
schrijven richtte aan premier Alexander De Croo en Mahdi. In haar brief had ze het over “vol-
gens de meest voorzichtige schattingen 100.000 mensen die in Brussel in de illegaliteit leven”. 
100.000 mensen, dat is voor alle duidelijkheid een pak meer dan het inwonersaantal van een 
stad als Oostende. Medewerkers van Fedasil legden inmiddels zelfs al meermaals het werk 
neer. Ze klagen daarmee aan dat er geen structurele maatregelen genomen worden en verwe-
zen daarvoor onder andere naar de sterke stijging van het aantal asielaanvragen.

Nu alle waarschuwingslampjes op rood staan, zou je dan ook verwachten dat Sammy Mahdi, 
de CD&V-staatssecretaris voor asiel en migratie, zich zou roeren. Niets is echter minder waar. 
Hij zet de traditie van zijn voorgangers Theo Francken en Maggie De Block verder: rommelen 
in de marge zonder iets fundamenteel te veranderen.

Het is dan ook aan het Vlaams Belang om dat wel te doen. Recent stelden we ons uitgebreid plan 
voor om de migratie naar Europa en uiteraard Vlaanderen te verminderen. Dat plan kreeg de veel-
zeggende titel ‘Fort Europa’ mee. En ja, het is zover gekomen dat we niet anders kunnen dan een 
muur te bouwen rond Europa. In de eerste plaats een juridische muur en waar het niet anders kan 
ook een fysieke. De speeltijd is al jaren voorbij. Tijd om daar nu ook naar te handelen.

Asielcrisis: alle 
waarschuwings lampen branden
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ILLEGALE 
TEWERKSTELLING 
WORDT 
NAUWELIJKS 
BESTRAFT
“In 2020 kreeg de Dienst Vreem-
delingenzaken 679 meldingen 
binnen van illegale tewerkstelling. 
Maar slechts in 121 van deze 
dossiers werden werkgevers daar-
voor aansprakelijk gesteld”, zegt 
Senator Guy D’haeseleer. Illegale 
tewerkstelling is zowel schadelijk 
voor de ondernemers die zich 
wel aan de wet- en regelgeving 
houden omdat zij daardoor tegen 
oneerlijke concurrentie moeten 
opboksen, als voor de overheids-
financiën die daardoor inkomsten 
moeten derven. “Dit moet op een 
krachtdadige manier worden be-
streden, en niet enkel bestraft met 
een repatriëringskostenvergoeding, 
maar tevens met stevige boetes”, 
aldus D’haeseleer. 

LERARENKAMERS NIET 
VOLDOENDE GEKLEURD?
Uit een nieuwe nulmeting van de 
Vlaamse overheid blijkt dat 6,2 
procent van de Vlaamse leraren 
buitenlandse roots heeft. Een aan-
leiding voor De Morgen en andere 
linkse opiniemakers om te beweren 
dat Vlaamse lerarenkamers te blank 
zijn en dat het een ‘goeie zaak’ zou 
zijn als er meer gekleurden les zou-
den geven. “Een vreemde en in feite 
racistische bewering”, vindt Vlaams 
Parlementslid Jan Laeremans. “Een 
leerkracht moet sterk vakinhoudelijk 
en pedagogisch-didactisch onderlegd 
zijn. Huidskleur of afkomst mogen 
daar niet bij van tel zijn, wel kunde en 
kennis. Het lerarenberoep draait om 
kwaliteit, niet om diversiteit.”

DE SUBSIDIESTAL MOET 
UITGEMEST WORDEN
Uit een rapport van de Vlaamse Inspectie voor Financiën blijkt 
dat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) 
sinds 2012 1,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies kreeg. 
Steeds dezelfde bedragen werden ook aan familieleden – die 
niets te maken hadden met haar vzw – betaald. “Dit toont nog-
maals aan hoezeer het subsidiebeleid ontspoord is”, zegt frac-
tieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Veel te veel 
Vlaams belastinggeld vloeit weg naar tal van andere schimmi-
ge projecten en vzw’s – veelal met een linkse en multiculturele 
agenda. Daarom dienden wij in april al een motie om het 
Rekenhof het Vlaams subsidiebeleid te laten onderzoeken.”
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MAJESTEITSSCHENNIS 
NIET LANGER 
STRAFBAAR

VANDENBROUCKE  
LIET 60 MILJOEN IN 
ROOK OPGAAN

“Het cordon sanitaire is 
bullshit.”

Gauthier Defreyne, Open 
Vld-burgemeester Gistel, Krant 
van West-Vlaanderen, 12 no-
vember 2021

“Als Viktor Orban zegt dat het 
primaat van supranationaal 
EU-recht alleen geldt voor be-
voegdheden die toebedeeld zijn 
aan de EU, heeft hij volkomen 
gelijk.”

Koen Lenaerts, voorzitter van 
het Europees Hof van Justitie, De 
Standaard, 19 oktober 2021.

“De Polen maken geen slecht 
punt als ze stellen dat het EU-
recht niet automatisch primeert 
op de nationale wetgeving.”

Bart Haeck, journalist, De Tijd, 
21 oktober 2021.

“Persoonlijk zou ik de twee 
meest recente kerncentrales in 
ons land tien jaar langer open-
houden, zodat we betere alter-
natieven kunnen inplannen.”

Wouter Schroeyers (UHasselt), 
expert nucleaire energie, VRT 
NWS, 18 oktober 2021.

“We kennen ze ook hier in 
Vlaanderen, de roeptoeterende 
progressieven voor wie een be-
tere, multiculturele wereld slechts 
een theorie blijft. De praktijk is 
voor anderen – de tolerantie by 
proxy. Wie dan wel begint over 
pijnpunten van een multiculturele 
samenleving wordt onverbidde-
lijk aangevallen en weggezet 
als verrechtst, islamofoob, racist 
of verzuurd.”

Hind Fraihi, editorialist, De Tijd, 
21 oktober 2021.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD

Het Grondwettelijk Hof sprak zich in een arrest uit tegen een 
strafbepaling rond ‘majesteitsschennis’. “Net als de erfelijke 
monarchie zelf is deze strafbepaling een relict uit ver vervlogen 
tijden”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Voor 
wie zich wegens een uitlating beledigd zou voelen, bestaat de 
wetgeving omtrent laster en eerroof. Daarvoor heeft de koning 
echt geen afzonderlijke wetsbepaling nodig. En daarnaast 
ging het strafrechtelijke privilege van de koning regelrecht 
in tegen het principe van de vrijheid van meningsuiting. Op 
een staatshoofd met reële politieke macht moet kritiek kunnen 
worden geuit, zonder vrees voor een wetgeving die dit steeds 
kan bestraffen.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) 
weet niet hoe 60 miljoen euro belastinggeld door de labo’s van 
het Federaal Testplatform werden besteed. “Het gaat om geld 
geschonken aan acht labo’s die coronatests analyseren”, aldus 
Kamerlid Dominiek Sneppe. “Vandenbroucke weet niet eens 
hoeveel personeel er in de labo’s waaraan experts als Herman 
Goossens en Marc Van ranst verbonden zijn werkt.” Het federaal 
testplatform wordt overgesubsidieerd. Het Vlaams Belang eist dan 
ook dat de verspilling stopt en wat het Federaal Testplatform te 
veel ontving wordt teruggevorderd.
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ACTUA KORT

DE OPVANGSECTOR LOOPT VERDER LEEG
Opnieuw weerklinken noodkreten vanuit de crèchesector. Het personeelstekort en de onderwaar-
dering van de kinderbegeleiders bereikt kritieke niveaus. Een opvang vinden is geen sinecure en 
kinderbegeleider werd dit jaar een knelpuntberoep. Er staan zo maar liefst 4.078 vacatures open. 
Tal van kinderdagverblijven moeten sluiten. “De Vlaamse regering schiet flink te kort”, zegt Vlaams 
Parlementslid Ilse Malfroot. “Onze partij diende een resolutie in om de huidige ongelijkheid in het 
subsidiesysteem weg te werken en meer middelen vrij te maken. Maar de andere partijen stemden 
deze weg. Een houding waar de kinderen én de ouders de tol voor betalen.”

OPPASSEN VOOR 
RADIOACTIEVE 
PRODUCTEN
De paars-groene regering slaagt er niet in 
om bij import van goederen het risico op 
radioactieve besmetting uit te sluiten. “Terwijl 
nucleaire ladingen dit land binnenglippen, 
zijn niet eens alle haventerminals uitgerust 
met meetpoorten voor radioactiviteit”, zegt 
Kamerlid Wouter Vermeersch. “En in onze 
luchthavens zijn er zelfs helemaal geen 
meetpoorten.” De noodzaak hiervan in onze 
zee- en luchthavens kan niet genoeg worden 
benadrukt. Meermaals per jaar wordt er in 
de Antwerpse haven radioactief materiaal 
onderschept. In april was dat bijvoorbeeld 
met een lading kledij. Het zal je maar overko-
men dat er bijvoorbeeld thorium-232 op een 
hemd zit dat je online kocht.
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“Heb je te veel poen? Stem Groen!” Die slogan 
was terecht vaak te horen naar aanloop van de 
voorbije verkiezingen. Maar intussen kan hetzelfde 
ook gezegd worden over de CD&V, Open Vld en 
over de N-VA. Al die partijen maken er blijkbaar 
hun levenswerk van om de Vlamingen zo diep 
mogelijk de energiearmoede in te duwen.

Elektriciteitsprijzen waren nog nooit zo hoog als 
vandaag… en dus beslist minister Zuhal Demir (N-
VA) dat de Vlaming binnenkort zijn huis verplicht 
moet verwarmen met een warmtepomp… op 
elektriciteit. En volgens Slappe Jan moeten we 
binnenkort ook allemaal elektrisch rijden. 

Dus niet meer rijden op gas, niet meer verwarmen 
met gas – want gas is slecht voor ’t milieu. Oh ja, 
om aan genoeg elektriciteit te komen gaan we 
onze kerncentrales sluiten en ze vervangen door…
gascentrales. Ge moet er maar op komen!

De hoofdvogel werd echter afgeschoten door 
minister Lydia Peeters van de communistische 
partij Open Vld. “We moeten stoppen met 
te denken dat iedereen zijn eigen wagen 
moet hebben. Een deelauto vervangt acht 
privéwagens”, aldus de minister die zelf de 
hoop en al 50 kilometer tussen Deurne en 
Zaventem overbrugde per vliegtuig. U leest 
het goed: het privébezit van een wagen moet 
volgens de Vlaamse regering op de schop. 
Ter info: de negen Vlaamse ministers bezitten 
samen…34 dienstwagens!

Zo kennen we ze weer, onze potverterende 
vrienden: veel blabla, weinig boemboem! 
Wat mij betreft kunnen ze dezelfde hoge 
boom in als al die klimaatredders die vorige 
maand met hun privéjet naar Glasgow vlogen 
om er te gaan spreken over extra taksen op 
vliegreizen.

De hypocriete communisten van Open Vld
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‘Fort Europa’ moet realiteit worden
Eind november lanceerde het Vlaams Belang zijn nieuwste campagne, genaamd ‘Fort Europa’. In 
de bijhorende brochure staan maar liefst 50 beleidsvoorstellen om de nieuwe migratiecrisis onder 
controle te krijgen. Want aan de hand van tal van cijfers toonden partijvoorzitter Tom Van Grieken 
- geflankeerd door Europarlementslid Tom Vandendriessche en Kamerlid Dries Van Langenhove 
- aan dat we op de rand van een nieuwe migratieramp zoals in 2015 staan. “Maar toch zijn er 
hefbomen troef als we een ander pad willen inslaan - zowel op binnenlands als EU-niveau”, liet 
Van Grieken optekenen.

DOOR JONAS NAEYAERT

Na een ‘coronadip’ is de 
immigratiecrisis dubbel en dik 
teruggekeerd. Dat konden we 
ook lezen op pagina 20 en 21. 
Alles wijst erop dat de volgende 
immigratiegolf zich volop ontwikkelt.

DE 12 MEEST OPVALLENDE ‘BOUW-
STENEN’ VAN FORT EUROPA: 

“Dat wil echter niet zeggen dat 
we bij de pakken moeten blijven 
zitten”, zei partijvoorzitter Tom 
Van Grieken eind november. 
“Er zijn tal van hefbomen om 
het roer om te gooien - zowel 
op binnenlands als EU-niveau. 
Het wordt tijd dat we het lijstje 
van verstandige landen in de 
EU vervoegen zoals Oostenrijk, 
Denemarken en Hongarije. Het 
wordt tijd voor een Fort Europa!”

1. Opvang in eigen regio - Het 
Vlaams Belang wil dat buurlanden 
of andere landen in de regio van 

belangrijke herkomstlanden meer 
steun krijgen. 

2. Transitcentra buiten de 
EU voor asielzoekers - 
Asielzoekers die in de EU 
asiel aanvragen zouden 
tijdens de duur van de 
verwerking van hun dossier 
de uitslag moeten afwachten 
in centra buiten de EU. 

3. Hefbomen inzetten tegen 
onsolidaire herkomstlanden 
- Dit voorstel houdt in dat 
men ontwikkelingshulp, 
handelsvoordelen enzoverder 
voorwaardelijk zou maken 
aan de bereidheid van 
herkomstlanden om hun eigen 
onderdanen - die illegaal in 
de EU verblijven - terug te 
nemen. EU-handelssancties 
moeten evenzeer kunnen 
ingezet worden in dit kader, 
net als visumverstrengingen.

4. Pushbacks legaliseren - De 
EU moet haar wettelijk kader 
aanpassen zodat ‘pushbacks’ 
steeds mogelijk zijn. We 
verwijzen daarbij onder meer 
naar landen als Spanje, 
Polen en Griekenland die dit 
nu reeds doen.

5. Fysieke barrières aan de 
Europese buitengrenzen 
- Er moeten aan de EU-
buitengrenzen, alwaar er 
een groot risico bestaat 
op illegale migratie 
(zogenaamde ‘hot spots’), 
fysieke barrières komen zoals 
hekkens, slagbomen, muren, 
schrikdraad en dergelijke 
meer.

6. Opt-out uit het Europese 
asiel- en migratierecht - Dit 
moet het mogelijk maken om 
enkele juridische barrières 
weg te nemen die in de weg 
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staan van een kordaat en billijk 
migratiebeleid.

7. Sociale zekerheid afschermen 
- Zo moet het door deze opt-
out mogelijk worden om de 
Belgische sociale zekerheid 
voor subsidiair beschermden en 
vluchtelingen af te schermen. 
Wel zouden zij gebruik moeten 
kunnen maken van een aparte 
‘terugkeeruitkering’ voor 
levensonderhoud en de nodige 
voorbereidingen kunnen treffen 
voor hun uiteindelijke terugkeer. 

8. Waarborg tegen asielfraude - 
Het Vlaams Belang wil ook dat 
asielzoekers die een procedure 
opstarten bij de Belgische 
overheid een waarborg 
betalen. Dit in de vorm van de 
bezittingen en geld boven een 
totale waarde van 2.000 EUR. 
Na afloop van de procedure 
krijgen erkende vluchtelingen 
de gehele waarborg terug. 
Wie wordt afgekeurd, krijgt 
evenzeer de waarborg terug 
min de gemaakte kosten 
(circa 1.500 euro per maand 
dossierbehandeling)

9. Gezinshereniging fel beperken 
- Huwelijksmigratie moet enkel 
worden toegelaten als de band 
van beide partners met dit land 
groter is dan met het herkomstland.

10. lllegalendienst in elke 
politiezone - Per politieregio 
zou er minstens één 
agent moeten komen die 
zich specialiseert in de 
illegalenproblematiek en 
actief illegalen opspoort en 
oppakt. 

11. Het ontmantelen van het 
netwerk rond illegaliteit - Het 
Vlaams Belang wil strengere 
straffen voor huisjesmelkers 
die illegalen onderbrengen 
en wil de minimumstraf 
voor mensensmokkel 
vertienvoudigen naar 10 jaar. 
Ook particulieren die illegaal 
verblijf faciliteren, moeten 
gestraft worden. Tot slot 
moeten NGO’s die meewerken 
aan illegale migratie - zoals 
bijvoorbeeld door illegale 
migranten zelf naar Europa 
te brengen als veerdienst - en 
geregistreerd staan in het 
register der zeeschepen, hun 
registratie verliezen, net als 
eventuele subsidies. 

12. Hoogtechnologische controle 
aan de binnengrenzen 
- Er moet aan de 
binnengrenzen kunnen 
worden opgetreden tegen 
illegale migratie middels 
‘slimme’ camerabewaking en 
steekproefcontroles.

In totaal heeft België zowat 66 
miljoen euro bijgedragen aan 
het Afghan National Army Trust 
Fund van de Verenigde Naties. 
Daarnaast moest nog eens drie 
miljoen euro opgehoest worden 
om voormalige asielzoekers of 
asielzoekers op reis in hun thuis-
land, of mensen met een dub-
bele nationaliteit en anderen na 
de val van Kaboel te evacueren. 
(Schriftelijke vraag nr. 476 van 
Annick Ponthier aan de minister 
van Buitenlandse Zaken)

***

Na de herintrede van de wolf in 
Vlaanderen verstrekt de Vlaamse 
regering subsidies om terreinen 
‘wolf proof’ te maken. Tot eind 
september werden er in dat 
verband in totaal 173 subsidie-
dossiers goedgekeurd voor een 
bedrag van 203.351,53 euro.  
Daarmee werd 108 kilometer 
wolfwerend raster aangelegd. 
(Schriftelijke vraag nr 44 van Leo 
Pieters aan minister van Omge-
ving)

***

Het contract voor de organisatie 
van de contactopsporing werd 
initieel voor een periode van 
zeven maanden gegund aan 
een consortium van callcenters 
en ZGP Intermut (de mutualiteiten) 
voor een bedrag van maxi-
maal 101.363.922,02 euro, 
exclusief BTW. Dit contract werd 
inmiddels twee keer verlengd. 
De totale facturatie door het 
consortium aan de Vlaamse 
overheid voor de periode mei 
2020 - augustus 2021 bedraagt 
inmiddels 116.431.406,31 
euro, eveneens exclusief BTW. 
(Schriftelijke vraag nr 17 van 
Stefaan Sintobin aan minister 
van Welzijn)

“We moeten een muur bouwen rond Europa: 
juridisch en op sommige plekken ook fysiek.”
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BRUSSEL

Rekenhof vernietigend voor 
Brusselse rekeningen
Het Rekenhof heeft vernietigend geoordeeld over de budgetrekeningen van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest. “Het is een rommeltje”, zo schreef De Tijd. Er is 776 miljoen verkeerd 
geboekt door een komma verkeerd te plaatsen. Brussels minister van Financiën en Begroting Sven 
Gatz (Open Vld ) beloofde beterschap begin november. Opmerkelijk echter: Open Vld levert al 
sinds 1999 de minister van Begroting. Gatz’ beweringen zijn dus volstrekt ongeloofwaardig. “Het 
is te laat voor Gatz om beloftes te doen, hij moet opstappen”, zo liet onze Brusselse fractieleider 
Dominiek Lootens-Stael duidelijk weten. 

DOOR JONAS NAEYAERT

Volgens het Rekenhof gaat het 
van kwaad naar erger met het 
reeds beruchte financieel en 
boekhoudkundig beheer van de 
Brusselse instellingen. De toestand 
is zodanig verdorven dat bij 
de certificeringsopdracht van 
de rekeningen van het Brussels 
Gewest en die van het overgrote 
deel van de Brusselse instellingen 
het Rekenhof zich heeft onthouden 
vorige maand. Zo’n onthouding is 
het meest negatieve oordeel dat 
mogelijk is.

NOOD AAN 
RESPONSABILISERING 

“Zowat elk begrotingsjaar bewijst 
de Brusselse Hoofdstedelijk 
Regering wat een slecht idee 
het was om van Brussel een 
apart gewest te maken”, zo 

reageerde Brussels Parlementslid en 
fractieleider Dominiek Lootens-Stael  
snijdend. “Het geklungel is dermate 
ernstig dat de diensten een bedrag 
van 777.000 euro boekten in 
plaats van 777 miljoen  euro – met 
dus een valselijke 776 miljoen euro 
die nog zou kunnen opgenomen 
worden als gevolg. Verder blijken 
er onrechtmatig bedrijfswagens 
aan de Brusselse ambtenarentop 
te zijn gegeven. Al kan men met 
de PS zich afvragen of het gaat 
om een vergissing of om politieke 
zelfbediening ten voordele van de 
politiek aangeduide ambtenaren 
met de juiste partijkaart.”

“GATZ MOET OPSTAPPEN” 

“De beloftes van Gatz om 
bijvoorbeeld ‘te onderzoeken hoe 
de boekhoudkundige blunder van 

776 miljoen mogelijk was’ is dan 
ook lachwekkend”, besloot Lootens-
Stael. “Als de begrotingsminister 
zelf niet eens de budgetten nagaat 
én niet weet waar een fout van 
drie kwart miljard vandaan kwam, 
hoe moeten we dan beterschap 
verwachten van diezelfde minister? 
We weten wat Open Vld op de 
Brusselse begrotingspost sinds ’99 
realiseert: de Brusselse schulden 
zijn aangegroeid tot 8,9 miljard 
euro eind 2020 – bijna een 
verdubbeling in vergelijking met 
2016. Het Brussels Gewest dient 
zichzelf te responsabiliseren: de 
eerste stap hierin is het ontslag 
van Gatz. Minister-president Rudi 
Vervoort (PS) moet hierna met 
een ernstig saneringsplan op de 
proppen komen en dat voorleggen 
aan het Rekenhof”, besloot Lootens-
Stael.
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Een verwarming is geen kaviaar
Dat de energiefactuur de pan uitswingt, hoeven we u niet meer te vertellen. Op nauwelijks een 
maand tijd steeg de jaarfactuur voor gas met 43 procent en die voor elektriciteit met 22 procent. 
Dat betekent dat heel wat gezinnen het deze winter bijzonder moeilijk zullen hebben. Totaal 
onaanvaardbaar, zeker omdat een lagere energiefactuur wel degelijk mogelijk is. Het vergt 
alleen wat politieke moed. We lanceerden daarom een heldere en duidelijke foldercampagne 
om vier concrete voorstellen in de kijker te zetten, die de energiefactuur gevoelig zouden kunnen 
doen zakken. 

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

1. Energie is geen luxeproduct. 
Het btw-tarief moet 
daarom, zeker in de huidige 
omstandigheden, opnieuw 
naar 6% gebracht worden. 
Dat kan vrij eenvoudig 
gebeuren door een aanpassing 
van de btw-wetgeving en zou 
heel wat gezinnen meteen uit 
de moeilijkheden halen.

2. Maar liefst twee derde van 
uw elektriciteitsfactuur gaat 
niet naar de reële kostprijs 
van de geleverde elektriciteit, 
maar naar distributiekosten 
en vooral naar taksen 
en heffingen. Een deel 
daarvan zijn verborgen 
belastingen, die aan de 
factuur toegevoegd werden 
om de enorme schuldenput 
te dempen die de ‘Freya-
factuur’ geslagen heeft. Freya 
Van den Bossche (Vooruit) 
was als energieminister 
destijds verantwoordelijk 
voor het aanhouden van de 
oversubsidiëring van groene 
stroom, de zogenaamde 
groenestroomcertificaten, 
die nog steeds terugbetaald 
worden via uw factuur. We 
stellen daarom duidelijk dat 
de kostprijs van het wanbeleid 
niet op de energiefactuur 
mag wegen. Meer nog: alle 
taksen en heffingen die 
niets te maken hebben met 

de reële kostprijs, moeten 
eenvoudigweg uit de factuur 
geschrapt worden.

3. De federale regering onder 
leiding van Alexander De 
Croo (Open Vld), en wat 
energie betreft aangestuurd 

door Tinne Van der Straeten 
(Groen), wil dat we geen 
kernenergie meer produceren. 
De gevolgen daarvan zijn nog 
meer bevoorradingsproblemen, 
afhankelijkheid van vervuilende 
en dure stroom uit fossiele 
brandstoffen en energie uit 
het buitenland. We moeten 

de andere richting uit: naar 
een blijvende en centrale 
aanwezigheid van kernenergie 
in de energiemix van ons 
land. De twee jongste 
kerncentrales moeten open 
blijven, en er moet zoals in 
veel andere Europese landen 
ook geïnvesteerd worden in 
nieuwe nucleaire capaciteit.

4. De manier waarop onze 
energie verdeeld wordt, kost 
ons bovendien handenvol 
geld aan politieke mandaten. 
Het beheer van onze 
energienetten gebeurt in een 
tiental intercommunales die 
goed zijn voor honderden 
goedbetaalde politieke postjes. 
Dat kan veel efficiënter, eerlijker 
en vooral goedkoper. De 
energie-intercommunales 
moeten afgeschaft en 
vervangen worden door een 
echt eengemaakt Vlaams 
nutsbedrijf in handen van 
de Vlaamse overheid. We 
willen zo de politieke postjes 
schrappen en zorgen voor een 
eengemaakt distributienettarief 
voor heel Vlaanderen.

Onze mensen mogen nooit in de 
kou komen te staan omwille van 
togenhoge energieprijzen. U mag 
erop rekenen dat we blijven ijveren 
voor deze voorstellen en dus voor 
de verlaging van uw energiefactuur! 

ENERGIE
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Klimaatplannen Vlaamse  
regering
De Vlaamse regering heeft een akkoord over een nieuw klimaatplan bereikt: een asociale 
stortvloed aan verboden en regels die amper een impact op het klimaat, maar wel een enorme 
invloed op de factuur van de burger zullen hebben. De Vlaamse regering schuift hiermee de 
verantwoordelijkheid voor het gefaalde klimaatbeleid door naar de burger.

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

De Vlaamse regering leek 
even vergeten te zijn dat ze 
beloofd had met een ambitieus 
klimaatplan op de proppen te 
komen naar aanleiding van 
de VN-Klimaatconferentie in 
Glasgow (COP26). Na een heus 
mediaoffensief aan incoherente 
voorstellen kon er uiteindelijk 
een akkoord bereikt worden. 
De nieuwe klimaatmaatregelen 
moeten de Vlaamse uitstoot 
van broeikasgassen met 40% 
doen verminderen tegen 2030. 
Daarmee wil de Vlaamse 
regering tegemoet komen aan de 
strengere eisen van de Europese 
Commissie. 

Die wil namelijk van Europa 
het eerste ‘klimaatneutrale’ 
continent maken tegen 2050. 
De regering vergat er wel 
subtiel bij te vermelden dat ze 
haar vorige doelstelling van 
35% al niet zou kunnen halen. 
Om de nieuwe doestellingen 
alsnog te halen zal de Vlaming 

diep in de buidel moeten 
tasten. De verantwoordelijkheid 
wordt doorgeschoven naar de 
burger met een hele reeks aan 
verplichtingen en verboden. 

VERPLICHTE RENOVATIE EN 
ELEKTRIFICATIE

Zo zal wie een huis koopt vanaf 
2023 een renovatieverplichting 
opgelegd krijgen. Een maatregel 
die erg veel jonge gezinnen zal 
treffen. Vlaams Parlementslid 
Adeline Blancquaert verzette 
zich in het Vlaams Parlement 
hevig tegen de asociale 
maatregel: “Het is voor jonge 
gezinnen die een betaalbare 
woning zoeken nu al enorm 
moeilijk er een te vinden, deze 
renovatieverplichting zal er alleen 
maar toe leiden dat de droom 
van een eigen huis voor die 
gezinnen nog onbereikbaarder 
wordt.” Bovendien zullen ook 
mensen die geen nieuwe of 
eerste woning kopen, maar 

wel in een zogenaamd 
‘energieverslindend’ huis wonen 
een renovatieverplichting 
opgelegd krijgen. Een grondige 
energetische renovatie 
kost al snel een tiental- tot 
honderdduizend euro. Daarom 
kan men er ook voor vrezen dat 
dit een impact zal hebben op 
de huurprijzen. Een verhuurder 
zal de extra kosten die hij 
of zij moet maken namelijk 
logischerwijs willen verhalen op 
de huurder. De Vlaamse regering 
beweert zich bewust te zijn 
van het kostenplaatje dat deze 
renovatieverplichtingen met zich 
mee zullen brengen. Ze komt 
daarom met renteloze leningen. 
Een renteloze lening blijft echter 
een lening die terugbetaald moet 
worden. Vaak bovenop een al 
dure hypothecaire lening. 

Een andere hoogst 
onrechtvaardige maatregel 
is het verbod om gebruik te 
maken van fossiele brandstoffen 

KLIMAAT



om je huis te verwarmen. Een 
nieuwbouwwoning zal niet 
langer een gasaansluiting 
mogen hebben. Wie een 
woning bouwt zal verplicht 
worden te investeren in een 
peperdure warmtepomp. 
Ondertussen wordt federaal 
onze schone stroom uit 
kernenergie uitgefaseerd en 
vervangen door – u raadt 
het – vervuilende fossiele 
gascentrales. Wat voor 
de burger verboden is, 
geldt blijkbaar niet voor de 
overheid. Bovendien blijft 
een warmtepomp erg duur in 
vergelijking met verwarmen 
op aardgas. 

Dat heeft niet alleen te 
maken met de aankoopprijs, 
maar ook met de 
kunstmatig hooggehouden 
elektriciteitsfactuur. Meer dan 
50% van de stroomfactuur 
bestaat uit belastingen. Er wordt 
met het klimaatakkoord echter 
geen lastenverschuiving op 
elektriciteit beoogd. Op deze 
manier blijft verwarmen met een 
warmtepomp maar liefst 900 
euro duurder dan verwarmen op 
aardgas. Vlaams Parlementslid 
Sam Van Rooy stelde het 
als volgt: “De weeffouten in 
de elektriciteitsfactuur blijven 
bestaan en dat leidt ons tot 
de eenvoudige conclusie dat 
elektrificatie vandaag niet loont, 
integendeel.” Voor het Vlaams 
Belang is het duidelijk: geen 
nieuwe verboden en al zeker niet 
wanneer er geen goedkoper of 
even duur alternatief bestaat. 

ELEKTRISCHE WAGENS 
VERPLICHT?

Wat ook zorgen baart, is de 
gedwongen elektrificatie van het 
wagenpark tegen 2029. Vanaf 
dan zal u geen nieuwe wagen 
meer mogen kopen met een 
klassieke verbrandingsmotor. 

Volgens Vlaams minister van 
Mobiliteit Lydia Peeters (Open 
Vld) is dat haalbaar aangezien 
een elektrische wagen dan 
goedkoper zal zijn dan een 

klassieke wagen. Dat op zich 
doet vragen rijzen over de 
noodzakelijkheid van een 
dergelijk verbod. De liberalen 
lijken al hun geloof in de vrije 
marktwerking opgegeven te 
hebben. Minister Peeters wou 
oorspronkelijk de elektrificatie 
zelfs nog sneller doorduwen. 

Volgens Vlaams Parlementslid 
Bart Claes is het verbod echter 
slecht omkaderd en gaat het om 
een grotendeels symbolische 
maatregel: “Dit is gokken op kap 
van de burger. Het is niet zeker 
of de laadinfrastructuur toereikend 
zal zijn tegen dan en dit plan zal 
forse investeringen in ons zwak 
elektriciteitsnet vergen. Het is 
nog maar de vraag hoeveel dat 
zal kosten en of dat op tijd zal 
kunnen gebeuren.”

LANDBOUW DEELT OOK IN 
KLAPPEN

Tot slot deelt ook de landbouw 
in de klappen. Landbouwers 
wordt al langer de zwartepiet 
toegespeeld en verantwoordelijk 
gehouden voor allerlei 
problemen. De sector moet 
de methaanuitstoot met 30% 
verminderen tegen 2030. Hoe 

men dat concreet wil bereiken 
is veel minder duidelijk. Er 
wordt met een aantal voorstellen 
gegooid waarvan de exacte 
impact amper te voorspellen 

valt. Zo zullen veehouders 
aangepast veevoeder 
moeten gebruiken en 
verdwijnt de steun voor 
warmtekrachtkoppeling op 
aardgas voor serres.

Vlaams Parlementslid Stefaan 
Sintobin hekelt de aanpak 
van de regering: “enerzijds 
wordt landbouwers een 
aantal dure verplichtingen 
opgelegd en krijgen ze er 
weer een pak verboden 
bij, anderzijds gaat deze 

Vlaamse regering belastinggeld 
uitdelen aan boeren die hun 
vee in de wei laten grazen.” 
Te vrezen valt ook dat er nog 
een heel pak bedreigende 
maatregelen op tafel zullen 
worden gelegd in het kader 
van het stikstofdebat. Zo wordt 
momenteel nog met geen woord 
gerept over een inkrimping 
van de veestapel, maar is het 
wel heel duidelijk dat dat de 
doelstelling is. 

Kortom, de Vlaamse regering 
neemt met haar klimaatplan 
zelf geen verantwoordelijkheid. 
Er wordt geen werk gemaakt 
van een lastenverschuiving op 
elektriciteit, onze stroom zal er de 
komende jaren enkel vervuilender 
op worden en ondertussen zal 
de burger op kosten gejaagd 
worden. De beleidsmakers 
lijken zelf alle vertrouwen in 
de energie- en klimaattransitie 
verloren te zijn. De enige manier 
waarop ze deze aan de Vlaming 
verkocht denken te krijgen is met 
verplichten en verbieden. De 
eigenlijke impact op het klimaat is 
erg onzeker. Wat wel zeker is, is 
dat het leven van alle Vlamingen 
er weer een pak duurder op zal 
worden. 

De enige manier waarop 
ze deze klimaattransitie 
aan de Vlaming verkocht 
denken te krijgen, is met 
verplichten en verbieden.
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“Kladideetjes van Weyts geen  
oplossing voor het lerarentekort”
Verschillende scholen kampen tijdens dit eerste semester met een heleboel vacatures die maar 
niet ingevuld geraken. Vooral in het middelbaar is de situatie bijzonder urgent. Zo registreerde 
de VDAB midden oktober een piek van meer dan 1.900 vacatures voor leraren in het secundair 
onderwijs. Door het lerarentekort nemen de wel aanwezige leraren noodgedwongen verschillende 
extra uren op bovenop hun voltijdse bezigheden. Desondanks zitten leerlingen soms de helft van 
de week in de studie of worden ze naar huis gestuurd. Directieleden zitten sufgepuzzeld met de 
handen in het haar en kijken naar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor oplossingen om 
dit tekort op korte termijn te milderen. 

ONDERWIJS

DOOR DENNIS BELS

Bij het debat in het Vlaams Parlement 
stak minister Weyts meteen van wal en 
lanceerde 10 voorstellen om het tekort te 
bekampen. Volgens Vlaams Parlementslid 
en voormalig leerkracht Jan Laeremans 
zitten daar enkele interessante 
elementen in, zoals een uitbreiding 
van het aantal erkende knelpuntvakken 
voor zij-instromers, maar toch blijven 
tal van pijnpunten onbenoemd. “Tot 
onze grote verbazing bleek bovendien 
niemand van de meerderheid op de 
hoogte van zijn initiatief”, reageert 
Laeremans. “Weyts speelde soloslim 
door snel een geïmproviseerd met balpen 
neergeschreven A4’tje in het halfrond 
te werpen. Een minister die bij een 
actuadebat loze gedachteballonnetjes 
oplaat die niet doorgenomen zijn met 
de regering of de onderwijsverstrekkers 
en waar geen plan of budget tegenover 
staat is niet alleen ongezien, het is ook 
onverantwoord.”

Laeremans wees erop dat de sleutel 
van het probleem zit in het feit dat 

jaarlijks zo’n 3.600 leraren aan het 
onderwijs beginnen die er binnen 
de vijf jaar alweer uit stromen. “Er 
zijn in het onderwijs gewoonweg te 
veel push-factoren die het voor jonge 
leerkrachten minder interessant maken. 
De onzekerheid die het tijdelijk statuut 
en de interim-carrousel met zich 
meebrengt, is een domper voor velen. 
Ook zijn de werkomstandigheden er 
alsmaar slechter op geworden. De 
planlast weegt te zwaar door en in 
veel scholen zijn er grote problemen 
met gedrag en discipline, zeker in 
stedelijke concentratiescholen.”

SLAGKRACHT GEKORTWIEKT 
DOOR BESPARINGEN

Collega-Vlaams Parlementslid 
Roosmarijn Beckers hekelde ook de 
terugkerende besparing van 112,5 
miljoen die de Vlaamse regering 
doorvoert op onderwijs, waarvan het 
grootste deel (46 miljoen) gebeurt 
door toekomstige beleidsmaatregelen 

te schrappen. “De verwachting van 
het ganse onderwijsveld was dat dit 
zou gaan naar maatregelen inzake 
de lerarenloopbaan. De regering 
kortwiekt hiermee de slagkracht 
van het onderwijs”, zegt Beckers 
verbolgen. “Dat is toch wel wrang, 
zeker als je weet dat bij de in 
september beklonken onderwijs-cao 
er 15 miljoen wordt vrijgemaakt 
om vakbondsvertegenwoordigers in 
het onderwijs vrij te stellen van hun 
lesopdracht.”

Het Vlaams Belang diende dan ook 
een motie in met 16 voorstellen om 
op korte en op middellange termijn 
de acute tekorten te lenigen. Deze 
werd echter door alle andere partijen 
weggestemd. “Zelfs als het gaat om 
het lerarentekort en de onderwijs- en 
ontwikkelingskansen van onze jeugd 
is blijkbaar het cordon belangrijker 
dan een oplossing voor de 
leerkrachten en de leerlingen”, besluit 
Beckers.
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Vlaamse regering gaat fors 
meer moskeeën subsidiëren
Het Vlaams Belang kantte zich in het Vlaams Parlement tegen nieuwe wetgeving van de Vlaamse 
regering inzake de erediensten. Het nieuwe decreet – dat officieel ‘de buitenlandse invloed in 
gebedshuizen wil tegengaan’ – moet op korte termijn zorgen voor de erkenning en financiering 
van bijna 50 extra moskeeën. Het is bovendien nog maar de vraag of in geval van buitenlandse 
invloed de regering daadwerkelijk de moed zal hebben de erkenning en de subsidie van een 
moskee in te trekken. Bovendien kan een niet-erkende moskee ook onder de nieuwe wetgeving 
naar believen buitenlandse steun blijven ontvangen en hier verder extremisme verspreiden. 

Over de nieuwe eredienstenwetgeving 
die de Vlaamse regering van N-VA, 
CD&V en Open Vld door het Vlaams 
Parlement heeft gejaagd, valt weinig 
positiefs te zeggen. Vooreerst zal er 
veel meer geld naar de islam gaan. 
Zowat drie keer zoveel als nu het 
geval is. Liefst 47 moskeeën die op de 
wachtlijst staan voor erkenning zullen 
immers via een ‘versnelde procedure’ 
van een jaar erkend en betoelaagd 
kunnen worden. 

GEVAARLIJKE REGIMES

Bovendien zal de nieuwe wetgeving het 
probleem van extremisme en de invloed 
van gevaarlijke regimes in hier actieve 
moskeeën niet tegengaan. In theorie 
kan de erkenning van een gebedshuis 
voortaan ook worden ingetrokken 
wanneer er sprake is van “buitenlandse 
financiering die de onafhankelijkheid 
van het gebedshuis in het gedrang 
brengt”. In de praktijk kan die intrekking 

maar via een erg omslachtige 
procedure en is het maar de vraag of er 
bij het politieke establishment moed zal 
zijn om daartoe over te gaan. 

In de voorbije jaren werden 
erkenningen zelfs niet ingetrokken 
wanneer moskeeën zich bezondigden 
aan homohaat, spionage, oproepen tot 
tuchtiging van ongehoorzame vrouwen 
en deelname aan de jihad. Nochtans 
waren dit manifeste overtredingen 
van reeds eerder bestaande 
erkenningsvoorwaarden.

ONGEWENST 

Bovendien kan een niet-erkende 
moskee naar believen geld uit Turkije, 
Marokko, Qatar of Saoedi-Arabië 
blijven ontvangen. Vlaams Belang-
fractievoorzitter Chris Janssens was in 
het Vlaams Parlement duidelijk wat er 
wél moet gebeuren om buitenlandse 
invloed en extremisme in moskeeën 

te stoppen: “Vanuit het buitenland 
geleide bewegingen als Diyanet en 
Milli Görüs moeten hier ongewenst 
worden verklaard. Diyanet beschikt in 
dit land bijvoorbeeld over een netwerk 
van meer dan 70 vanuit Turkije geleide 
moskeeën. Hun aanwezigheid hier 
heeft immers niets te maken met vrijheid 
van religie. Enkel door dergelijke 
moskeeën te sluiten, kunnen we 
ervoor zorgen dat allochtonen in dit 
land eindelijk uit de invloedssfeer van 
Erdogan en andere onfrisse regimes 
worden gehaald.”

Een ander bezwaar van het Vlaams 
Belang is dat ook katholieke en andere 
kerken waar zich geen problemen 
voordoen worden geviseerd door 
de nieuwe wetgeving en worden 
opgezadeld met extra administratieve 
lasten en controles. En dat voor 
problemen inzake extremisme en 
buitenlandse invloed die zich enkel 
voordoen bij de islam. 

EREDIENSTEN

DOOR WIM VAN OSSELAER
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“Bart De Wever offert de 
belangen van Vlaanderen 

op om toch maar 
salonfähig te kunnen zijn 
tegenover het Belgische 

establishment.”
Hugo Coveliers



VRAAGGESPREK

“Vlaanderen moet evolueren 
naar een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid binnen Europa”
Velen zullen zich de bevlogen en welbespraakte politicus Hugo Coveliers nog goed herinneren. 
De Vlaams-nationalist die in 1993 de Volksunie inruilde voor de toen veelbelovende Vld, maar 
die deze partij in 2005 gedesillusioneerd verliet. Hij maakte in 1974 al deel uit van de Antwerpse 
gemeenteraad en zetelde vervolgens ook vele jaren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de 
Senaat en de Vlaamse Raad, zoals het Vlaams Parlement in de jaren ’80 nog heette. Een tiental jaren 
geleden zei Coveliers het politieke gebeuren vaarwel, wat maakt dat hij het politieke circus sindsdien 
van enige afstand kan bekijken en ongezouten zijn mening kan uiten. Voldoende reden dus voor een 
gesprek met de oud-politicus, die wel nog steeds actief is, en dat al meer dan 50 jaar, als advocaat 
aan de Antwerpse balie.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Coveliers, er is een tijd geweest dat u deel 
uitmaakte van een zichzelf liberaal noemende par-
tij. Hebt u eigenlijk de 175ste verjaardag van het 
liberalisme gevierd?

Neen! En het is eigenlijk totaal aan mij voorbijge-
gaan. Ik betrap er mij op dat ik hoe langer hoe minder 
naar de tv kijk, en al zeker niet naar de politieke dui-
dingsprogramma’s die zonder uitzondering allemaal uit 
de linkse hoek komen. Ik was overigens niet de enige 
die het vergeten is te vieren, ik heb achteraf vernomen 
dat zelfs oud-voorzitster Gwendolyn Rutten (Open Vld) 
afwezig was op dat partijfeest van de apparatsjiks. 

De liberale partijen hebben 175 jaar verleden, maar 
hebben ze nog een toekomst?

De klassieke onderverdeling in een socialistische, 
een liberale en een religieuze partij is verleden tijd. 
De religieuze partij, dat bestaat hier te lande uit 
degenen die zich christendemocraten noemen, maar 
in sommige landen, en dat is nog erger, zijn dat ook 
de moslimpartijen. Het is een misvatting te denken 
dat het liberalisme alles zou kunnen bereiken, zoals 
Fukuyama het stelt in zijn boek ‘Het einde van de 
geschiedenis en de laatste mens’. Ik geloof daar niet 
in, zomin als in de stelling dat het kapitalisme voor 
de ideale staat zou kunnen zorgen, waarin zoveel 
zou geproduceerd worden dat iedereen voldoende 
zou hebben. 

In wat gelooft u dan wel? 

Ik denk dat de mens meer en meer teruggaat naar zijn 
naaste omgeving, waar hij leeft en woont en waar hij 
gemeenschappelijke belangen heeft. En die gemeen-
schappelijke belangen worden in welvarende delen 
van de wereld momenteel belaagd door mensen die, 
vaak misbruikt en steeds misleid, vanuit een underdog-
situatie daar naartoe komen. Dat is wat Samuel Hun-
tington de ‘clash of civilizations’ noemt. De advocaat 
van Sihame El Kaouakibi, Johan Vande Lanotte, geeft 
in zijn laatste boek, ‘Machtspoliticus pur sang’ ook 
toe dat het de partijen uiteindelijk enkel en alleen om 
macht te doen is. 

Gaat de Open Vld haar macht bestendigen door 
zogenaamd ‘fake news’ te bestrijden en mee op de 
woke-kar te springen?

De liberale partijen springen op elke kar waarvan 
ze denken dat die hen succes oplevert. Nu is dat bij-
voorbeeld de milieukar, omdat die blijkt aan te slaan 
bij jongeren. In de woke-discussie is dat mijns inziens 
minder het geval omdat dit al over haar hoogtepunt 
heen is. Enfin, dat is toch de indruk van deze oude, 
blanke, heterofiele, niet-genderfluïde, binaire cis-man. 
En die bestrijding van dat ‘fake news’… We zien dat 
de boodschap van de liberalen ook nu weer vertaald 
wordt in hun politieke doen en denken: wetten en re-
glementjes allerhande, verboden hier en straffen daar. 
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Het liberalisme zoals dat ooit eens beleden werd heeft 
daar niets meer me te maken.
 
Ondertussen bent u al een aantal jaren niet meer 
actief als politicus, mist u het politieke gebeuren?

Absoluut niet! Pas op, ik heb in de politiek uiteraard 
wel mooie momenten meegemaakt, en de mooiste 
momenten heb ik beleefd bij de toenmalige Volksunie. 
Anders dan bij de Open Vld zaten daar nog idea-
listen. Een beetje te vergelijken met de interessante 
maar korte periode van de opstart van de Vld. In 
die dagen had Guy Verhofstadt ons allemaal hoop 
gegeven. In zijn burgermanifest, dat hij overigens niet 
zelf geschreven had maar door wijlen Knack-hoofd-
redacteur Sus Verleyen had laten schrijven, ging het 
over de Belgische ziekte en 
over meer Vlaamse onafhan-
kelijkheid. Maar dat veran-
derde allemaal totaal met de 
regeringstoetreding in 1999. 
Vanaf dan was het roer om-
geslagen, was elk idealisme 
onbestaande en gold enkel 
nog ‘sois belle et tais-toi’.

In uw positie kan u de po-
litiek nu veel meer van een 
afstand bekijken dan toen. 
Het grotere geheel zien, het 
bos observeren en niet enkel 
de bomen… Bestaat volgens 
u de mogelijkheid dat Vlaan-
deren ooit onafhankelijk 
wordt?

Als onder ‘onafhankelijkheid’ 
verstaan wordt dat Vlaande-
ren als land op alle mogelijke 
gebieden zelf beslissingen zal nemen, dan denk ik 
eerlijk gezegd van niet. Die mogelijkheid is volgens 
mij voorbij. Maar wat wij moeten doen is evolueren 
naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid binnen 
Europa.

En hoe kunnen we die zo groot mogelijke zelfstan-
digheid dan bereiken?

We moeten vooreerst in grote mate van het Belgische 
omhulsel af. We moeten zoveel mogelijk bevoegdhe-
den naar Vlaanderen krijgen, en zo weinig mogelijk 
in Brussel houden, waar men nog niet eens een defti-
ge boekhouding op poten kan zetten. Er zijn landen 
waar de deelstaten heel wat meer bevoegdheden 
hebben. Ik las toevallig in de krant dat bijvoorbeeld in 

Ethiopië - een land waar we een band mee hebben 
want onze Miss België komt daar vandaan - de 
deelstaten hun zelfstandigheid kunnen uitroepen. En 
daarnaast moeten we ervoor zorgen dat Europa niet 
alles opslorpt. Ik ben geen tegenstander maar veeleer 
een koele minnaar van Europa. En het doet me deugd 
te zien dat er momenteel in Oost-Europa landen zijn 
die het boeltje een halt toeroepen. Het heeft ook geen 
enkele zin van België af te geraken om vervolgens in 
Europa in een gelijkaardige situatie terecht te komen. 
Daarom heb ik persoonlijk meer vertrouwen in het 
systeem van de Raad van Ministers van Europa dan in 
het Europees Parlement en de Europese Commissie. 

Voor de liberalen is Europa eigenlijk niets anders dan 
de plaats waar ze de mensen kunnen belonen die 

braaf en trouw geweest zijn. 
Denk maar aan Karel Pinxten 
of aan Annemie Turtelboom, 
die nu Luxemburg mag on-
veilig maken. Ikzelf heb niet 
braaf geluisterd en heb dan 
ook geen Europees cadeautje 
gekregen.

Nu even niet over politieke 
cadeautjes maar over politie-
ke uitsluiting. Zal het cordon 
ooit sneuvelen volgens u, en 
kan dat in 2024 gebeuren?

Het cordon is gewoon niet 
houdbaar. Kijk, ik vind per-
soonlijk dat Bart De Wever het 
goed doet als burgemeester 
van Antwerpen. Maar op nati-
onaal vlak offert hij de belan-
gen van Vlaanderen en van 
de Vlaamse gemeenschap op 

om toch maar salonfähig te kunnen zijn tegenover het 
Belgische establishment. En dat is de reden waarom 
hij zo krampachtig blijft vasthouden aan dat ondemo-
cratisch cordon sanitaire. 

Maar dat is toch niet de enige reden?

Neen, er zit uiteraard ook de strategie achter dat 
kiezers op die manier voorgehouden kunnen worden 
dat een stem voor Vlaams Belang een zogenaam-
de verloren stem is. Al ben ik er zelf helemaal niet 
zeker van dat hiermee nog veel mensen overtuigd 
kunnen worden. De woede van de burger tegen de 
politieke partijen is zeer groot, en die vertaalt zich in 
een sympathie voor enerzijds het Vlaams Belang en 
anderzijds de communisten. 

“Ik denk dat het Vlaams 
Belang bij de volgende 
lokale stembusslag in 

verscheidene gemeenten 
de grootste zal worden 

en dat het cordon gewoon 
geen stand zal kunnen 

houden.” 
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Ik heb sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
nog niemand ontmoet die het een goede en correc-
te zaak vond dat Guy D’haeseleer in Ninove geen 
burgemeester werd. En ondertussen is Bart Somers 
afgekomen met de bepaling dat de grootste partij de 
burgemeester moet kunnen leveren. Welnu, ik denk 
dat het Vlaams Belang bij de volgende lokale stembus-
slag in verscheidene gemeenten effectief de grootste 
zal worden en dat het cordon gewoon geen stand zal 
kunnen houden. 

En wat in Antwerpen?

Mochten Vlaams Belang en N-VA erin slagen hier de 
meerderheid te bekomen, en dat is, net als in Vlaan-
deren, niet ondenkbeeldig, dan zou een njet van Bart 
De Wever wel eens zijn politieke doodsteek kunnen 
betekenen. Het zal voor veel mensen uit zijn achterban 
heel moeilijk te verteren zijn. En de houdbaarheids-
datum van De Wever is na 14 jaar voorzitterschap 
sowieso aan het verstrijken.

U bent nog steeds actief als advocaat. Hoe beoor-
deelt u de aanpak van Justitie door Vincent Van 
Quickenborne? Is Justitie daadwerkelijk ‘sneller’, 
‘menselijker’ en ‘straffer’ aan het worden?

Van Quickenborne heeft tot nu toe het grote geluk 
gehad dat hij gespaard is gebleven van rellen en van 
cipiersstakingen. Maar mijn persoonlijke mening is dat 
Justitie misbruikt wordt om een politieke agenda door 
te voeren. Denk maar aan de procedures die door 
UNIA worden aangespannen en aan al die milieu-
zaken. Het is niet aan een rechtbank om zaken op te 
gaan leggen aan een regering, dat druist in tegen de 
scheiding der machten. Ook het Europees Hof van 
Justitie bezondigt zich hier trouwens aan. Het volstaat 
om eens na te gaan wie de magistraten benoemt in 
het Europees Hof, dat zijn de politici. Ik betwijfel ten 

zeerste dat er geen contacten zouden bestaan tussen 
de rechters en degenen die hen benoemden.

Wat heeft Justitie nodig?

Een visie, want daar ontbreekt het Justitie volledig aan, 
en een duidelijke aflijning van haar kerntaken. En nie-
mand, buiten de mensen van Justitie zelf, dienen zich 
te moeien met die taken. Ook UNIA niet, waarvan de 
klachten Justitie alleen maar overbelasten. Justitie heeft 
een prioriteitenlijst nodig. Een duidelijke lijst van zaken 
die zo fundamenteel en belangrijk geacht worden dat 
het openbaar ministerie ze zeker zal vervolgen.

En daarnaast heeft Justitie zeker nood aan een strafbe-
leid, waarbij de straffen die door magistraten worden 
uitgesproken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Om het even of het nu gaat om probatie, werkstraf, 
gewone schuldigverklaring, geldboete, elektronische 
boei, verbod om op allerlei plaatsen te komen of om 
het ultimum remedium: de gevangenisstraf. Als de 
rechter oordeelt dat iemand een welbepaalde straf 
moet opgelegd krijgen, moet deze worden uitgevoerd. 
Vandaag kan het zijn dat mensen die tot drie jaar 
celstraf worden veroordeeld één dag in de gevange-
nis terechtkomen, en vervolgens een enkelband om 
krijgen. Het is niet aan de administratie om te beslis-
sen tot een enkelband, maar aan de strafrechter.

En tot slot vind ik persoonlijk dat mensen die gevat 
worden wegens gewelddelicten, zeker tegen politie of 
hulpdiensten, een tijdlang in voorarrest moeten worden 
gehouden. Die mensen hebben immers bewezen, 
door het gebruik van geweld, gevaarlijk te zijn. Ze 
hoeven wat mij betreft niet eens terecht te komen in 
traditionele gevangenissen. Dat kan perfect in arrest-
huizen. Hun zaken moeten zo snel mogelijk voor een 
rechtbank worden gebracht en de straffen, nogmaals, 
moeten vervolgens correct worden uitgevoerd.  

Vandaag kan het zijn dat mensen die tot drie jaar celstraf wor-
den veroordeeld één dag in de gevangenis terechtkomen.
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Een vergelijking van het aantal 
asielaanvragen met vorig jaar 
is uiteraard niet veelzeggend 
aangezien 2020 een ‘corona-
jaar’ was. Om deze factor uit 
te schakelen (ook in de eerste 
maanden van dit jaar woedde 
de crisis nog volop en golden er 
nog heel wat restricties), is een 
vergelijking tussen de maanden 
juni – september (2019-2021) 
veel relevanter. 

PIEKJAAR

In totaal liep het aantal asiel-
aanvragen in deze periode op 
tot 10.528. Dat is een toename 
van 15,5 procent in vergelijking 
met dezelfde periode in het 
‘pre-coronajaar’ 2019. Voor een 
goed begrip: in 2019 werd het 
hoogste aantal asielaanvragen 
sinds de grote immigratiecrisis 
van 2015 geregistreerd. Als 
de tendens van de afgelopen 
maanden zich doorzet, zijn we in 
ieder geval goed onderweg om 
het cijfer van 2019 te evenaren. 

Hoe men het ook draait of keert: 
de immigratiecrisis in dit land is 
terug. Terug van nooit wegge-
weest. Bijzonder verbazend is 
deze ontwikkeling uiteraard niet 
te noemen. Terwijl maatregelen 
die een beperkend effect op de 
instroom zouden kunnen hebben 
(waaronder een verstrakking 
van de gezinshereniging en een 
effectief terugkeerbeleid) uitblijven, 
werd (en wordt) het – reeds lang 
mank lopende terugkeerbeleid 
verder uitgehold. 

WELGETELD ÉÉN ZIN

In het licht van deze piekende 
cijfers, werd met de regeerver-
klaring die premier De Croo 
midden oktober aflegde, wel 
een dieptepunt bereikt in het ge-
voerde asiel- en migratiebeleid. 
Alhoewel dit land toen reeds 
onmiskenbaar geconfronteerd 
werd met een nieuwe immigratie-
crisis, werd in het 8 bladzijden 
tellende document welgeteld één 
zin besteed aan asiel en migra-

tie. In dat éne zinnetje werd dan 
nog verwezen naar een ‘Euro-
pese’ oplossing die al lang is 
aangekondigd, maar vooralsnog 
uitblijft en voor deze regering 
dienstdoet als vijgenblad waar-
achter ze haar eigen onbe-
kwaamheid en onwil probeert 
te verbergen. Een geperforeerd 
vijgenblad dan nog, want al te 
doorzichtig.

VEELZEGGENDE 
NIETSZEGGENDHEID

Hier is zonder meer sprake 
van een nietszeggendheid die 
veelzeggend is. Deze kwestie is 
voor paarsgroen duidelijk geen 
belangrijk thema. De gevolgen 
zijn ernaar en de factuur ervan 
wordt betaald door degenen die 
er niet voor gekozen hebben. Het 
is de hardwerkende Vlaming die 
vandaag reeds aankijkt tegen een 
almaar stijgende levensduurte die 
morgen ook nog eens de rekening 
van een falend immigratiebeleid 
zal opgelepeld krijgen.

ASIELCRISIS

Zoals door het Vlaams Belang voorspeld, is de immigratiecrisis terug van nooit weggeweest. 
Het aantal asielvragen zit al enkele maanden opnieuw in de lift en daar lijkt niet meteen 
verandering in te komen. In september (de laatste maand waarvoor volledige cijfers 
beschikbaar zijn) werden in totaal 3.326 aanvragen geregistreerd, goed voor een stijging 
van 16 procent in vergelijking met de maand voordien.

DOOR DIRK DE SMEDT

Asielaanvragen door 
het dak
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POLEN STELT GRENZEN

Om de stijgende druk op de grenzen 
het hoofd te bieden – en ook in de 
letterlijke betekenis van het woord 
grenzen te stellen aan de illegale 
immigratie – besliste het Poolse Par-
lement ondertussen formeel tot de 
uitbouw van een permanente fysieke 
grensbarrière.  Voor de  kostprijs – 
353 miljoen euro – mag Polen alleen 
opdraaien. De Europese Commissie 
liet immers weten dat ze niet van plan 
is financieel bij te dragen aan de 
bouw van fysieke barrières aan de 
EU-buitengrenzen, alhoewel daar eer-
der door twaalf EU-lidstaten was op 
aangedrongen. Begin oktober richtten 
twaalf EU-ministers van Binnenlandse 
Zaken ter zake een schrijven aan 
de Commissie. Eén van de lidstaten 
die niet tot de groep ondertekenaars 
behoorde was – opvallend, maar niet 
verbazend – België...

ILLEGALE DOORREIS

Zoals voorspeld, blijven de 
gevolgen van deze crisis 
nochtans niet beperkt tot de 
landen aan de noordoostelijke 
grens van de Europese Unie. 
De favoriete bestemming van 
de illegale immigranten ligt 
nu eenmaal niet in Oost- of 
Zuid-Europa, maar ergens in 
het noordwesten van het conti-
nent. Dat wordt vandaag nog 
eens door de feiten bevestigd. 

Zo wordt momenteel ook Duitsland in 
toenemende mate geconfronteerd met 
een instroom van illegale immigranten 
die – eenmaal Polen binnengeraakt 
– verder doorreizen en illegaal de 
Pools-Duitse grens oversteken. Ook 
hier spreken de cijfers een duidelijke 
taal. Terwijl er tot eind juli slechts 26 
mensen over Wit-Rusland en Polen 
illegaal naar Duitsland kwamen, is dat 
aantal ondertussen al opgelopen tot 
meer dan 6.000 (stand 23 oktober). 
Daar moet aan toegevoegd worden 
dat het werkelijke aantal uiteraard 
hoger ligt aangezien het hier slechts 
gaat om degenen die in de grensre-
gio werden geregistreerd. Het zegt 
dus niets over degenen die onopge-
merkt de open grens oversteken om 
zich – eens de geprefereerde bestem-
ming bereikt – bij de Duitse instanties 
te melden of verder door te reizen 
naar een ander land van voorkeur.

Niets wijst erop dat er onmiddellijk 
beterschap zit aan te komen, wel inte-
gendeel. Eind oktober waarschuwde 

de voorzitter van de Duitse politievak-
bond, Heiko Taggatz, dan ook voor 
een verdere escalatie. 

DUIDELIJK SIGNAAL

Het spreekt voor zich dat een daad-
krachtig antwoord niet langer mag 
uitblijven en de landen die op dit mo-
ment onze buitengrenzen beschermen 
onze steun verdienen. Het zou dan 
ook een fout signaal zijn wanneer 
deze steun beperkt blijft tot het uitspre-
ken van vrijblijvende solidariteitsver-
klaringen en hulp bij het inrichten van 
opvangcentra. 

Wanneer het de Europese Commis-
sie menens is met de bescherming 
van de buitengrenzen, moet ze ook 
de versnelde uitbouw van fysieke 
barrières financieel ondersteunen, 
druk uitoefenen op derde landen van 
waaruit de georganiseerde vluch-
ten met illegale immigranten naar 
Wit-Rusland vertrekken, en er mee 
voor zorgen dat degenen die illegaal 

EU-grondgebied hebben 
bereikt en geen recht hebben 
op asiel (dat is de meerder-
heid) daadwerkelijk naar hun 
landen van herkomst worden 
teruggestuurd. Alleen op die 
manier wordt een duidelijke 
en tweeledige boodschap 
de wereld ingestuurd  dat 
illegale immigratie niet lonend 
is en dat Europa zich niet laat 
chanteren.

Sinds de Wit-Russische dictator Loekasjenko afgelopen zomer besloot illegale migranten als 
politiek wapen tegen Europa in te zetten, worden Letland, Litouwen en Polen geconfronteerd 
met een regelrechte immigratiecrisis. De cijfers spreken voor zich. In september werden 
reeds 6.000 pogingen tot illegale overschrijding van de Poolse grens geregistreerd. In de 
eerste drie weken van oktober waren er dat al ongeveer meer dan 11.000. 

DOOR DIRK DE SMEDT

Immigratiecrisis in Noord-
oost-Europa escaleert
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Op 16 november trapte Tom Van Grie-
ken samen met Guy D’haeseleer en 
Barbara Pas onze sociale campagne 
“Een hart voor onze mensen” af.



ENERGIE
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Een hart 
voor 
onze 
mensen
Partijvoorzitter Tom Van Grieken gaf half november 
samen met Barbara Pas het startschot in Ninove van 
onze nieuwe nationale campagne “een hart voor onze 
mensen”. Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer wordt 
het gezicht van de campagne. Voor Vlaams Belang is de 
keuze duidelijk: wij moeten geen armoede importeren, 
maar onze eigen mensen helpen! We wachten niet op de 
Wetstraat, maar ondernemen zelf actie - in de Dorpstraat.

DOOR TOM LAMONT

Door de stijgende energiefactuur 
worden meer en meer gezinnen 
in de energiearmoede geduwd. 
In een maand tijd steeg de 
jaarfactuur voor gas gemiddeld 
met 750 euro en die voor 
elektriciteit met 230 euro. 
“Dit is onaanvaardbaar. Het 
Vlaams Belang pleit voor een 
verlaging van het BTW-tarief 
van 21% naar 6%”, zo liet Guy 
D’haeseleer weerklinken in 
Ninove. De inhoudelijke anti-
armoedeboodschap draaide 
immers dit jaar rond betaalbare 
energie.

“Echte armoede blijft in 
Vlaanderen vaak verborgen”, 
vulde Barbara Pas aan. “Een 
politiek die armoede echt wil 
bestrijden, moet niet alleen 
mensen uit de armoede halen, 

maar moet er ook voor zorgen 
dat de vele bestaansonzekeren, 
zoals bijvoorbeeld de ouderen, 
de langdurig zieken en de 
werklozen, niet in armoede 
vervallen.”

Samen met onze lokale afdelingen 
en parlementsleden zullen we 
meer dan zestig markten in 
Vlaanderen bezoeken. Voor de 
democratische prijs van twee 
euro krijgen de marktgangers een 
verwarmende tas soep met een 
bijhorende button.

De opbrengst gaat naar de 
organisatie Huizen Van Vlaamse 
Solidariteit. Een organisatie 
die ons nauw aan het hart ligt 
aangezien ze zich dag na dag 
belangeloos inzet om Vlamingen 
in nood of armoede te helpen. 

SOCIAAL
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Paars-groen pleegt coronacoup
De vrees van het Vlaams Belang dat de pandemiewet het parlement heel eenvoudig buitenspel 
kan zetten, is nauwelijks een half jaar na de stemming ervan werkelijkheid geworden. Op een 
moment dat er geen enkele sprake was van een ‘epidemische noodsituatie’ vond de Vivaldi-
regering het nodig om die noodsituatie toch uit te roepen, en zo de bevolking de meest stringente 
maatregelen op te dringen.  En dit op een meer dan bedenkelijke manier, door tegen de eigen 
kamerreglementen in de oppositie te weigeren haar werk te laten doen.

Het standpunt van het Vlaams 
Belang in de hele corona-discus-
sie is duidelijk: wij verzetten ons 
tegen de verplichte vaccinatie, 
tegen de pandemiewet en tegen 
de pasjesmaatschappij.

VERPLICHTE VACCINATIE

Het Vlaams Belang is van oor-
deel dat vaccinatie inderdaad 
op vrijwillige basis dient te 
gebeuren, en dit voor iedereen 
– ongeacht leeftijd of beroeps-
categorie. We hekelen dan ook 
de tweedracht die politici van 
de meerderheidspartijen zaai-
en, tussen gevaccineerden en 
niet-gevaccineerden. Het Vlaams 
Belang zal erop toezien dat men-
sen niet gediscrimineerd worden 
omwille van het feit dat ze niet 
gevaccineerd werden. Dit alles 
houdt echter niet in dat wij tegen 
de vaccinatie zouden zijn – wie 
zich wil vaccineren moet daar-

toe de kans krijgen - maar enkel 
tegen het verplichtend karakter 
ervan.

PANDEMIEWET

In het federaal parlement heeft 
het Vlaams Belang zich duidelijk 
uitgesproken tegen de pande-
miewet. We waren en zijn van 
mening dat dit vehikel enkel dient 
om het parlement buiten spel te 
zetten zodat de regering zonder 
enige vorm van controle kan in-
grijpen in de burgerlijke vrijheden. 
De zeer ruime definitie van het 
begrip ‘epidemische noodsituatie’ 
laat bijvoorbeeld toe dat deze 
pandemiewet wordt toegepast 
voor situaties waarvoor deze niet 
bestemd is, met alle vrijheidsbe-
perkende maatregelen tot gevolg. 
Het uitroepen van de ‘vierde golf’ 
tot epidemische noodsituatie, eind 
oktober van dit jaar, is daar het 
beste bewijs van.  

PASJESMAATSCHAPPIJ

Als volksnationale partij zijn we 
grote voorstander van persoonlijke 
vrijheid en burgerrechten. Het 
vrije keuzerecht, zeker als het 
over fysieke integriteit gaat, staat 
centraal in onze samenleving. 
Maar de paars-groene regering 
staat klaar om op allerlei manie-
ren ‘ongewensten’ te straffen. Hier 
passen wij voor. Een verplichte 
coronapas in een regio met 92 
procent vaccinatiegraad is geen 
maatregel voor de volksgezond-
heid, het is gefaald beleid. Wij 
zullen ons hier dan ook met hand 
en tand tegen verzetten. Helaas 
hebben we opnieuw gezien 
wat het woord van de N-VA in 
deze waard is: op federaal vlak 
verzetten ze zich zogezegd tegen 
de pasjesmaatschappij, terwijl ze 
op Vlaams vlak vanuit de Vlaamse 
regering diezelfde pasjesmaat-
schappij mee goedkeuren.

CORONACRISIS

DOOR STIJN HIERS 
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BOEKBESPREKING

Hierop kwamen moordenaars, 
verkrachters, oplichters, 
maffiabazen, gangsters en 
drugsbaronnen voor, die 
efficiënt en met veel geduld, 
discreet en koelbloedig, maar 
ook met de hulp van wapens, 
snelle auto’s en helikopters 
gevolgd en opgepakt werden. 
Soms lukte dit echter niet. Hij 
beschrijft zowel de successen 
als de niet geslaagde 
operaties. FAST vergeet nooit 
en wacht tot een ondergedoken 

crimineel een fout 

maakt. Dikwijls is dat wanneer 
het liefje of de mama wordt 
gecontacteerd of opgezocht. 

Gedurende 35 jaar heeft Van 
Steenbrugge alle mogelijke 
criminelen van nabij kunnen 
observeren. Er is geen simpele 
uitleg waarom zij zo werden, 
maar er zijn wel enkele 
algemene waarheden. Als 
uitlokkende factor is het gebrek 
aan een warm nest niet te 
onderschatten, verder is het 
gebrek aan empathie, geen 
schuldinzicht hebben en geen 
spijt over begane misdaden 
dikwijls een eigenschap die zij 
bezitten. Maar hebzucht is de 
grootste gemene deler. Velen 
zagen het bezitten van veel 
geld en materiële rijkdom als 
hun ultieme levensvervulling, en 
dit was niet altijd het geval bij 
kansarmen of laaggeschoolden. 
Duizend arrestaties in twintig 
jaar komt neer op gemiddeld 
één per week. Een mooi 
resultaat. 

Onder de naam Martin 
Bloemperk werkte hij hiertoe 5 
jaar undercover en omdat hij 
nogal eigenzinnig was, lag hij 

ook dikwijls overhoop met zijn 
hiërarchische oversten. Hij zette 
door en het team groeide van 
twee mannen en met beperkte 
middelen op termijn uit tot een 
volwaardige opsporingsdienst. 
Ook ENFAST, European 
Network of Fugitive Active 
Search Teams, vloeide hieruit 
voort. 

Tot zijn pensionering heeft Van 
Steenbrugge deze opdracht 
uitgevoerd en na deze 
spannende loopbaan werd hij 
begeleider van topvoetballers.
Gelukkig werden zijn 
ervaringen opgetekend door 
journalist Erik Raspoet, met 
een voorwoord door Faroek 
Özgünes, want dit is een heel 
boeiend en vlot te lezen boek 
en een aanrader om inzicht 
te krijgen in de wereld van dit 
politieteam.

Martin Van Steenbrugge
Most Wanted. 20 jaar lang jagen 

op voortvluchtige criminelen.
Tielt, Lannoo,

2020, 208 p.
ISBN : 978-94-014726-0-9

Prijs: 19,99 euro

Martin Van Steenbrugge schreef dit boek over zijn ervaringen tijdens zijn carrière bij de politie. Als 
baas van FAST, het Fugitive Active Search Team van de federale politie, spoorde hij voortvluchtige 
veroordeelde criminelen op in binnen- en buitenland. Dit team creëerde de lijsten van Belgium’s 
Most Wanted.

DOOR EMMY DE SMET

Most Wanted: 
20 jaar lang jagen op 
voortvluchtige criminelen
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De geboorte van de Ierse Vrijstaat
Precies honderd jaar geleden, op 6 december 1921, tekenen Ieren en Engelsen het Verdrag 
dat een einde maakt aan de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog. Na eeuwen van onderdrukking 
kunnen de Ieren eindelijk ontwaken in hun Saorstát Éireann (Ierse Vrijstaat). De miserie die 
eraan voorafgaat, is bijwijlen met geen woorden te beschrijven.

DOOR FILIP DE MAN

TERUGBLIK

Wie Ierland zegt, denkt aan de 
Kelten: het volk dat 2.600 jaar 
geleden vanuit West-Europa het 
eiland koloniseerde. In het westen 
van Ierland wordt trouwens nog 
steeds Gaelic gesproken. Het 
groene Eire (Ierland in het Iers, 
red) krijgt in de eeuwen daarna 
veel ‘bezoek’: christelijke missio-
narissen (onder meer Saint-Patrick) 
die er talloze kloosters oprich-
ten, Vikingen die de kloosters 
plunderen maar ook havens en 
steden stichten, Normandische 
krijgsheren en uiteindelijk de 
Engelse koningen. Deze laatsten 
slagen er in door grof geweld 
en grootschalige vestiging van 
Engelse inwijkelingen heel Ierland 
te onderwerpen. Vooral in de 
17e eeuw, onder generaal Oliver 
Cromwell, krijgen de Ieren het 
zwaar te verduren: hun steden 
worden een na een veroverd, wat 
niet zelden gepaard gaat met 
massale moordpartijen; 50.000 
krijgsgevangenen werden naar 

de Amerikaanse kolonies weg-
gevoerd als lijfeigenen; door de 
doelbewuste vernietiging van vele 
voedselvoorraden brak hongers-
nood uit. Al deze rampspoed kost-
te naar schatting het leven aan 20 
tot 30% van de Ierse bevolking. 
Bovendien kregen duizenden 
Engelse kolonisten grote delen van 
het grondgebied in handen. Het 
aandeel van gronden in handen 
van Ieren daalde in die periode 
van 60 naar… 8 procent. 

Eeuwenlang worden de katho-
lieke Ieren bestuurd en uitgebuit 
door een Engels-protestantse elite, 
opstanden mislukten keer op keer. 
Heel veel Ieren leden armoede en 
honger. (zie kader)

PAASOPSTAND

Doorheen de eeuwen zijn er 
opstandige bewegingen, maar 
het is pas tijdens de Eerste 
Wereldoorlog dat de Ieren hun 
kans schoon zien. Groot-Brittannië 
heeft andere katten te geselen en 

na geheime gesprekken met het 
Duitse Keizerrijk - onder het motto 
‘de vijand van mijn vijand is mijn 
vriend’ - wordt afgesproken dat 
de Kaiserliche Marine stiekem 
20.000 geweren, munitie en 
explosieven zal leveren aan de 
Ierse rebellen. Het Duits schip 
wordt echter onderschept door de 
Britse Navy. 

In april 1916 wordt dan toch de 
belangrijkste stap gezet in het 
onafhankelijkheidsstreven van de 
Ieren: de Paasopstand. In Dublin 
wordt een week lang gevochten, 
er vallen honderden doden en 
duizenden gewonden. Omdat 
de Ieren nalaten de havens te 
blokkeren, kan Londen heel wat 
troepen naar Dublin verschepen en 
die geven uiteindelijk - samen met 
het zwaar geschut waar de Ieren 
niet over beschikken - de doorslag. 
Op 29 april moeten de opstan-
delingen zich overgeven. De 
Britse reactie is nietsontziend: zo’n 
3.500 Ieren worden gearresteerd, 

Eamon de Valera, de eerste president 
van Ierland (foto FDM)
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recht op verdediging 
voor de Krijgsraad wordt 
geweigerd en de leiders 
van de Paasopstand wor-
den door de Engelsen 
koudweg geëxecuteerd. 
Ook de zwaargewonde 
Ierse bevelhebber James 
Connolly werd op een 
stoel vastgebonden voor 
het vuurpeloton (het doet 
denken aan de Vlaamse 
rebel dr. August Borms 
die doodziek en op twee 
krukken naar de Belgi-
sche executiepaal werd geleid in 
april 1946).

Slechts een van de kopstukken 
ontsnapt aan de doodstraf: 
Eamon de Valera, toen comman-
dant van het derde Iers bataljon 
en later president van de Ierse 
Vrijstaat. Bijna tweeduizend 
rebellen werden geïnterneerd in 
Engeland en Wales, in kampen 
die uitgroeiden tot Universities 
of the Revolution (net zoals 
de interneringskampen in het 
naoorlogse België uitgroeiden tot 
broeihaarden van Vlaams-natio-
naal verzet).

De brutale repressie en een 
aantal gruweldaden die door de 
Britse troepen werden gepleegd, 
deden de Ierse publieke opinie 
kantelen in het voordeel van de 
hardere nationalistische lijn en in 
1918 behalen de nationalisten 
van Sinn Fein een klinkende ver-
kiezingsoverwinning: 73 zetels, 
tegen 26 voor de Unionisten (pro-
testanten uit Ulster die in de Unie 
met Engeland willen blijven). De 
jaren daarop nam het geweld 
toe: ‘the burning of Cork’ (een 
deel van de Zuid-Ierse stad gaat 
in vlammen op) en ‘Bloody Sun-
day’ (supporters bij een wedstrijd 
‘Gaelic football’ worden dood-

geschoten in Dublin) blijven in het 
Ierse collectief geheugen gegrift. 

MILITIES

In feite werd de Ierse onafhan-
kelijkheidsoorlog niet gevoerd 
door een regulier leger, maar 
eerder door diverse kleine milities, 
met als bekendste de IRA, Irish 
Republican Army. De militaire 
overmacht van de Engelsen was 
ook te groot, in die periode vormt 
het Britse Rijk de grootste wereld-
macht (‘Britannia rules the waves’). 

De leiders van Sinn Fein begin-
nen dan maar noodgedwongen 
vredesbesprekingen die in de-
cember 1921 uitmonden in een 
Verdrag waarbij de Britse rege-
ring en de Ierse leiders akkoord 
gaan om 26 zuidelijke Ierse 
graafschappen onafhankelijk te 
maken, terwijl zes noordelijke 
(Ulster) bij het Britse Rijk blijven. 
Dit laatste zal zoals bekend 
nog veel ‘troubles’ veroorzaken: 
Engelsen en Ieren raakten verlost 
van een eindeloze oorlog, maar 
Ierland werd geamputeerd in het 
noordoosten door de creatie van 
een protestantse deelstaat onder 
Brits bestuur waar de katholieke 
minderheid tot tweederangsbur-
gers werd gedegradeerd. 

Door veranderende demogra-
fische cijfers bij de katholieken 
dreigen de protestanten hun 
meerderheid in Ulster echter bin-
nenkort te verliezen. Het laatste 
hoofdstuk in het Iers verhaal is dus 
nog niet geschreven.

VRESELIJKE HONGERSNOOD

De Engelse grootgrondbezitters - die niet zelden in Engeland woonden 
en in bepaalde gevallen zelfs nooit naar hun eigendom kwamen - wil-
den een zo groot mogelijke opbrengst en dito export over de Ierse Zee. 
Graan, boter, vlees zijn voor Engeland, de Ieren moeten leven van aard-
appelen. Vanaf 1845 leidt een toen onbekende aardappelziekte echter 
tot ‘the Great Famine’. De gevolgen zijn dramatisch: naar schatting 1 
miljoen Ieren sterven de hongerdood, nog eens zoveel verlaten hun land 
richting VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland in de zogeheten ‘Cof-
fin ships’ (‘doodskistschepen’ waar nog eens 20 procent overlijdt aan ty-
fus en cholera door de erbarmelijke hygiënische omstandigheden). In de 
Verenigde Staten leven thans meer dan 10 miljoen inwoners van Ierse 
afkomst, de presidenten Kennedy en Reagan waren van Ierse afkomst. 

De schandelijke houding van de Engelse baronnen kan hier niet genoeg 
benadrukt worden: niet alleen was de voedselexport mede-oorzaak 
van de vreselijke hongersnood, massa’s arme Ierse boeren verloren ook 
hun lapje grond omdat ze door de mislukte oogsten de pacht niet meer 
konden betalen. Heelder streken, zoals het prachtige Connemara in het 
groene Westen van het eiland, raakten bijna volledig ontvolkt. Van de 8 
miljoen inwoners van Ierland in 1840 bleven er maar 3,5 miljoen over 
in 1900.

Paasopstand 1916: meteen na de nederlaag van de Ieren, werden zestien leiders 
geëxecuteerd door de Engelsen
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Erik Gilissen
Volksvertegenwoordiger

VRAGENVUUR

Kan je jezelf kort even voorstellen?

Ik ben 53 jaar, geboren in Bilzen en 
woonachtig in Koersel, deelgemeen-
te van Beringen. Ik ben al sinds 
mijn prille jeugd een Vlaams Blok/
Vlaams Belang-sympathisant en 
kiezer, al moet ik eerlijkheidshalve 
toegeven dat ik in mijn jeugdjaren 
éénmaal gezondigd heb en rebels 
op ROSSEM had gestemd. Sinds 
2019 ben ik gemeenteraadslid en 
politieraadslid in Beringen, en sinds 
mei 2019 ben ik ook als federaal 
volksvertegenwoordiger actief voor 
de enige echte Vlaamse volkspartij.

Wat zijn je passies? 

Mijn grootste passie is informatica, 
ik breng dan ook heel wat uren 
achter beeldschermen door. Nieuwe 
technologieën interesseren mij sterk, 
zo heb ik twee 3D-printers, een tech-
nologie met heel wat potentieel voor 
de toekomst. Wat perfect aansluit bij 
mijn vorige job als netwerkbeheer-
der, programmeur en operationeel 
manager.

Je bent sinds 2019 Kamerlid. Wel-
ke domeinen volg je daar voorna-
melijk op?

Ik hou mij vooral bezig met zaken 
als digitalisering, wetenschappelijke 
vraagstukken, telecom, privacy, 
landbouw en dierenwelzijn. Het 
Vlaams Belang is immers niet alleen 
een volkspartij, maar ook een partij 
voor de dieren. Dierenwelzijn is 
vooral een Vlaamse bevoegdheid, 

maar ook op het federaal niveau 
liggen nog heel wat hefbomen. 
Zo heb ik recent een voorstel van 
resolutie ingediend tegen de import 
van broodfokdieren uit Oost-Euro-
pa en nog een resolutie voor de 
aanstelling van specifiek opgeleide 
inspecteurs in elke politiezone, met 
als doel dierenmishandeling sneller 
en kordater aan te kunnen pakken.

Digitalisering zei je daarnet. Wat 
is je visie op het fnuiken van de 
vrije meningsuiting op sociale 
media door bepaalde meningen te 
verbannen?

Ik kijk met argusogen naar de 
recente ontwikkelingen rond de 
bescherming van privacy en de 
vrije meningsuiting. De overheid 
wil steeds meer toegang tot onze 
gegevens. De nieuwe datareten-
tie-wet die eraan staat te komen 
(de vorige werd door het Grond-
wettelijk Hof vernietigd) lijkt alvast 
heel wat zaken te zullen voorzien 
waarmee men het doen en laten 
van de bevolking kan controleren. 
De definitieve tekst van het wetsont-
werp is echter nog niet beschikbaar. 
Bepaalde informatie is weliswaar 

nuttig ter bestrijding van misdaad, 
doch we mogen niet in een commu-
nistische Big Brother-maatschappij 
terechtkomen.

De vrijheid van meningsuiting is een 
grondrecht dat gerespecteerd moet 
worden, ook door internationale 
online platformen. Ook op dit vlak 
werden er door onze partij reeds 
initiatieven genomen. In de advies-
commissie Wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken werken 
we op dit ogenblik en binnen dit 
bredere kader ook rond crypto-
currencies (Bitcoin, Ripple...). De 
uitdagingen, mogelijkheden maar 
ook de gevaren die digitale munten 
bieden voor de bevolking en onze 
economie zijn enorm.

Wens je nog iets toe te voegen?

Als Beringenaar stel ik tot slot vast 
dat onze samenleving steeds meer 
tegemoetkomt aan de multiculturele 
of islamistische eisen, waarbij onze 
eigen normen, waarden en cultuur 
steeds vaker opzij worden gescho-
ven. Het lijkt wel een omgekeerde 
integratie of islamisering. Hiertegen 
verzet ik me uiteraard met klem.

BIO: 
• Leeftijd: 53 jaar, geboren in Bilzen
• Studies: informatica
• Voorzitter Vlaams Belang Beringen
• Federaal volksvertegenwoodiger & gemeenteraadslid Beringen
• Lid commissie Economie, consumentenbescherming en digitale agenda
• Lid adviescomité voor Wetenschappelijke en technologische vraag- 

stukken
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“Ik kijk met argusogen 
naar de recente 

ontwikkelingen rond 
de bescherming van 
privacy en de vrije 

meningsuiting”
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Stuur uw oplossing voor 11 december 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.  Minimale waarde waar iets aan 

moet voldoen
B.  Hijswerktuig  - Internetlandcode voor 

Bolivia - Smeersel
C.  Insectenetende zoogdieren - Klein 

soort eend
D.  Toneelstuk in één bedrijf - Bloeiwijze
E.  Kilonewton - Geestdrift - Lidwoord
F.  Spaanse drank - Jongensnaam
G.  God van liefde - Ruimte voor weten-

schappelijk onderzoek - Muzieknoot
H.  Plaats waar vloeistof ontsnapt - Reni-

um - Jouwe in beleefdheidsvorm
I.  Russische rivier - Muzieknoot - Ver-

voermiddel
J.  Desondanks 
K.  Ruthenium - Oude lengemaat -  

Pers. vnw. - Spaanse uitroep
L.  Ambtenaar die meet- en weeg- 

toestellen keurt - Opnieuw
VERTICAAL
1.  Groente 
2.  Bezitters - Klein kind
3.  Afwijzing - Hoogste balkje in een 

schuin dak
4.  Voorbij het genoemde - Voorouder 

van het varken
5.  Internetlandcode voor Slowakije - 

Bezigheid met regels
6.  Getijde - Ovalen, zinken bak - Ra-

don
7.  Vruchtboom - Kijk
8.  Papegaai - Bespied
9.  Te spelen personage in een toneel-

stuk - Niet-gouvernementele organi-
satie - Zilver

10. Beheerder van het Belgische hoog-
spanningsnet - Zintuig

11. Vlaamse Olympische kampioene
12. Zonderden af van een bepaalde 

bevolkingsgroep

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

VERBERGEN

GIKADO

7

Winnaars november:
Gilbert Caytan (Roeselare), Maximiliaan 
Van Dyck (Berlare), Marijke Van Hoecke 

(Waasmunster), Renilde Haesendonckx (Geel)
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Activiteiten voor het volgende nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te 
worden voor 11 december. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER

ZATERDAG 4 DECEMBER
GERAARDSBERGEN. Sinter-
klaasfeest om 14u in Feestzaal 
Manolito, Onkerzelestraat 241, Inl.: 
vbevenementengeraardsbergen@
gmail.com

SINT-LIEVENS-HOUTEM. Sinter-
klaasfeest om 14u, Inl.: Dominique 
Verdonck, 0477 449 542, domini-
que.verdonck@vlaamsbelang.org

KUURNE. Sinterklaasfeest om 
14.30u in Hoeve Vandewalle, Boom-
gaardstraat 168, Inl.: 0490 440 
200, kuurne@vlaamsbelang.org

DESTELBERGEN. Kaas- en 
wijnavond met Barbara Pas 
om 19u in Kollebloem, Leenstraat 
18, Heusden, Inl.: Henriette Scheire, 
0494 155 366, henriette.scheire@
vlaamsbelang.org

DINSDAG 7 DECEMBER
DE HAAN. Gespreksavond 
met Tom Van Grieken om 19u 
in Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 
18, Wenduine, Inl.: dehaan@vlaams-
belang.org

WOENSDAG 8 DECEMBER
ANTWERPEN. Amerikalezing 
om 14u in Secretariaat Amerikalei, 
Amerikalei 98, Inl.: Seniorenforum 
Antwerpen, 0495827607, senioren-
forum.antwerpen@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 11 DECEMBER
KORTRIJK. Spelnamiddag met 
bingo om 14.30u in Café-feestzaal 
Casino, Kooigemplaats 4, Kooigem 
Inl.: Mark Vandenberghe, 0477 21 
61 85, mark.vandenberghe@telenet.
be

GALMAARDEN. Kerstmarkt 
Tollembeek vanaf 16u in Tollem-
beek, Hernestraat 9, Inl.: Daniël 
Fonteyne, 0475/59.47.93, daniel.
fonteyne@skynet.be

HERZELE. Eindejaarsmeeting 
om 20u in Wattenfabriek, Solleveld 
35, Inl.: 0476 715 925,

ZONDAG 12 DECEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Kerstbrunch 
met Filip Dewinter en Katleen 
Bury om 10u in CC Merselborre, 
Schaliestraat 2, Inl.: Eddy Longeval, 
02/582.91.75, eddy.longeval@vlaams-
belang.org

DINSDAG 14 DECEMBER
ROESELARE. Kerstfeest Seniorenforum 
Mandel om 14.30u in Zaal ‘Den Hazelt’, 
Past. Slossestraat 1, Inl.: Arlette Temper-
man, 0486 92 99 49

WOENSDAG 15 DECEMBER
BRUSSEL. Bezoek aan federaal 
en Vlaams Parlement en Vlaams 
Huis in federaal Parlement, Leuvenseweg 
13, Inl.: Seniorenforum Vlaams-Brabant, 
0468 224 947, ludo.monballiu@telenet.
be

VRIJDAG 17 DECEMBER
IZEGEM. Culinaire avond Senio-
renforum West-Vlaanderen om 18u in 
Provinciaal secretariaat West-Vlaanderen, 
Kachtemsplein 5, Inl.: Arlette Temperman, 
0486 92 99 49

VRIJDAG 17 - ZONDAG 19 DECEMBER
BEERSE. Jeneverkraam op de 
Kerstmarkt Vlaams Belang Beerse staat 
heel het weekend op de Kerstmarkt aan het 
Kerkplein. Inl.: Jeroen Bolckmans, jeroen.
bolckmans@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 18 DECEMBER
OLEN. Drankstandje & Kerstwan-
deling om 18u  in Olen, Distelstraat 1, 
Inl.: Bart Van Opstal, 0479 187 121, 
vb-olen@outlook.com

DINSDAG 21 DECEMBER
ANTWERPEN. Winterzonnewende 
Seniorenforum Antwerpen om 15u in ‘t 
Goorhof, Kerklei 16, Inl.: Seniorenforum 
Antwerpen, 0495827607, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org

VRIJDAG 7 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie om 20u in 
Parochiecentrum Koningshof, Mechelbaan 
22, Koningshooikt,  Inl.: Bart Verhoeven, 
0496 283 206, bart.verhoeven@vlaams-
belang.org

VRIJDAG 14 JANUARI
ERPE-MERE. Nieuwjaarsrecptie in 
Café Dievenput, Keerstraat 190, Otter-
gem , Inl.: 0493 536 475, vlaamsbe-
lang.erpemere@gmail.com

ZATERDAG 15 JANUARI
GROBBENDONK. Verloren 
maandag maar dan in een 
zaterdags jasje om 12.30u in Huize 
Machteld, Gilliam 8, Inl.: Guy Somers, 
0486 438 001, guido.somers@telenet.
be

OUDENAARDE. Nieuwjaarsre-
ceptie met Barbara Pas en Chris 
Janssens om 19u in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250, Inl.: Ouden-
aarde@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 22 JANUARI
KRUISEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Filip Brusselmans en Ortwin 
Depoortere om 18u in Zaal Volks-
kring, Dorpsstraat 31, Zingem, Inl.: 
Vlaams Belang Kruisem, 0497 828 368

TEMSE. Nieuwjaarsreceptie met 
Barbara Pas om 19.30u in Foyer 
zaal De Mosterdpot, Gelaagstraat 84, 
Steendorp, Inl.: Annemie Muyshondt, 
0478 348 712, annemie.muyshondt@
vlaamsbelang.org

ZATERDAG 29 JANUARI
BEVEREN. Nieuwjaarsreceptie 
met Barbara Pas en Filip Brus-
selmans om 19u in Zaal De Gekke 
Haan, Hoog-Kallostraat 25, Kallo, Inl.: 
jamie.kerremans@vlaamsbelang.org

ZONDAG 30 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie 
met Tom Van Grieken om 10u in 
Basisschool Sint-Augutinus, Driehoekstraat 
42A, Inl.: Veronique Lenvain, 0478 796 
885, veronique.lenvain@vlaamsbelang.
org

BERCHEM & BORGERHOUT.  
Nieuwjaarsreceptie om 15u 
in Café Luxor, Diksmuidelaan 219, 
Berchem, Inl.: Geert Brouwers, 
0499/192.774, vlaams.belang.
berchem@gmail.com




