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Donkerrood. Dat is de kleur die de vertrouwensbarometer dezer dagen 
aanneemt. Uit een recente bevraging van IPSOS blijkt dat amper 33 
procent van de Vlamingen nog vertrouwen heeft in de tricolore ploeg 
van De Croo. Een nieuwe bodemkoers lijkt ingezet.  

Het parcours van de Vivalidisten oogt dan ook op z’n zachtst gezegd 
onfraai. Wat begon als een olijke bende vooruitgangsoptimisten, die even 
een dam zouden opwerpen tegen de norse, rechtse en Vlaams-nationale 
grondstroom, is na een dik jaar uitgedraaid op een onsamenhangende 
ploeg van ruziemakende kleuters zonder gezag, zonder visie en vooral: 
zonder draagvlak. Van het pensioendossier over het corona-beleid tot de 
kerncentrales, één rode draad blijft: het is een rommeltje.

En wie herinnert zich nog de belofte om tegen 2024 een werkzaamheidsgraad 
van 80 procent te realiseren? Met Wallonië op 66 en Brussel op 65 procent 
weten we vandaag waar die dure eed zal eindigen, in de prullenmand, 
bij de rest van de federale beloften. Zolang aan die ambitieuze doelstelling 
immers geen doorgedreven fiscale en arbeidsmarkthervorming wordt 
gekoppeld die werken opnieuw lonender maakt, blijft het praat voor de vaak. 
Met Paul Magnette als schaduwpremier en een hijgende Raoul Hedebouw 
in zijn nek, is dat alvast één zekerheid. Het inactieve Wallonië heeft immers 
alle belang bij een status quo. Zolang de transfers onvoorwaardelijk en 
onbeperkt in de tijd van noord naar zuid blijven vloeien, krijgen ze beneden 
de taalgrens niet de minste prikkel om iets wezenlijks te veranderen.

Blijft nog over: een grote staatshervorming die Vlaanderen eindelijk de 
instrumenten geeft om een beleid te voeren op maat en naar de wens 
van de Vlamingen? Zonder in geweeklaag te vervallen zijn ook daar de 
vooruitzichten eerder troosteloos. De debatten over de grote institutionele 
omwenteling werden versluisd naar oeverloze praatbarakken die de vis 
hopeloos trachten te verdrinken, waarbij bepaalde partijen zelfs radicaal 
ingaan tegen de volkswil en tegen de loop van de geschiedenis.

Terwijl Vlaanderen al decennia ijvert voor zelfbestuur op het vlak van 
fiscaliteit, energie, justitie en immigratie pleiten de Vivaldisten, met Open Vld 
op kop, onomfloerst voor herfederalisering, 
waarbij Vlaamse bevoegdheden opnieuw 
naar België dienen te worden versluisd. 
Het is de kroniek van een aangekondigd 
fiasco.

Eén geluk hebben we als Vlaams-
nationalisten echter wel aan onze kant: de 
geschiedenis zet nooit een stap achteruit.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

De geschiedenis zet 
nooit een stap achteruit



 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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En dan nu is het 2022! Ik zou u graag kunnen vertellen dat het nieuwe jaar anders zou zijn dan het 
voorgaande. Maar laten we wel wezen: de Vivaldiregering begeleidt de Vlamingen nog steeds naar de 
afgrond. Dirigent Alexander De Croo merkt zelf ook wel de valse noten op, maar laat het orkest de ka-
kofonie gewoon verderzetten. Zijn partij, de Open Vld, krijgt er inmiddels peiling na peiling van langs. 

Over hoe dat zou komen, hult hij zich liever in stilzwijgen. “Ik wil dat mijn partij het goed doet, maar 
het is niet aan mij om een grondige analyse te maken”, klonk het ontwijkend in het VTM-nieuws na een 
laatste voor hen dramatische peiling. Waar hij misschien wel een analyse over zou kunnen maken is zijn 
eigen regering: in dezelfde peiling gaf slechts 33 procent van de Vlamingen aan nog vertrouwen te heb-
ben in Vivaldi. Of met andere woorden: 67 procent van de Vlamingen heeft géén vertrouwen in deze 
regering. Nochtans willen die Vlamingen eigenlijk alleen wat een evidentie zou moeten zijn. 

Ze willen betaalbare, betrouwbare energie die goed is voor het milieu. De Vlamingen willen met andere 
woorden kernenergie. En ze staan daarbij niet alleen: amper 15 procent van de bevolking in dit land wil 
een kernuitstap. Toch is dat precies wat Vivaldi voorbereidt.

Ze willen een streng en rechtvaardig migratiebeleid. Intussen lopen er in Brussel alleen al meer dan 
100.000 illegalen rond. En terwijl er een migratiecrisis woedt, doet Makke Mahdi in naam van Vivaldi 
alsof zijn neus bloedt. 

Ze willen een logisch, op feiten gestoeld beleid ten aanzien van corona, waarbij een eerlijke, duidelijke 
en rechtlijnige communicatie naar de bevolking toe wordt gevoerd. Ook daar schiet Vivaldi al van bij de 
uitbraak van de pandemie schromelijk tekort.

De Vlamingen willen en verdienen nog veel meer dan de bovenstaande, essentiële zaken. Maar alles 
opnoemen waar deze regering ook in 2022 tekort zal schieten zou ons te ver leiden. 

In 2022 is er nog iets dat niet zal veranderen. Ook dit jaar zal het Vlaams Belang de Vlamingen in álle 
parlementen een stem geven. In het Vlaams, federaal, Brussels en Europees Parlement. In de gemeen-
teraden en provincieraden. En vooral ook in de straten, op de markten, tussen de mensen, waar onze 
militanten en kaderleden luisteren naar wat leeft bij de bevolking. Want alleen wie luistert naar wat echt 
leeft bij de mensen, kan wars van politieke correctheid of ideologische dogma’s, de juiste toekomstkeuzes 
blijven verdedigen. Wie zijn volk wil vertegenwoordigen, moet niet verwachten dat het volk naar hem 
luistert, maar moet zélf luisteren naar dat volk.

Luisteren naar het volk!
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GELD VOOR 
HULP MOET 
NAAR MINDER
BEDEELDEN 
GAAN

NOOD AAN 
BETERE 
LUCHTKWALITEIT 
OP SCHOOL

Het Vlaams Belang wil een betere 
controle op de besteding van de 
middelen van organisaties die 
actief zijn in de hulp aan gehandi-
capten of in armoedebestrijding. 
“Sinds vele jaren zijn er klachten 
over het misbruik binnen sommi-
ge vzw’s”, zegt Kamerlid Ellen 
Samyn. “De overheid moet erop 
toezien dat deze vzw’s geen patri-
moniumvennootschappen worden 
die direct of indirect met overheids-
geld worden gefinancierd. Anders 
kan er van structurele ondersteu-
ning - of indirecte via aftrekbare 
giften - geen sprake zijn.”

“We zijn geen voorstander van 
collectieve schoolsluitingen en een 
mondmaskerplicht op school”, 
zegt Vlaams Parlementslid Jan 
Laeremans. “Dergelijke drastische 
maatregelen konden vermeden 
worden indien de Vlaamse Rege-
ring een beter beleid had gevoerd 
inzake preventief testen en vooral 
inzake luchtkwaliteit in de klassen.” 
Het Vlaams Belang diende in het 
Vlaams Parlement een voorstel in 
waarin de regering werd opge-
roepen om snel werk te maken 
van een Vlaams Actieplan Lucht-
kwaliteit in de scholen. “Het werd 
echter weggestemd. Blijkbaar is het 
cordon belangrijker dan het welzijn 
van onze leerlingen.” 

GEEN VERVROEGDE 
VRIJLATING VOOR 
MOORDENAAR 
KITTY VAN 
NIEUWENHUYSEN
Voor Kamerlid Marijke Dillen kan er geen 
sprake van zijn dat de derde moordenaar 
van de agente Kitty Van Nieuwenhuysen, 
de veelpleger Kurum Galip, vervroegd vrij 
mag komen. “Sommige zware criminelen 
kunnen of mogen zich nooit meer in onze 
samenleving begeven. De vervroegde 
vrijlating van een misdadiger die voor de 
moord reeds 33 feiten pleegde en steeds 
herviel, is op geen enkele wijze te ver-
antwoorden.” Het spreekt voor zich dat 
de vervroegde vrijlating tot onbegrip zal 
leiden bij de nabestaanden en het zal de 
veiligheid van de samenleving zeker niet 
ten goede komen.
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NOOD AAN MAATREGELEN OM 
INFLATIE AF TE REMMEN 

“In een groot deel van ons 
land heeft de politie een schrij-
nend gebrek aan middelen.”

Peter Hinssen, journalist, De 
Tijd, 14 december 2021.

“De partijen van de federale 
regering gedragen zich te 
vaak als oppositie en hebben 
geen gezamenlijk project. De 
N-VA overtuigt niet als oppo-
sitie, want aan de macht in 
Vlaanderen. [...] Score van 
Vlaams Belang kan nog groter 
worden.”

Abou Jahjah over de laatste 
HLN-peiling, opiniemaker, 
Twitter, 11 december 2021.

“De geboorte van het Europe-
se mirakel had niets te maken 
met kolonialisme en ‘geroofde 
rijkdom’, maar alles met ener-
gie, weetgierigheid en durf.”

Mia Doornaert, columnist,  
De Standaard, 18 november 
2021.

“Er is in feite maar één oplos-
sing: regularisatie [van de in 
België verblijvende illegalen] 
op basis van objectieve cri-
teria. Dat durven we niet, uit 
schrik voor Vlaams Belang.”

Paul Magnette, PS-voorzitter, 
Het Laatste Nieuws, 18  
december 2021.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD
“Door de bijzonder hoge inflatie, het hoogste peil sinds 2008, 
boeten we in aan koopkracht”, zegt Kamerlid Reccino Van Lom-
mel. “We hebben dit eerder voorspeld omdat bedrijven reeds 
geruime tijd geconfronteerd worden met gigantische prijsstijgingen 
en trage toeleveringen van materialen die niet altijd doorgerekend 
kunnen worden aan de consument.” De grote toename van de 
inflatie heeft niet alleen te maken met de sterk stijgende energie-
prijzen. Verder bleek ook dat spaarders in België ruim 20 miljard 
euro aan koopkracht verloren op een jaar tijd. Dit alles betekent 
dat het leven fors duurder wordt.

WOKE WAANZIN OP 
IDENTITEITSKAART 

De paars-groene regering wil het biologische geslacht op 
identiteitskaarten verwijderen omdat ze een ‘non-binaire 
geslachtsoptie’ wil kunnen laten aanduiden. Nochtans is dit 
geen biologisch gegeven, maar daarentegen een persoonlijke 
genderuitdrukking. “Het doel van een identiteitskaart zit in het 
woord: het helpt de overheid om mensen te identificeren”, 
zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar door 
deze ingreep verliest de identiteitskaart zijn voornaamste nut, 
en dat allemaal om de woke agenda te dienen van radi-
caal-linkse activisten.”
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ACTUA KORT

WINST MAG NIET 
PRIMEREN OP 
VERKEERSVEILIGHEID

“GEEN 
VERENGELSING 
VAN HET HOGER 
ONDERWIJS”

Sinds 1 februari 2021 kunnen steden en gemeenten 
zelf kleine verkeersovertredingen bestraffen met een 
GAS-boete en die inkomsten in eigen kas houden. 
Steeds meer gemeentebesturen werken samen met een 
privébedrijf dat de trajectcontroles op hun grondgebied 
organiseert in ruil voor een deel van de inkomsten van 
de boetes. Nu blijkt dat het bedrijf dat zich op deze 
markt heeft gestort zelfs druk zet op de gemeenten om 
snelheidsremmende maatregelen te schrappen. “Dit 
gaat enkel om winstbejag”, zegt Vlaams Parlementslid 
Bart Claes. “Dergelijke politioneel-strafrechtelijke zaken 
mag je niet privatiseren, ze blijven een kerntaak van de 
overheid.”

Op basis van een aanbeveling 
uit een OESO-rapport over 
het Vlaamse hoger onderwijs 
pleit Gwendolyn Rutten (Open 
Vld) voor een versoepeling van 
de taalregeling in ons hoger 
onderwijs, zogenaamd om het 
‘aantrekkelijker’ te maken voor 
internationale docenten en stu-
denten. “Zo’n versoepeling zou 
echter de deur openzetten voor 
een verdere verengelsing en is 
ook tegengesteld aan engage-
menten uit het regeerakkoord”, 
zegt Vlaams Parlementslid 
Kristof Slagmulder. “Ik mag ho-
pen dat de Vlaamse Regering, 
ondanks deze interne oppositie, 
voet bij stuk blijft houden en 
haar voornemens inzake de 
versterking van het Nederlands 
in ons hoger onderwijs in de 
praktijk omzet.”
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Juicht Belgen aller kunne, juicht! En prijs je 
gelukkig, want onze onversaagde Vivaldi-
regering weet in tijden van corona, onbetaalbare 
energiefacturen en ontsporende begrotingen 
gelukkig de focus te behouden op wat écht 
belangrijk is. Zoals het schrappen van je 
geslacht op de identiteitskaart. Weg met die 
discriminerende m of v op je kaart: vanaf nu zijn 
we allemaal ‘het’.

Gejuich steeg op bij de cultuurmarxisten van 
Groen en Vooruit. Voor hen geldt er slechts één 
geslacht, en dat is ‘onverdoofd geslacht’. Er 
klonk ook applaus bij de flipfloppers van de 
‘conservatieve’ N-VA, waar een parlementslid het 
had over een ‘logische en goede beslissing’.

De hoofdvogel werd echter afgeschoten door 
VerlOpen Vld-staatssecretaris Eva De Bleeker die 
tweette: “Een identiteitskaart zegt niets over wie 

je bent”. Goh…en wij maar denken dat dit nu 
net dé essentie van een identiteitskaart was.

Maar goed, optimistisch als steeds ziet deze 
Rechtse Rakker wel wat voordelen aan al dat 
geschrap en geklooi op onze identiteitskaart. 
Aangezien ik me niet als ‘Belg’ identificeer maar 
wel als Vlaming, kan die onzalige nationaliteit 
alvast ook van mijn identiteitskaart verwijderd 
worden. Verder voel ik me – zeker nà de middag 
– vaak 25 jaar. Graag dus die onzalige ‘1973’ 
als geboortejaar even vervangen aub.

Tot slot nog een korte mededeling aan 
mijn bankdirecteur. Ik voel me eigenlijk een 
multimiljonair. Wil daarom, om mijn gevoelens 
te eerbiedigen, mijn bankrekening in die zin 
aanpassen. Want om staatssecretaris De Bleeker 
te parafraseren: een bankrekening zegt niets over 
hoe rijk je bent. 

M/V/X/O/?/…
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SOCIAAL

Het Vlaams Belang 
toonde een hart 
voor onze mensen 
in 68 steden en 
gemeenten
Het Vlaams Belang heeft afgelopen maand - in aanloop van 
de Kerstperiode - een grootschalige liefdadigheidscampagne op 
poten gezet met als titel: ‘een hart voor onze mensen’. Overal in 
Vlaanderen werd op markten en pleinen soep verkocht voor het 
goede doel. De opbrengst - 10.000 euro - gaat integraal naar 
Huizen van Vlaamse Solidariteit: een vzw die zich inzet voor de 
Vierde Wereld. 

DOOR JONAS NAEYAERT

“Ook bij ons is er armoede”, 
legt gezicht van de campagne, 
senator Guy D’haeseleer uit. 
“Meer en meer Vlamingen 
verkeren in armoede, zeker met 
deze energieprijzen. Met deze 
campagne hebben we aandacht 
geëist voor dit probleem en deden 
we tegelijk ook onze duit in het 
zakje van de solidariteit.” 

In totaal werd er 6.596 euro 
opgehaald in bijna 70 steden en 
gemeenten. De nationale partijleiding 
legde hier uit eigen zak een kleine 
3.500 euro bovenop zodat 10.000 
euro werd overhandigd aan Luc 
Vermeulen, coördinator van Huizen 
van Vlaamse Solidariteit.

“TIENDUIZENDEN MENSEN 
ONS SOCIAAL VERHAAL 
VERTELD”

“Ik denk dat we best trots kunnen 
zijn”, zegt D’haeseleer. “We 

hebben meer dan 6.000 euro 
opgehaald, duizend liter soep 
verkocht, hebben minstens 
20 keer de kranten gehaald, 
3.000 buttons uitgedeeld 
en tienduizenden mensen 
aangesproken en ons sociaal 
verhaal verteld.”

“Want dat sociaal verhaal is ook 
vandaag broodnodig”, vervolgt 
D’haeseleer. “In amper een 
maand tijd steeg in 2021 de 
jaarfactuur voor gas gemiddeld 
met 750 euro en die voor 
elektriciteit met 230 euro. Als 
je dan weet dat die gehele 
energiefactuur voor de helft 
bestaat uit belastingen, accijnzen 
en btw-lasten, zie je hoe harteloos 
onze regering aan de slag 
gaat. Wij pleiten dus voor een 
verlaging van de btw op energie 
van 21% naar 6%. Want energie 
is geen luxeproduct en wij hebben 
een hart voor onze mensen!”
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INSTITUTIONEEL

CD&V staat met lege handen
Men zal het zich nog wel herinneren: eind 2020 trad CD&V tot de paars-groene federale 
regering toe op voorwaarde dat er werk zou worden gemaakt van een aantal institutionele 
hervormingen. Onder meer de verdere overheveling van de gezondheidszorg naar de deelstaten 
en ‘asymmetrisch besturen’ werden daarvoor opgenomen in het regeerakkoord.

DOOR PETER LEMMENS

Dat was de prijs die paars-groen 
moest betalen om CD&V aan boord 
van deze anti-Vlaamse regering te 
hijsen. Zoals bekend heeft die geen 
meerderheid langs Vlaamse kant, 
ook niet met CD&V erbij. Maar op 
die manier hoopte men de federale 
regering (tevergeefs overigens) 
toch nog enige schijn van Vlaamse 
legitimiteit mee te geven.

WAAKHOND

Intussen is er een jaar verlopen, 
maar is er van die institutionele 
hervormingen nog altijd niets in huis 
gekomen. CD&V kreeg weliswaar in 
de persoon van Annelies Verlinden 
één van de twee ministers bevoegd 
voor institutionele hervormingen 
toegewezen. Maar tegelijkertijd 
kreeg zij daarvoor ook een 
belgicistische waakhond van de MR 
naast zich. En bovenal blijkt dat er 
in de schoot van de regering geen 
bereidheid bestaat om ook uitvoering 
aan het institutionele programma uit 
het regeerakkoord te geven.

Dat blijkt ten overvloede uit het 
dossier met betrekking tot het 
‘asymmetrisch besturen’. Dat 

komt erop neer dat de federale 
regering haar beleid afstemt op 
de verschillende noden in de 
diverse deelstaten. In januari 
2021 schreef Verlinden daarvoor 
al haar federale collega’s aan 
met de vraag haar uiterlijk na de 
zomervakantie mee te delen op 
welke vlakken zij, elk voor hun 
beleidsdomein, zo’n asymmetrisch 
beleid mogelijk achten. Tegen dat 
de antwoordtermijn verstreken was, 
had zij daarop welgeteld twee 
reacties binnengekregen, die van… 
de twee andere federale CD&V-
excellenties.  

WETSVOORSTEL OF 
SCHAAMLAPJE?

CD&V had intussen wel al langer 
in de gaten dat het federaal voor 
schut werd gezet. Tijdens de 
zomervakantie liet het daarom 
Vlaams minister Hilde Crevits 
(CD&V) haar ongenoegen ventileren 
over het uitblijven van zulk een 
asymmetrisch beleid inzake het 
arbeidsmarktbeleid. Een schot van 
CD&V voor de federale boeg dat 
echter weinig effect had, want 
de andere paars-groene partijen 

bleven communautair met beide 
voeten op de rem staan. Uit pure 
wanhoop heeft CD&V in november 
in de Kamer ter zake dan maar een 
wetsvoorstel ingediend. 

Kamerfractieleider Barbara Pas 
merkte daarover terecht op dat dit 
“eigenlijk vooral een zwaktebod en 
een teken van de totale onmacht 
van CD&V in deze regering is. 
De partij slaagt er niet in om zelfs 
datgene wat in het regeerakkoord 
staat af te dwingen van haar 
coalitiepartners. Men vraagt zich 
daarom af wat zij daar eigenlijk 
nog doet, buiten het bezetten 
van enkele ministerposten met 
de daarbij behorende tientallen 
kabinetsmedewerkers.” 

Wellicht is dit laatste het enige 
antwoord op die vraag. Want 
ook omtrent de enige echte 
communautaire trofee in het 
regeerakkoord, de verdere splitsing 
van de gezondheidszorg, is na één 
jaar besturen nog altijd absoluut niets 
gerealiseerd. Eén verdienste moeten 
we CD&V daarmee wel nageven: 
zij doet haar reputatie als dweil van 
wetstraat opnieuw alle eer aan. 
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Miljarden blijven richting 
Wallonië stromen
Een geactualiseerde studie van de Vlaamse overheid bevestigt dat de welvaartsoverdrachten van 
Vlaanderen naar Wallonië onverminderd hun gang gaan en weldra op jaarbasis de 8 miljard 
euro zullen overschrijden. 

DOOR PETER LEMMENS

In 2017 werd door twee 
professoren van de KU Leuven 
een studie afgeleverd over de 
jaarlijkse welvaartsoverdrachten 
van Vlaanderen naar Wallonië. 
Die was er gekomen in opdracht 
van de Vlaamse Regering, maar 
pas nadat het Vlaams Belang daar 
in het Vlaams Parlement op had 
aangedrongen. Het heeft eveneens 
heel wat trek- en sleurwerk van 
het Vlaams Belang in het Vlaams 
Parlement vereist om die studie 
regelmatig te actualiseren. Maar 
ook dat heeft Chris Janssens, 
onze fractievoorzitter in het Vlaams 
Parlement, daar uiteindelijk voor 
mekaar gekregen.

4.500 EURO PER GEZIN IS 
ZELFS ONDERSCHATTING

In december werd eindelijk nog 
eens zo’n actualisering vrijgegeven. 
En daaruit blijkt dat de transfers 
van Vlaanderen naar Wallonië 
in 2020 en 2021 opnieuw in 
stijgende lijn zaten en tussen de 7,4 
en 7,6 miljard euro bedroegen. 
Dat komt voor 2021 neer op een 
welvaartsoverdracht naar Wallonië 
van 1.138 euro per Vlaming, of 
maar liefst 4.552 euro voor een 

gezin met twee kinderen. Voor de 
komende jaren heeft de studie ook 
prognoses gemaakt. Die voorspellen 
een verdere toename van de 
transfers tot zowat 8 miljard euro in 
2024.

Men moet er bovendien rekening 
mee houden dat deze cijfers 
nog een onderschatting van de 
werkelijkheid inhouden. Een aantal 
academici stelt de methodologie 
die voor deze studies wordt 
gebruikt immers in vraag. Zij zijn 
van mening dat men ook rekening 
moet houden met de interestlasten 
op de staatsschuld, die in essentie 
door Wallonië worden gecreëerd, 
maar grotendeels door Vlaanderen 
worden afbetaald. Deze studies 
negeren evenwel dat aspect. Als 
men dat ook nog in rekening zou 
brengen, dan zouden de transfers 
nog een heel stuk hoger uitvallen.

HET GROTE TABOE

De omvang van de transfers in 
kaart brengen is één ding. Ze 
als politiek probleem op de kaart 
zetten een ander. En er uiteindelijk 
politiek ook nog iets aan doen een 
derde zaak. Maar uitgezonderd 

het Vlaams Belang is er werkelijk 
niemand – noch de media, noch de 
andere politieke partijen, noch het 
‘middenveld’ – die daar woorden 
aan vuil wil maken. Ook N-VA 
vindt het niet meer nodig om ook 
maar enige aandacht te besteden 
aan deze onvoorwaardelijke 
miljardenoverdracht. 

Nochtans gaat het hier 
uiteindelijk om een gigantische 
welvaartsdiefstal. Sinds 2000 werd 
via de Belgische structuren immers 
niet minder dan een slordige 146 
miljard euro of zowat 22.000 
euro per Vlaming naar Wallonië 
overgeheveld. Centen die we zelf 
maar al te best zouden kunnen 
gebruiken. En het ergste eraan is 
dat Wallonië er structureel niet eens 
beter van wordt, maar permanent 
blijft teren op het Vlaamse geld.

Het Vlaams Belang is in elk geval 
duidelijk. Als er nog sprake moet 
zijn van zogenaamde solidariteit 
richting Wallonië, dan moet 
dat dringend resultaatgericht, 
transparant en vooral eindig zijn. 
En we moeten er als Vlamingen 
voortaan vooral zelf onze zeg over 
kunnen hebben.

TRANSFERS



Mahdi herhaalt weliswaar 
dat het terugkeerbeleid beter 
moet, maar het blijft op 
dat vlak ontbreken aan 
een aantal essentiële 
elementen. 

Zo blijft een regeling 
die toelaat dat illegalen 
voor beperkte tijd in 
aangepaste gesloten 
gezinsunits ondergebracht 
kunnen worden in 
afwachting van hun 
terugkeer, taboe.  De 
boodschap die daarvan 
uitgaat, is duidelijk: geen 
enkel gezin met kinderen 
zal ooit nog gedwongen 
worden uitgewezen.

Voor een regeling 
van de zogenaamde 
‘woonstbetredingen’ moeten 

we het stellen met een nieuwe 
aankondiging. Een eerdere 

poging om – in een uiterst 
beperkt en welomschreven 
aantal gevallen – illegalen die 

herhaaldelijk en manifest 
weigeren het land te verlaten 
thuis aan te aanhouden met 
het oog op hun gedwongen 
terugkeer stuitte onmiddellijk 
op een ‘njet’ van Groen, 
Ecolo en de PS, wat de 
nieuwe aankondiging 
op zijn minst bedenkelijk 
maakt. Het staat in ieder 
geval buiten kijf dat, zolang 
een regeling uitblijft, de 
situatie blijft zoals ze is: 
wanneer een persoon die 
illegaal in het land verblijft 

zich verzet tegen het betreden 
van de woning waarin hij zich 
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Zolang een regeling 
voor woonstbetreding 
uitblijft, is gedwongen 

uitwijzing de facto 
onmogelijk

Meer van hetzelfde 
Dat van de paars-groene regering geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid te 
verwachten was, wisten we al bij voorbaat. Het stond immers vast dat de groene partijen 
– als parlementaire arm van de pro-immigratielobby – er alles aan zouden doen om de 
immigratieregels nog verder uit te hollen of zelfs maar de kleinste en meest redelijke en 
noodzakelijke verstrakking te blokkeren. Uit de nieuwe beleidsnota van staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijkt dat een ommekeer er ook in het 
nieuwe jaar niet onmiddellijk zit aan te komen. In grote lijnen krijgen we voornamelijk 
meer van hetzelfde. 

MIGRATIE

DOOR DIRK DE SMEDT
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schuilhoudt, is gedwongen 
uitwijzing de facto onmogelijk.

Ook wat de (al sinds 2017 
beloofde) uitbreiding van 
de capaciteit in de gesloten 
terugkeercentra betreft, moeten 
we het vooralsnog stellen met 
nieuwe aankondigingen. Voor 
een goed begrip: het initiële 
‘Masterplan gesloten centra’ 
voorzag dat die capaciteit 
zou opgetrokken worden tot 
zo’n 1.150 plaatsen tegen 
eind 2020 - begin 2021. 
Ondertussen zijn we al een jaar 
verder, maar blijft dit land nog 
mijlenver verwijderd van wat 
destijds in het vooruitzicht werd 
gesteld.

‘’STERKERE SIGNALEN”

Wanneer Mahdi stelt dat de 
EU sterkere signalen moet 
uitzenden naar derden die 
hun uitgewezen onderdanen 
weigeren terug te nemen – en 
daartoe haar volle gewicht 
moet gebruiken en verschillende 
hefbomen hanteren – kunnen 
we hem geen ongelijk geven. 
Indien hij echter meent wat hij 
zegt, moet hij er op Europees 

vlak voor pleiten om financiële 
ondersteuning, investeringen van 
bedrijven, handelsvoordelen 
en samenwerkingsverbanden 
te koppelen aan de bereidheid 
van derde landen om de illegale 
migratie naar Europa tegen te 
gaan en uitgewezen onderdanen 
terug te nemen. 

Dat het EU-beleid inzake 
terugkeer meer dan te wensen 
overlaat, ontslaat de Belgische 
regering bovendien niet van 
de plicht zélf te doen wat kan 
en moet. Wat houdt deze 
regering eigenlijk tegen om 
ontwikkelingshulp afhankelijk te 
maken van de medewerking aan 
de strijd tegen illegale immigratie 
of – net zoals Frankrijk enige tijd 
al deed – visumsancties af te 
kondigen tegen onwillige derde 
landen?

FATA MORGANA

Naar goede gewoonte wordt 
in de beleidsnota ook deze 
keer verwezen naar het nieuwe 
EU-Asiel- en Migratiepact, dat in 
de praktijk weinig meer is dan 
een fata morgana en voor het 
overige voornamelijk dienst doet 

als een vijgenblad waarachter ze 
haar eigen dadenloosheid tracht 
te verbergen. 

Het ‘pact’ blijft bovendien 
uitgaan van open 
Europese asielloketten voor 
intercontinentale illegale 
immigratie naar Europa en houdt 
vast aan het compleet mislukte 
‘migratiemanagement’. 

In plaats van nog meer tijd 
te verspillen aan plannen 
die niet werkbaar zijn, geen 
fundamentele en duurzame 
oplossing bieden en de Europese 
lidstaten enkel maar verdelen, 
zou de aandacht prioritair 
moeten uitgaan naar zaken 
waarover de meeste lidstaten 
het wél eens zijn: het inperken 
(en stopzetten) van de instroom 
van illegale immigranten én de 
terugkeer van degenen die geen 
recht op asiel hebben.

WAT ER NIET IN STAAT

Zo mogelijk nog belangrijker 
is tenslotte het feit dat ook 
in de ‘nieuwe’ beleidsnota 
geen geloofwaardige 
voornemens te vinden zijn om 
de immigratiewetgeving te 
verstrakken. Het belangrijkste in 
deze nota is dan ook wat er niet 
in staat. 

Nérgens is ook maar het 
geringste voornemen terug 
te vinden van wat de 
essentie van een asiel- en 
migratiepolitiek in dit land 
zou moeten zijn: de massale 
immigratie eindelijk een 
halt toe te roepen. In zijn 
beleidsnota heeft Mahdi het 
over “een beleid dat niet focust 
op meer of minder migratie”. 

Welnu, wie niet focust op minder 
immigratie – zoals bijvoorbeeld 
Denemarken wél doet – weet 
wat hij krijgt: méér immigratie.

In zijn beleidsnota 
heeft Mahdi het over 
“een beleid dat niet 
focust op meer of 
minder migratie”
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Begroting welzijn: weinig  
concrete oplossingen
De Vlaamse Regering reserveert dit jaar een kleine 14 miljard euro in het beleidsveld welzijn. 
Ondanks dit ogenschijnlijk groot budget wordt er bespaard op een cruciaal domein: het 
Groeipakket. Bovendien worden er geen structurele oplossingen geboden voor de jarenlange 
bestaande knelpunten in het beleid, waaronder de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. 

DOOR VALERIE GREGOIRE

Het Groeipakket, het kindergeld 
in de volksmond, biedt voor 
vele Vlaamse gezinnen cruciale 
ondersteuning. Toch halveerde de 
regering-Jambon de indexering 
van 2 naar 1 procent. Het gevolg 
van deze beslissing van bevoegd 
minister Wouter Beke (CD&V) is 
dat mensen die het reeds financieel 
moeilijk hadden het nog moeilijker 
zullen krijgen om in de behoeften en 
noden van hun kinderen te kunnen 
voorzien.

Een ander pijnpunt binnen het 
Vlaams welzijnsbeleid zijn de 
wachtlijsten. Zo wachten er binnen 
de gehandicaptenzorg nog steeds 
zo’n 15.000 mensen op hun budget. 
Omdat er meer vragen zijn dan 
beschikbaar budget, wordt er gewerkt 
met drie prioriteitengroepen. De 
prioriteitengroep is bepalend voor de 
wachttijd tot men het budget ontvangt, 
waarbij mensen uit prioriteitengroep 
1 de hoogste prioriteit genieten en in 
theorie het minst lang op hun budget 
moeten wachten. 

FALEND BELEID EN GEEN 
PERSPECTIEF

Door de ellenlange wachtlijsten 
moeten mensen soms echter 
jarenlang wachten vooraleer 
ze hun budget krijgen. Recent 
werd er bepaald dat mensen 
uit prioriteitengroep 1 binnen 
anderhalf jaar hun budget zouden 
krijgen. Zij hebben dus reeds 
perspectief, maar minister Beke 
slaagt er niet in om perspectief te 
bieden aan prioriteitengroep 2 en 
3.  In plaats van hen te geven waar 
ze recht op hebben, wordt er voor 
prioriteitengroep 2 een experiment 
opgestart met deelbudgetten. Voor 
mensen in prioriteitengroep 3 wordt 
er een bevraging opgestart. 

De onderfinanciering op welzijn is 
een doorn in het oog van Vlaams 
Parlementslid Immanuel De Reuse. 
“In plaats van te investeren in onze 
meest hulpbehoevenden, wordt er 
met de daling van de indexering 
van het Groeipakket gekozen om te 

besparen op de meest kwetsbaren 
van onze samenleving, namelijk op 
onze kinderen.” Ook de ellenlange 
wachtlijsten ergeren De Reuse. “De 
regering voorziet onvoldoende 
budget om de mensen te 
kunnen geven waar ze recht op 
hebben en beslist dan maar een 
proefproject en een experiment op 
te zetten om deels in hun noden te 
kunnen voorzien. Onbegrijpelijk, 
deze mensen hebben recht op 
ondersteuning en moeten dan 
ook krijgen wat hun is beloofd en 
toebehoort.” 

“De begroting van deze regering 
lijkt te beloven om te investeren 
in goed welzijnsbeleid, maar 
als we het aantal mensen zien 
dat de regering in de kou laat 
staan dan kunnen we niet anders 
dan concluderen dat het bij 
woorden blijft. Om te spreken 
van een daadkrachtig en effectief 
welzijnsbeleid is er dringend een 
ommekeer nodig”, besluit De 
Reuse.

BEGROTING
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Langer dan 2,5 uur op bus: 
busritten buitengewoon  
onderwijs onaanvaardbaar lang 
Het is een al jaren aanslepende schande. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs – uitgerekend 
kinderen die het wegens een beperking of leerstoornis al moeilijk hebben – zitten dagelijks drie tot soms 
zelfs vijf uur op de bus om op school te geraken en van school opnieuw thuis. Sommige kinderen moeten al 
om 05u00 opstaan om pas om 19u00 weer afgezet te worden. “Mochten asielzoekers die behandeling te 
beurt vallen, zouden mensenrechtenorganisaties de Vlaamse overheid allicht al voor de rechtbank hebben 
gedaagd”, aldus Vlaams Parlementslid Wim Verheyden die zich het lot van deze kinderen aantrekt.

Bij aanvang van dit schooljaar 
kwam de Vlaamse Regering 
dan toch over de brug met 1,8 
miljoen euro om “het ergste leed 
te verzachten”. Terwijl bekend 
was dat eigenlijk minstens 40 
miljoen euro nodig is. Het Vlaams 
Belang waarschuwde van meet 
af aan dat dit bedrag allerminst 
zou volstaan. De juistheid van 
deze kritiek werd achteraf ook 
bevestigd door een bevraging van 
het katholiek onderwijs waaruit 
bleek dat maar liefst 64 procent 
van de leerlingen nog steeds meer 
dan twee uur per dag onderweg 
is en één leerling op twintig 
zelfs meer dan 150 minuten. 
De conclusie van het Katholiek 
Onderwijs was duidelijk: de 1,8 
miljoen euro extra heeft niet geleid 
tot substantiële verbeteringen 
en het wordt tijd dat er eindelijk 
een doortastend beleid wordt 
gevoerd. Ook vanuit het 
Gemeenschapsonderwijs klonk 
eenzelfde reactie.

MENSWAARDIG VERVOER

In het Vlaams Parlement deed Wim 
Verheyden voorstellen om eindelijk 
een menswaardig leerlingenvervoer 
te organiseren voor de leerlingen. 
Hij drong daarbij alvast ook aan 
op snelheid om de meest flagrante 
wantoestanden aan te pakken en 
vroeg daarbij een noodzakelijke 
forse financiële verhoging van 
de budgetten. Hij pleitte ook 
voor een structurele aanpassing 
van het busvervoersysteem – in 
samenwerking met de scholen en de 
ouders – om het efficiënter te maken. 

In de eerste plaats zou de overheid 
daarbij een beter zicht moeten 
krijgen op de vraag en het aanbod 
naar bijzonder onderwijs. Verder kan 
ook gewerkt worden met centrale 
opvangplaatsen, de verhoogde 
inzet van mobiliteitscoaches en taxi’s 
voor kinderen die te ver van school 
wonen. Indien het vervoer door 
bepaalde scholen – die daar nu 

vragende partij voor zijn – efficiënter 
zelf kan worden georganiseerd dan 
door De Lijn, moeten die scholen 
daar volgens het Vlaams Belang de 
kans toe krijgen.

SNEER NAAR LINKS

Verheyden gaf in het parlement 
ook een sneer naar links dat 
de problematiek misbruikte 
om opnieuw een ideologisch 
gedreven discours te houden voor 
opgedrongen inclusief onderwijs 
om zo de leerlingenaantallen in het 
buitengewoon onderwijs te doen 
dalen. 

“Als buitengewoon onderwijs 
nodig blijkt voor kinderen omdat 
hun zorgnood de kennis, kunde en 
organisatie van gewone schoolteams 
en leerkrachten te boven gaat, dan 
moeten die kinderen de kans krijgen 
les te volgen in het buitengewoon 
onderwijs, ongeacht de kostprijs van 
het vervoer”, besloot Verheyden.

MOBILITEIT

DOOR WIM VAN OSSELAER
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“De Vlaamse Regering 
schikt zich in de rol van 

vazal”
Filip Dewinter



VRAAGGESPREK

“Na 50 jaar is het tijd dat het 
Vlaams Parlement ons enige 
parlement wordt”
Het Vlaams Parlement vierde afgelopen maand zijn 50-jarig bestaan. Op dinsdag 7 
december 1971 werd de Cultuurraad van de Nederlandse cultuurgemeenschap, de 
eerste voorloper van dat parlement geïnstalleerd. Het parlement werd toen nog niet 
rechtstreeks verkozen en was samengesteld uit de Vlaamse verkozenen van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. Filip Dewinter zetelt al in het Vlaams Parlement van 
1988 en werd in 1995 ook verkozen bij de eerste rechtstreekse verkiezingen. Met zijn 
28 jaar lidmaatschap is hij het langst zetelende lid. Hij is dan ook het best geplaatst 
om terug te blikken op de geschiedenis van dat Vlaams Parlement.
OPGETEKEND DOOR WIM VAN OSSELAER

Dag Filip, 50 jaar Vlaams Parlement, is dat een reden 
om te feesten?

Ja en nee… Het feit dat het Vlaams Parlement bestaat 
is natuurlijk belangrijk. Vergeet niet dat het Vlaams 
Parlement altijd al een doorn in het oog geweest is van 
de Belgicisten. Jarenlang heeft men het tot stand komen 
van een eigen Vlaams Parlement vanuit die kringen 
tegengewerkt. De locatie van het Vlaams Parlement – in 
Brussel, naast het federaal parlement – werd evenmin 
op applaus onthaald. Het Vlaams Parlement is een 
teken van hoop. Zeker voor iedereen die streeft naar 
Vlaamse onafhankelijkheid is het Vlaams Parlement het 
ideale middel om die droom te realiseren. Dus ja, 50 
jaar Vlaams Parlement is een reden om te vieren. 

Maar toch zijn er gemengde gevoelens… Gedurende 
die 50 jaar is het Vlaams Parlement zelden of nooit 
de hefboom tot Vlaamse onafhankelijkheid geweest. 
Integendeel. Te veel en te dikwijls werd het Vlaams Par-
lement als een alibi gebruikt om niets te moeten doen 
want we hadden toch ons eigen parlement en eigen 
bevoegdheden… 

Herkent u in het Vlaams Parlement van nu nog steeds 
de Vlaamse raad van decennia terug?

Het Vlaams Parlement was aanvankelijk vooral een 
flauwe afspiegeling van het federaal parlement. Men 
mag niet vergeten dat de federale parlementsleden 
toen twee petjes droegen: een federaal en een Vlaams 

petje. Het Vlaams Parlement was een soort van bijjob. 
In het federaal halfrond werd dan de Belgische drie-
kleur vervangen door de Vlaamse Leeuw; we wisselden 
van plaats en we speelden één dag per week Vlaams 
Parlementslid. Het Vlaams Parlement had toen vooral 
een symbolische functie met weinig bevoegdheden. Het 
feit dat de Vlaamse regering toen een afspiegeling was 
van de federale regering met dezelfde meerderheden in 
het Vlaams en het federaal parlement zorgde ervoor dat 
het Vlaams Parlement weinig voorstelde. Dat is nu toch 
wel anders. De meerderheden zijn niet langer dezelf-
de wat zorgt voor gezonde spanning en voor andere 
accenten in het beleid. Het debat tussen het Vlaams en 
federaal niveau in verband met kernenergie en gascen-
trales is daar een goed voorbeeld van. 

Wat is uw meest memorabele moment in het Vlaams 
Parlement?

Er zijn heel veel markante momenten geweest gedu-
rende die voorbije 50 jaar. Ik herinner mij de beelden 
van de zitting van de eerste Vlaamse cultuurraad in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De leden van de 
toenmalige Volksunie (VU) zetten bij het begin van de 
allereerste zitting de Vlaamse Leeuw in. Een historisch 
moment want voor het eerst waren er enkel Vlaamse 
volksvertegenwoordigers in het parlement, was de voer-
taal uitsluitend het Nederlands en prijkte de Vlaamse 
Leeuw naast het spreekgestoelte onder het beeld van 
Leopold I en de Belgische wapenspreuk ‘ééndracht 
maakt macht’. De symboliek kon niet veel groter zijn…  
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Onze partij heeft natuurlijk ook wel voor bijzondere 
momenten gezorgd…

Natuurlijk. Het mooiste moment was misschien wel 
de eerste zitting van het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams Parlement waarbij Vlaams Blok-ouderdoms-
deken wijlen Wilfried Aers de zitting opende en de 
historische woorden sprak: “Laten wij, leden van de 
eerste Vlaamse Raad ons in alle omstandigheden 
als zelfbewuste Vlamingen gedragen. Op die ma-
nier zullen wij in de komende jaren, alle Waalse en 
Belgische stiefmoeders kunnen afschudden en zal onze 
Vlaamse Raad de hefboom en het breekijzer worden 
tot het bereiken van het einddoel van de Vlaamse 
Beweging, een onafhankelijke Vlaamse staat.” 

De traditionele partijen waren zo geschokt dat het 
reglement 24 uur later werd veranderd zodanig dat 
niet langer de ouderdomsde-
ken het zittingsjaar van het 
parlement mocht openen maar 
wel het lid met de meeste 
dienstjaren. De ironie van het 
lot wil dat ik ondertussen het 
lid met de meeste dienstjaren 
ben waardoor de eer om het 
parlement te openen mij te 
beurt valt. Dat zal wel niet de 
bedoeling van de toenmali-
ge reglementswijziging zijn 
geweest.

Aan welke andere Vlaams 
Parlementsleden houdt u be-
langrijke herinneringen over?

De meest markante figuren zijn diegenen die tegen de 
stroom in durfden te roeien. Ik denk aan CD&V-volks-
vertegenwoordiger Johan Weyts en PVV-volksverte-
genwoordiger Ward Beysen en uiteraard Jean-Marie 
Dedecker… allemaal rebellen die tegen hun eigen 
partij in de belangen van de Vlamingen durfden te ver-
dedigen. Weyts en Beysen vormden zelfs samen met 
mij een alliantie tegen het vreemdelingenstemrecht, 
waarvoor zij uit hun eigen partij werden gezet. 

Personen als Etienne Van Vaerenbergh (VU), Her-
man Suykerbuyk (CVP), Luk Van Nieuwenhuysen 
(Vlaams Blok) en wijlen Joris Van Hauthem (Vlaams 
Blok) zorgden ervoor dat de Vlaams communautaire 
agenda nooit uit het oog werd verloren. En dan zijn er 
natuurlijk nog de excentrieke figuren zoals Jean-Pierre 
van Rossem of de socialist Luc Van den Bossche die 
voor veel hilarische momenten in het parlement hebben 
gezorgd.

Is er in de loop der jaren in het Vlaams Parlement veel 
veranderd in de verhouding tussen het Vlaams Belang en 
de andere fracties? 

Toch wel. In de beginperiode waren we de absolute 
paria’s. Het cordon sanitaire betrof ook een ‘cordon huma-
nitaire’. Zelfs handen schudden of gesprekken voeren met 
Vlaams Blokkers was ‘not done’. Dat is toch wel enigszins 
gewijzigd. De menselijke relaties zijn verbeterd en zelfs 
socialisten en Groenen beschouwen Vlaams Belangers te-
genwoordig niet meer als des duivels. Toch blijft het onmo-
gelijk om voorstellen van decreet, resoluties of moties van 
het Vlaams Belang gestemd te krijgen door andere partijen. 
Op dat vlak werkt het cordon sanitaire nog steeds. 

Geen ‘cordon humanitaire’ dus meer, maar nog wel een 
cordon sanitaire. Vormt dat een probleem om te wegen 
op het beleid? 

Dat onze voorstellen worden 
weggestemd, is frustrerend maar 
we slagen er desondanks wel 
in om te wegen in het politieke 
debat. Door de vinger op de 
wonde te leggen en de andere 
partijen te verplichten om onze 
standpunten over te nemen. Dat 
is overigens altijd onze sterkte 
geweest. Oppositie voeren kan 
lonender zijn dan deelnemen aan 
het beleid. De Volksunie was als 
oppositiepartij veel machtiger 
en invloedrijker dan ze ooit als 
regeringspartij is geweest. Een 
radicale partij zoals het Vlaams 
Belang put haar kracht uit zijn 

rechtlijnigheid en consequent politiek gedrag. Anderzijds 
legt dat cordon natuurlijk wel een deficit in de Vlaamse 
democratie bloot. Zeker in het Vlaams Parlement waar onze 
partij zo goed vertegenwoordigd is. 

Wat is uw visie op het Vlaams Parlement zoals het nu is? 

Het huidige Vlaams Parlement lijkt te vaak op een veredel-
de gemeenteraad. De bevoegdheden zijn eerder technisch 
waardoor de grote ideologische debatten achterwege blij-
ven. De traditionele partijen waken erover dat het Vlaams 
Parlement niet buiten de lijntjes kleurt. 

Te dikwijls wordt het hebben van een Vlaamse regering 
en parlement met eigen bevoegdheden gebruikt als een 
alibi om geen verdere stappen richting Vlaamse zelfstan-
digheid te moeten zetten. De parlementsleden houden zich 
nauwgezet bezig met de beperkte bevoegdheden van het 
parlement en daar houdt het op. Het Vlaams Parlement 

“Gedurende die 50 jaar 
is het Vlaams Parlement 

zelden of nooit de 
hefboom tot Vlaamse 

onafhankelijkheid 
geweest”
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was een soort van lollie voor de Vlaamse Beweging die 
tevreden was met de totstandkoming van het Vlaams Parle-
ment, maar niet besefte dat het een stop op de fles van de 
Vlaamse ontvoogding werd in plaats van omgekeerd.

Het Vlaams Parlement is dus eerder een technisch par-
lement. Hoe ziet u de rol van het Vlaams Belang daarin 
dan? 

Het Vlaams Belang moet vooral de luis in de pels zijn. 
We moeten ons bij onze initiatieven niet beperken tot 
de louter technische bevoegdheden van het parlement. 
Uiteraard moeten we over iedere Vlaamse bevoegdheid 
een eigen gedegen en onderbouwd standpunt hebben en 
dat ook uitdragen. We moeten echter vooral de stok in het 
hoenderhok durven te gooien, de zogenaamde consensus 
doorbreken, de stem zijn van het volk en van de zwijgen-
de meerderheid. 

Het is niet onze taak om te streven naar het eeuwige com-
promis, maar wel om onze standpunten – ook als ze con-
troversieel zijn – onmomfloerst en taboeloos uit te dragen. 
We mogen nooit vergeten dat het Vlaams Belang geen 
burgerlijke maar een revolutionaire partij is: we streven im-
mers naar het ontmantelen en ontbinden van de Belgische 
staat en het oprichten van een Vlaamse republiek. 

Die revolutionaire houding moeten we ook uitstralen in 
het parlement?

We moeten inderdaad meer stokken in de wielen durven 
steken. De parlementaire debatten zijn te braaf geworden. 
Vroeger werd er gefilibusterd, duurden debatten tot diep 
in de nacht en waren de verbale confrontaties soms hard. 
Dat ontbreekt tegenwoordig te dikwijls…  

Tussen 2004 en 2009 hebben we – ook dankzij onze 
vier commissievoorzitters – het parlement meermaals lam 
gelegd om duidelijk te maken dat er rekening gehouden 
moest worden met ons. Dat wapen moeten we meer 
en uitdrukkelijker gebruiken. We mogen zeker niet 
tevreden zijn met de schouderklopjes van de collega’s. 
De woorden van Karel Dillen indachtig: “we zijn in het 
parlement; maar nooit van het parlement”. 

Heeft de machtspositie van de N-VA in het Vlaams 
Parlement en de Vlaamse regering Vlaanderen iets 
opgeleverd? 

De N-VA levert al bijna 10 jaar de minister-president. 
Sinds de N-VA de Vlaamse regering domineert, heerst 
op communautair vlak de rust van het kerkhof. In deze 
coronacrisis bleek nogmaals duidelijk wie de broek in 
dit land draagt. Dat was zeker Vlaams minister-president 
Jan Jambon niet. De Vlaamse regering en het Vlaams 
Parlement schikken zich in de rol van vazal. 

Het Vlaams Parlement is nochtans niet ondergeschikt 
aan het federaal parlement. Volgens verklaring 51 van 
het Verdrag van Lissabon kan het Vlaams Parlement ook 
op internationaal vlak zelf verdragen afsluiten en inter-
nationale relaties aangaan. Van dit unieke statuut maken 
we echter niet of nauwelijks gebruik. Jambon loopt de 
deuren plat van de Catalaanse, de Baskische en de 
Schotse regering maar zelf presteert hij op communau-
tair vlak helemaal niets. Alles kan natuurlijk veranderen 
indien N-VA en Vlaams Belang in het Vlaams Parlement 
samen de meerderheid van de zetels verwerven. Op 
dat moment kunnen we via het Vlaams Parlement de 
Vlaamse zelfstandigheid realiseren. Na 50 jaar wordt 
dat meer dan tijd. 

“Jambon loopt de deuren plat van de Catalaanse, de Baskische en de  
Schotse regering maar zelf presteert hij op communautair vlak helemaal niets.”
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Het Vlaams Belang is vertegenwoor-
digd in de Raad van Europa en 
maakt daar deel uit van dezelfde 
fractie als de Poolse regeringspartij 
Recht en Rechtvaardigheid. Het is van 
daaruit dat het idee ontsproot om op 
korte termijn een studiereis naar Polen 
te organiseren om de situatie met 
eigen ogen te aanschouwen. Naast 
commissievoorzitter Binnenlandse 
Zaken Ortwin Depoortere en Kamerlid 
Dries Van Langenhove, vervoegden 
ook vertegenwoordigers uit onder 
meer Hongarije, Duitsland en Oekra-
ine de delegatie. Allen met hetzelfde 
doel voor ogen: informatie uit eerste 
bron verkrijgen.

De eerste ontmoeting was met verte-
genwoordigers van de Poolse grens-
wacht. Zij gaven een overzicht van 
de situatie aan de linies en wezen 
veelvuldig op de actieve betrokken-
heid van Wit-Russische troepen aan 
de grens. Niet alleen bewapenen zij 
de illegalen en tonen zij hen hoe ze 
de grensbewaking kunnen ontmante-
len, maar ze saboteren ook actief de 
Poolse grenswacht door hen bijvoor-
beeld met lasers te verblinden. 

Bartosz Grodecki, onderstaatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken, 
gaf op zijn beurt een overzicht van 
de afkomst van de verschillende 

illegalen aan de grens. Opvallend 
daarbij was het enorme overwicht 
van mensen uit veilige landen. Ze 
komen dan ook gewoon met een 
toeristenvisum aan in Wit-Rusland. 
De Polen beschouwen hen terecht 
niet als vluchtelingen: hun leven is 
niet in gevaar en ze vlogen met een 
toeristenvisum vrijwillig naar Wit-Rus-
land. Daarom hebben ze ook geen 
recht op asiel. Een kanttekening hier-
bij is dat ze ook niet geïnteresseerd 
zijn in asiel, althans niet in Polen. 
Ze zijn eigenlijk maar in één ding 
geïnteresseerd en dat is door Polen 
doorreizen naar Duitsland en de rest 
van West-Europa. 

ASIELCRISIS

De grens tussen Polen en Wit-Rusland is al even het toneel van een cynisch machtsspel. De 
Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko bestookt er de Europese grens met illegale 
immigranten die werden aangevlogen uit onder meer Irak. De Polen hielden en houden echter 
dapper stand en bewaken hun grens zoals het hoort: niemand komt illegaal binnen. De reacties 
in vooral West-Europa en uiteraard België waren voorspelbaar. Niet de illegalen, niet de Wit-
Russische dictator Loekasjenko ging in de fout, maar de Polen die deden wat ze moesten doen. 
Ook de media speelden dat spel uiteraard mee. Reden genoeg dus om zélf ter plaatse te gaan!
DOOR BOB DE BRABANDERE

Geen Pools, maar een  
Europees probleem
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GRENSMUUR 

Marcin Przydacz, onderstaatsse-
cretaris van Buitenlandse Zaken, 
beklaagde het feit dat de EU tot 
op dat moment naliet om echt 
zware sancties uit te spreken ten 
aanzien van Wit-Rusland. Boven-
dien blijft echte steun uit. De Polen 
zijn gestart met de bouw van een 
grensmuur om hun grensbewaking 
efficiënter te maken, maar kunnen 
daarbij op geen enkele financiële 
steun rekenen vanuit de EU. Op 
de vraag of de NAVO zou moeten 
ingrijpen, antwoordde hij negatief: 
de Polen zijn er geenszins in geïn-
teresseerd om dit conflict te militari-
seren. Dat is ook de reden waarom 
het Poolse leger zelf slechts een 
bijrol speelt in de grensbewaking. 

Volgens Marcin Ociepa, staats-
secretaris voor Defensie, speelt 
geopolitiek uiteraard ook een rol. 
De rol van Rusland valt hierbij niet 
te ontkennen. Poetin zou via Loe-
kasjenko nagaan hoe sterk of hoe 
zwak de EU momenteel staat. En 
dat is geen rooskleurig plaatje: we 
stellen vast dat de EU vanuit haar 
eigen zogenaamd humanisme zelfs 

niet in staat is om eensgezind haar 
grenzen te bewaken.

FRUSTRATIE 

Eén zaak kwam bij alle Poolse 
vertegenwoordigers aan bod: de 
woede en frustratie over de des-
informatie in vooral West-Europa. 
Desinformatie waarbij zij worden 
afgeschilderd als boosdoeners die 
mensen laten afzien in de koude. 
En ze hebben meer dan een punt. 
Dat staatssecretaris Mahdi durfde 
te bepleiten dat de Polen die men-
sen gewoon moest binnenlaten, 
getuigt dan ook van onwetend-
heid, of zelfs kwaadwilligheid. Hij 

beschuldigde, samen met andere 
Gutmenschen uit West-Europa, de 
Polen van alle zonden van Israël. 

De realiteit is echter anders. Als 
de Polen zich er makkelijk vanaf 
zouden willen maken, dan konden 
ze gewoon een corridor van aan 
de grens tot aan Duitsland maken. 
Geen énkele asielzoeker zou in 
Polen gebleven zijn. Zij willen 
doorreizen naar Duitsland, Frank-
rijk, Nederland en België. Het zou 
de West-Europese excellenties dan 
ook sieren mochten zij de Polen 
steunen en bijstaan. Niet alleen fi-
nancieel en materieel, maar vooral 
ook moreel. 

De Vlaams Belangers werden samen met de rest van de 
delegatie hartelijk ontvangen bij de Poolse grenswacht.

De delegatie onder leiding van Bob De Brabandere luistert aandachtig naar Bartosz Grodecki, 
de onderstaatssecretaris voor binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor migratie.



Midden vorige maand pakte 
de nieuwe coalitie uit met haar 
regeerprogramma, getiteld ‘Mehr 
Fortschritt wagen’ (meer vooruitgang 
aandurven). Wat immigratie betreft, 
is er helaas alleen maar sprake van 
achteruitgang. Het is duidelijk dat 
het de groene en rode migratiemaxi-
malisten waren die de pen hebben 
vastgehouden.

ORIGINEEL 

De nieuwe coalitie verklaart officieel 
weliswaar de ‘irreguliere’ immigratie 
te willen verminderen, maar doet dat 
op een wel hoogst originele manier, 
met name door illegale immigratie 
legaal te maken 
en dat zowaar 
met terugwerkende 
kracht. Zo zullen 
afgewezen asielzoe-
kers die al vijf jaar 
in Duitsland leven en 
een blanco straf-
blad hebben een 
één jaar geldende 
verblijfsvergunning 
op proef krijgen, 
teneinde zich in re-
gel te stellen en tegemoet te komen 
aan een aantal voorwaarden (waar-
onder voorzien in levensonderhoud) 
om alsnog een verblijfsvergunning 
voor een langere periode te krijgen. 

Daarnaast wordt ook de gezins-
hereniging versoepeld. Subsidiair 
beschermden - van mensen die niet 
individueel vervolgd worden en 
zich dus niet op de Conventie van 

Genève kunnen beroepen - zullen 
voortaan even gemakkelijk hun 
gezin kunnen laten overkomen als 
erkende vluchtelingen. Het quotum 
dat deze vorm van gezinshereniging 
beperkte tot maximaal 1.000 per 
maand, wordt afgeschaft. 

‘SNEL DUITSER’-WET

Het zal ook aanzienlijk gemakkelij-
ker worden om een Duits paspoort 
te verwerven. Nu is dat slechts 
mogelijk na acht jaar legaal verblijf 
in Duitsland, maar als het van de 
nieuwe coalitie afhangt, wordt dit 
ingekort tot vijf jaar. Wie de Duitse 
nationaliteit verwerft, zal bovendien 

in de regel zijn oude identiteitskaart 
kunnen behouden. Tot op heden 
was de Duitse nationaliteitswetge-
ving erop gericht de dubbele natio-
naliteit zoveel mogelijk te vermijden 
en enkel in uitzonderlijke gevallen 
toe te laten. Vanaf nu zal de uitzon-
dering de regel worden. 

Kinderen van immigranten die in 
Duitsland geboren worden, zullen 

voortaan de nationaliteit krijgen 
wanneer één van de ouders al vijf 
jaar legaal in Duitsland woont. Als 
toetje zal voor de oudere genera-
tie (‘Gastarbeitergeneration’) - die 
al lang geïntegreerd had moeten 
zijn - het vereiste taalniveau naar 
beneden worden bijgesteld…

MIGRATIEMAGNEET

Wie het nieuwe Duitse regeerak-
koord leest, kan enkel concluderen 
dat Duitsland zich - nog meer 
dan onder Merkel - ontwikkelt tot 
dé migratiemagneet van Europa. 
Als klap op de vuurpijl spreekt de 
nieuwe coalitie zich ook uit voor de 

hervatting van de 
maritieme ‘red-
dingsoperaties’ op 
de Middellandse 
Zee, die enkele 
jaren geleden 
werden stopgezet 
omdat ze feitelijk 
fungeerden als 
veerdiensten voor 
illegale immigratie 
naar Europa en niet 
alleen het aantal 

illegale immigranten, maar ook (en 
die les heeft men kennelijk niet ge-
leerd) het aantal verdrinkingsdoden 
de hoogte deed injagen. 

Slotsom: Duitsland zet het licht op 
groen voor nog meer immigratie. 
Slecht nieuws voor Europa en 
vooral voor degenen die vandaag 
de Europese buitengrenzen verde-
digen. 

Duitsland ontwikkelt zich - nog 
meer dan onder Merkel - tot dé 
migratiemagneet van Europa.

Licht op groen voor immigratie in Duitsland
In september vonden in Duitsland nationale parlementsverkiezingen plaats die 
uitdraaiden op een nederlaag voor de regerende christendemocratische CDU van Angela 
Merkel. Al vrij snel werd een rood-geel-groene regering gevormd, bestaande uit de 
socialistische SPD, de liberale FDP en de Groenen - de zogenaamde ‘Ampelkoalition’ 
(verkeerslichtcoalitie).

MIGRATIE

DOOR DIRK DE SMEDT
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Halveer de 
partij dotaties!
Het Vlaams Belang wil de partijdotaties halveren en de 
bijkomende dotaties voor partijen die ten minste één 
senator hebben, afschaffen. “We dienden hiervoor 
als eerste partij een wetsvoorstel in”, zegt Kamerlid 
Frank Troosters. “Dat was toen naar aanleiding van de 
onwelriekende zaak rond Sihame El Kaouakibi, waarbij 
de Open Vld vele tienduizenden euro’s doorstortte naar 
vennootschappen van dit Vlaams Parlementslid.” 
DOOR FREDERIK PAS

Vandaag legt de uit 1989 
daterende wet op de 
partijfinanciering de federale 
dotaties vast op een forfaitair 
bedrag per politieke fractie in de 
Kamer van 125.000 euro. 
Dat bedrag wordt verhoogd 
met 50.000 euro indien de 
partij ten minste één senator 
heeft. Daarnaast is er een 
aanvullend bedrag van 2,5 
euro per geldig op de partij 
uitgebrachte stem. Dit bedrag 
wordt opnieuw verhoogd 
met 1 euro indien de partij 
ten minste één senator 
heeft. De werkelijke 
bedragen liggen 
echter nóg hoger, 
aangezien ze telkens 
geïndexeerd worden.

GROTERE TAART

De huidige wetgeving kwam 
tot stand in de nasleep van 
het Agustaschandaal, waarbij 
Vlaamse en Franstalige 
socialisten zich vergrepen aan 
grootschalige corruptie. Giften 
van particulieren en bedrijven 
moesten voortaan aan banden 
worden gelegd en in de plaats 

kwamen er partijdotaties. Helaas 
hebben de traditionele partijen 
zichzelf doorheen de jaren 
goed bediend. Bij electoraal 

verlies werd de taart gewoon 
groter gemaakt, zodat 
er nauwelijks financieel 
verlies werd geleden.

De dotaties liggen, zeker in 
tijden van budgettaire krapte 
en economische crisis, veel 
te hoog. De paars-groene 
partijen hebben nu een 

voorstel neergelegd waarbij 
ze een daling van de 
dotaties met - hou u 
vast - 1,1 procent 
voorstellen. Maar 
door de indexering 

zouden de bedragen in 
absolute cijfers gewoon stijgen. 
Beschamend.

De N-VA wil dan weer enkel het 
indexeringsmechanisme in de wet 
afschaffen. Het voorstel van de 
meerderheid noemen ze wel ‘een 
pleister op een houten been’, 
maar ook hun voorstel is niet meer 
dan dat. Enkel het voorstel van 
het Vlaams Belang komt neer op 
een structurele besparing. 

POLITIEK
FEITEN
CIJFERS
De overheid betaalde in 2020 
125.300.000 euro aan de 
OCMW’s voor steun aan 
‘Belgen en vreemdelingen die 
niet in de bevolkingsregisters 
zijn ingeschreven’. Daarvan 
ging 125.200.000 euro naar 
vreemdelingen; opgesplitst in 51 
miljoen in Brussel, 37,7 miljoen 
in Wallonië en 36,6 miljoen in 
Vlaanderen. (Vraag 285 van 
Ellen Samyn aan minister van 
Pensioenen, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding 
Karine Lalieux)

***

Bij overheidsdienst Infrabel 
werken 4.840 Nederlandstali-
ge personeelsleden, tegenover 
5.293 Franstalige personeels-
leden. (Vraag 727 van Pieter 
De Spiegeleer aan minister van 
Mobiliteit Georges Gilkinet)

***

Aan de deelname van de 8-kop-
pige Vlaamse delegatie onder 
leiding van minister van Omge-
ving Zuhal Demir (N-VA) aan de 
klimaattop in Glasgow hing een 
prijskaartje van 25.200 euro 
(6.000 euro vliegtuig- en trein-
kosten, 16.650 euro hotelkosten 
en 2.550 euro onkostenver-
goedingen). Uiteindelijk konden 
maar twee personen effectief ver-
trekken wegens een coronabe-
smetting op het kabinet, maar de 
reis- en hotelkosten konden niet 
meer worden teruggevorderd. 
De CO2-uitstoot van buitenland-
se dienstreizen wordt volgens de 
minister ‘gecompenseerd’ door 
het Departement Omgeving. 
(Schriftelijke vraag 155 van 
Sam Van Rooy aan minister van 
Omgeving Zuhal Demir)
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Vlaamse schuld ontspoort
Het gaat de verkeerde richting uit met de Vlaamse financiën. Terwijl Vlaanderen 
decennialang over een gezonde begroting met een positief saldo beschikte, stijgt de 
Vlaamse schuld nu naar ongekende hoogten. Dat heeft niet alleen te maken met de 
extra uitgaven in het kader van de coronacrisis, maar zeker ook met een uitgavedrift 
van een spilzieke Vlaamse overheid. “De Vlaamse regering moet dringend haar 
uitgaven afstemmen op haar inkomsten om te voorkomen dat onze kinderen het 
slachtoffer worden van een schuldensneeuwbal. In de eerste plaats moet de Vlaamse 
Regering dus komaf maken met de oversubsidiëring”, stelt begrotingsspecialiste Anke 
Van dermeersch.

Volgens Vlaams minister van 
Financiën Matthias Diependaele 
(N-VA) zou de Vlaamse schuld 
nog verder stijgen naar 53 miljard 
euro in 2026. Die zou “wel 
onder de kaap van 100% 
van de ontvangsten kunnen 
gehouden worden”, zo ver-
klaarde hij in de media. Dit 
in tegenstelling tot Wallonië 
en Brussel waar de situatie 
stilaan dramatisch aan het 
worden is. In het Brussels Ge-
west bedraagt de schuld nu 
al 180% van de ontvangsten 
en de Waalse schuld zou 
tegen 2030 stijgen naar 48 
miljard euro of bijna drie keer 
de Waalse ontvangsten.

54 MILJARD SCHULDEN

Voor Anke Van dermeersch is 
het echter duidelijk dat Diepen-
daele de Vlaamse schuldgraad 
te rooskleurig voorstelt: “Volgens 
de meerjarenraming van de 
minister zou de Vlaamse schuld 
in 2026 oplopen tot bijna 54 
miljard euro. Daartegenover 
zouden dan iets meer dan 54 
miljard inkomsten staan. Volgens 
die documenten zou de schuld-
graad zo met 97,05% onder de 
magische 100% blijven. Dat kon 

echter enkel met een boekhoud-
kundig trucje waarbij de huidige 
schulden bewust te laag werden 
ingeschat.” 

Uit begrotingsdocumenten blijkt 
inderdaad dat de ziekenhuis-
schuld niet in de schuld wordt 
verrekend waardoor deze met 
2,217 miljard zakt. Maar dat 
wil niet zeggen dat die schuld er 
niet is. De ontvangsten voor de 
ziekenhuisfactuur – een dotatie 
van de federale overheid aan 
Vlaanderen – worden dan weer 
wel geboekt als ontvangsten. “Dat 
is geen correct begrotingswerk”, 
stelt Van dermeersch vast. “Als 

de minister eerlijk is, moet hij 
toegeven dat ook in Vlaanderen 
de 100%-schuldgraad binnenkort 
overschreden wordt.”

SUBSIDIES

De oorzaak van deze explo-
derende schuld is deels de co-
ronacrisis maar ook, en vooral, 
de onmogelijkheid van deze 
Vlaamse regering om haar 
uitgaven af te stemmen op 
haar inkomsten. Ook de extra 
uitgaven voor de coronacrisis 
buiten beschouwing gelaten, 
zou de begroting voor 2021 
een tekort hebben gehad van 
ruim 2,3 miljard. De begroting 
2022 vertoont eveneens een 
tekort van 1,56 miljard. Het 
Vlaams Belang drong er bij 

de begrotingsbesprekingen dan 
ook op aan om de tering naar de 
nering te zetten en alvast fors te 
snoeien in al de subsidies die de 
Vlaamse overheid zo gul toekent. 
“De affaire-Kaouakibi is ter zake 
symptomatisch”, stelt Van der-
meersch. Dat kredietbeoordelaar 
Moody’s de kredietwaardigheid 
van Vlaanderen recent tot het ni-
veau van België verlaagde, zou de 
Vlaamse regering alvast tot initiatie-
ven moeten aanzetten.

BEGROTING

DOOR WIM VAN OSSELAER

Dat kredietbeoordelaar 
Moody’s de 

kredietwaardigheid van 
Vlaanderen recent tot het 

niveau van België verlaagde, 
zou de Vlaamse regering tot 

initiatieven moeten aanzetten
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BOEKBESPREKING

De auteur verleent met zijn 
persoonlijk verhaal over werk 
en familie aan de lezer een 
bijzondere kijk achter de 
schermen van het Speciaal 
Interventie Eskadron (SIE) van de 
Directie Speciale Eenheden (DSU).

In de vroege jaren van zijn 
vijftien jaar lange carrière krijgt 
het interventieteam te maken met 
zwaar banditisme. Het kantelpunt 
komt er op 15 januari 2015. 
Vanaf dan wordt er over terreur 
gesproken. Dat is een groot 
operationeel verschil, want een 
totaal nieuwe vijand, met een 
verschillend profiel dan ordinaire 
criminelen. Terroristen zijn immers 
niet onder de indruk van het 

wapentuig, de 

mankracht en de tactiek van de 
Speciale Eenheden. In Verviers 
valt het team binnen in een 
rijhuis waar drie IS-terroristen een 
aanslag voorbereiden. Dit mondt 
uit in een vuurgevecht en is het 
begin van een terreurgolf in België 
en Frankrijk. De maandenlange 
jacht op Salah Abdeslam en de 
andere terroristen verandert hen 
voor altijd. Allen raken zij zwaar 
vermoeid en tijdens een inval met 
een urenlang hevig vuurgevecht 
in een rijhuis in Vorst op 15 maart 
2016 krijgt een collega een 
kalasjnikovkogel in het hoofd. Hij 
overleeft het, maar heeft sindsdien 
wel een blijvende beperking. 

Zowat al hun acties gaan over 
de jacht op moslimterroristen. 
Een bijzonder moeilijke vijand, 
aangezien zij bereid zijn om te 
sterven en daarbij zoveel mogelijk 
slachtoffers willen maken. Dat 
vereist een andere aanpak dan 
voordien.
De auteur, ‘Lio’ in het boek, 
vertelt over de zwaar afmattende 
opleiding, de tomeloze inzet 
met gevaar voor eigen leven, 
de dagelijkse strijd tegen zware 
criminelen en de slopende oorlog 
tegen de terreur.

Ook de wantoestanden bij het 

Speciaal Interventie Eskadron 
worden beschreven. Na de 
aanslagen in Parijs draaien zij 
weken en maanden shiften van 
24 uur op 24 en verblijven 
bijna constant in de kazerne in 
bijzonder barre omstandigheden. 
Nooit hebben zij officiële 
erkenning gekregen, geen 
bedanking of waardering, wel 
integendeel druk vanuit de pers, 
de politiek en het parket. De 
juridische strijd om de kosten 
van de operaties terugbetaald te 
krijgen, zegt veel over hoe men 
tegenover het personeel staat. 
Onlangs, na het verschijnen van 
dit boek en na interviews met 
Lio, werd betere psychologische 
begeleiding en de renovatie van 
de kazerne beloofd.

Lio nam de beslissing om uit SIE 
te stappen, maar hopelijk kan 
zijn getuigenis bijdragen tot 
een betere omkadering en de 
verdiende waardering voor zijn 
ex-collega’s en opvolgers binnen 
dit onmisbaar team.

Lionel D. en Annemie BULTÉ
Terroristenjager. In het hart van de 

speciale eenheden.
Lannoo, 2021, 318 blz.

ISBN 978 94 014 6987 6
Prijs: 22,99 euro

De helden van dit eliteteam van de Belgische federale politie opereren altijd in de schaduw en 
mét bivakmuts.

DOOR EMMY DE SMET

Terroristenjager:
In het hart van de  
Speciale Eenheden
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De TVtoren van Vilnius
In 1989 begon het marxistische ‘empire of evil’ in Oost-Europa uiteen te vallen. Het is de 
verdienste van secretaris-generaal Michail Gorbatsjov – toen de machtigste man in het Kremlin 
– dat hij, anders dan zijn voorgangers, geen troepen stuurde om dat tegen te houden. Maar 
toen dat proces van rebellie en bevrijding oversloeg naar zijn eigen USSR, probeerde hij dat 
wel met geweld te verhinderen. En dat begon in Litouwen, toen nog een deelrepubliek van de 
USSR.
DOOR MARC JORIS

TERUGBLIK

Het zou niemand mogen verbazen 
dat de sovjets in het Balticum gehaat 
werden. Bij de bezetting van de 
Baltische staten in 1940, hadden de 
sovjets honderden mensen vermoord 
en 275 000 gedeporteerd. In 1941, 
toen de nazi’s het Balticum verover-
den, vermoordden en deporteerden 
de terugtrekkende sovjets nog eens 
een groot aantal mensen. In 1944 en 
1945 heroverde de USSR het Balti-
cum. In 1949 volgde een collectivise-
ring van de landbouw, met 90.000 
deporaties. In 1951 werden nog 
eens 5.000 families gedeporteerd. 
Dat zijn verschrikkelijke cijfers: in de 
drie Baltische landen samen, wonen 
minder mensen dan in Vlaanderen. 
In dezelfde context: voor 1940 
woonden er 300.000 Joden in het 
Balticum, de meesten in Litouwen. De-
genen die niet tijdig konden vluchten, 
werden bijna allemaal door de nazi’s 
vermoord. Het is overigens niet waar 
dat er in Litouwen massale collabora-

tie met de nazi’s was. Die kregen er 
zelfs geen SS-divisie van de grond. 

MINDER RUSSEN

Litouwen stond in 1990 in een betere 
uitgangspositie om zich tegen de 
USSR te verzetten dan de andere 
Baltische staten: er woonden slechts 
4% Russen. In Estland en Letland was 
dat respectievelijk 24% en 14%. 
Die Russen waren naar het Balti-
cum afgezakt in het kielzog van de 
bezetting door het Rode Leger. Zij 
hadden de huizen van vermoorde of 
gedeporteerde Litouwers ingepikt en 
zich daar gevestigd. Als overwinnaars 
leerden ze natuurlijk de plaatselijke 
talen niet. In de USSR gebeurde niet 
veel op vrijwillige basis, maar deze 
Russen kwamen wel vrijwillig naar het 
Balticum. 

Maar waarom waren er zoveel min-
der Russen naar Litouwen getrokken 
dan naar Estland of Letland? Heel 

eenvoudig, omdat er tot ongeveer 
1956 (!) een Litouwse verzetsbewe-
ging actief was, die honderden mili-
tairen van het Rode Leger, NKVD’ers 
en collaborateurs doodde. Ze waren 
op geen enkele ogenblik echt een 
bedreiging voor de sovjetmacht, maar 
het had een grote afschrikwekkende 
werking. De Russen gingen liever een 
huis inpikken in Estland of Letland, 
waar het verzet veel eerder de kop 
was ingedrukt. Achteraf gezien had 
de schijnbaar hopeloze strijd van 
het Litouwse verzet toch resultaat 
opgeleverd.

BLOKKADE EN BEZETTING

Toen Litouwen op 11 maart 1990 de 
onafhankelijkheid uitriep, reageerde 
Gorbatsjov daarop met een econo-
mische blokkade én door Russische 
parachutisten te sturen, die enkele stra-
tegische punten bezetten. Maar het 
kwam nog niet tot een confrontatie. 
Door de blokkade stegen de prijzen 

Monument ter nagedachtenis van de Litouwse slachtof-
fers van het communisme, bij de TV-toren van Vilnius.
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voor levensmiddelen naar ongekende 
hoogten en dat veroorzaakte een cri-
sis binnen de Litouwse regering. Het 
Kremlin maakte daar handig gebruik 
van om onrust te stoken bij de Poolse 
en vooral bij de Russische minderheid, 
die zich tot een vijfde kolonne ontpop-
te en zich tegen de Litouwse onafhan-
kelijkheid keerde. Het gedrag van de 
Polen in Litouwen werd in Polen zelf 
sterk afgekeurd. 

Het was zogezegd om de Russische 
minderheid te beschermen – hoewel 
die op geen enkel ogenblik echt 
bedreigd werd - en natuurlijk ook om 
het uiteenvallen van de USSR tegen te 
houden, dat de sovjets Litouwen bin-
nenvielen. De door Moskou aange-
stuurde organisatie Ydinstvo probeer-
de het parlement te bestormen. De 
bewakers daar hadden geen wapens 
(!), maar konden de aanvallers terug-
drijven met waterkanonnen. Tijdens 
onderhandelingen met Litouwen 
weigerde Gorbatsjov te beloven dat 
er geen geweld gebruikt zou worden. 
En intussen stroomden steeds meer 
troepen het land binnen. 

“BROEDERS!”

Landsbergis, de voorzitter van het 
Litouwse parlement, riep daarom de 
Litouwers op zich te verzamelen rond 
het parlement en andere politiek-stra-
tegisch belangrijke gebouwen. En al 
hadden ze geen wapens, psycholo-
gisch waren de Litouwers helemaal 
niet ontwapend. Ze waren ongeloof-
lijk dapper. Ze kwamen met duizen-
den. Ondanks dat konden de sovjets 
op 11 en 12 januari in heel het 
land aantal gebouwen bezetten: een 
spoorwegknooppunt, zendstations, 
ministeries, een basis van de Litouwse 
politie... 

Soms schoten de troepen met scherp 
om zich een weg te banen door de 
menigten. Er vielen gewonden, maar 
nog geen doden. De Litouwse Com-
munistische Partij vormde een eigen 
regering, die zij als de enige wettelij-
ke beschouwde en zij riep Gorbatsjov 
op het land te komen ‘redden’. Lands-
bergis probeerde telefonisch contact 

te leggen met Gorbatsjov maar die 
was zogezegd onbereikbaar. Lands-
bergis riep de burgers opnieuw op de 
overgebleven strategische gebouwen 
te beschermen, onder meer de TV-to-
ren, die nog hun enige contact met 
buitenwereld was. 

Op 13 januari 1991 gooiden de 
sovjets alle maskers af. Tanks en 
infanteristen omsingelden de TV-toren, 
die beschermd werd door duizenden 
Litouwers. Eerst schoten de Russen één 
salvo over de hoofden heen, maar de 
Litouwers bleven dapper op post. Dan 
werd er doelgericht in de menigte 
geschoten en de tanks reden dwars 
door het cordon heen. Twaalf mensen 
sterven aan schotwonden, twee wer-
den verpletterd. 

Uit luidsprekers op de pantservoertui-
gen klonk de stem van de Litouwse 
verrader Jermalavicius, een commu-
nist natuurlijk, die in het Litouws zei: 
“Litouwse broeders! De nationalisti-
sche en separatistisch regering die 
zich tegen het volk heeft gekeerd, is 
omvergeworpen! Ga naar huis, naar 
uw ouders en uw kinderen.” Tussen de 
bloedende lichamen van doodgescho-
ten en verpletterde mensen moet de 
“broeders!”-lokroep heel overtuigend 
geklonken hebben. De TV-zender 
werd bezet. Vrij Litouwen was van de 
buitenwereld afgesloten.

DAPPERE PROFESSOREN 

Het Kremlin had misschien weg 
kunnen komen met zijn propagan-
daversie van de feiten, zoals dat al 

zo dikwijls is gebeurd, zowel voor 
als na de ondergang van de USSR. 
Maar men had één kleine TV-studio 
in de stad Kaunas over het hoofd 
gezien. Een technicus slaagde erin 
ondanks de bezetting van de meeste 
relais- en transmissiestations toch nog 
een verbinding tot stand te brengen. 
Hij riep mensen die vreemde talen 
spraken op naar de studio te komen 
om de buitenwereld te vertellen wat er 
in Litouwen écht gebeurde. Binnen het 
uur zat de studio vol professoren die 
in een paar dozijn verschillende talen 
hun getuigenissen over de bezetting in 
ether stuurden. 

Tegen de ochtend stonden er ook 
alweer 50.000 Litouwers rond het 
parlement. Er werden veldkapellen 
opgericht en barricaden gebouwd, 
er werd gebeden en gezongen, er 
werden nationalistische spreekkoren 
aangeheven. De uitzendingen vanuit 
Kaunas werden ook in het westen 
opgevangen. De doofpot was open-
gebroken. De sovjets durfden geen 
bestorming meer aan. 

Ze hielden Litouwen nog altijd bezet, 
maar de druk vanuit het westen en 
ook vanuit democratische gezinde 
krachten in Rusland zelf – die waren 
er toen nog! - dwong hen op 31 
januari een bestand te sluiten. Bij het 
referendum van 9 februari stemde 
90,47 % van de Litouwers voor on-
afhankelijkheid. Het hek was van de 
dam. De USSR viel uit elkaar. Tegen 
eind 1991 waren alle sovjetrepublie-
ken onafhankelijk.

Litouwse leiders roepen de onafhanke-
lijkheid uit, 11 maart 1990.
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Dominiek  
LootensStael

Brussels Parlementslid

VRAGENVUUR

Dag Dominiek, je draait al even mee 
in de partij, maar kun je even schetsen 
hoe je in de politiek bent gerold?

Ik ben 56 jaar en woon met mijn echt-
genote in Jette. Ik ben de trotse vader 
van vier kinderen: drie dochters en een 
zoon. Ik ben afkomstig van de mooie 
West-Vlaamse gemeente Koekelare. 
Mijn vader Etienne was er burgemeester 
en tevens volksvertegenwoordiger van 
de Volksunie (VU) van 1965 tot aan zijn 
overlijden in 1972. De politiek en de 
interesse voor de Vlaamse Beweging 
zaten er dus al van jongs af aan in.

Toen ik als student naar de UFSAL (Ka-
tholieke Universiteit Brussel) trok, kwam ik 
al snel in contact met de Nationalistische 
Studentenvereniging (NSV) waarvan ik 
in het jaar 1986-87 praeses werd. Daar 
leerde ik heel wat generatiegenoten ken-
nen die later samen actief waren in de 
pas opgerichte Vlaams Blok Jongeren. 
Roeland Van Walleghem, toenmalig 
boegbeeld van het Brusselse Vlaams 
Blok, schakelde mij in met het lokaal 
Uilenspiegel als uitvalsbasis.

Na mijn legerdienst bij de Militaire Politie 
in het federaal parlement werd ik actief 
bij het Vlaams Blok. Op zwarte zondag 
24 november 1991 werd ik verkozen tot 
provincieraadslid van de toenmalige uni-
taire provincieraad van Brabant. In 1995 
werd ik verkozen tot Brussels Parlementslid 
en Vlaams Parlementslid.

Welke dossiers volg je vooral op in 
het Brussels Parlement?

Aangezien ik als enige zetel voor het 
Vlaams Belang – dat zal ongetwijfeld 
veranderen na de volgende verkie-

zingen – ben ik verplicht alles op te 
volgen. Het is evident dat ik me daar-
bij vooral moet focussen op die zaken 
die onze partij hoog op de agenda 
wil plaatsen. In Brussel is dat het 
behartigen van de belangen van de 
Nederlandstaligen en het waken over 
het respect voor de taalwetgeving. 

Maar het gaat uiteraard ook over de 
verschrikkelijke gevolgen van de massa-im-
migratie die zich wellicht nergens zo hard 
laten voelen als in de hoofdstad. Gehele 
wijken zijn in handen van vreemdelingen-
bendes die er ongestoord hun ‘handeltjes’ 
drijven. De sociale cohesie is weg en 
vooral onze senioren zijn daar het grootste 
slachtoffer van. Zij zijn dikwijls vereen-
zaamd en durven amper hun woning nog 
te verlaten. Het is dan ook schokkend dat 
de beleidspartijen gul met centen strooien 
om allerhande - dikwijls schimmige - vreem-
delingenorganisaties te pamperen terwijl 
onze mensen in de kou blijven staan.

Sommigen zeggen dat we Brussel 
beter zouden opgeven.

Het is inderdaad lange tijd ‘bon ton’ 
geweest - ook in de Vlaamse Bewe-

ging - om te zeggen 
dat we Brussel beter 
zouden opofferen 

wanneer we in ruil Vlaamse onaf-
hankelijkheid zouden krijgen. Dat is 
evenwel een grote misvatting. Men 
gaat hierbij licht voorbij aan het 
belang dat Brussel heeft voor Vlaan-
deren. Trouwens, geen enkel zichzelf 
respecterend volk geeft zomaar een 
stad prijs. Laat staan de eigen hoofd-
stad. Trouwens, waar eindigt dat? 
Naast Brussel zijn er nog gemeenten 
en wijken in Vlaanderen waar het 
niet zo goed gaat. Moeten we die 
dan ook opgeven? 

Het omgekeerde moet gebeuren. 
We mogen deze prachtige stad 
niet overlaten aan de PS en Ecolo. 
Vlaanderen moet meer dan ooit 
zelfbewust Brussel opeisen als haar 
hoofdstad en dat ook uitdragen. Van-
uit Vlaanderen moet er een politiek 
gevoerd worden die het rinascimento 
(de wedergeboorte, red.) van Brussel 
kan inluiden. 

Voor defaitisme mag er geen plaats 
zijn. Met de kracht van onze over-
tuiging moeten we van Brussel weer 
de fiere hoofdstad van Vlaanderen 
maken.

BIO: 
• 56 jaar 04/05/1965
• Geboren in Torhout, Afkomstig van Koekelare
• Woonachtig te Jette
• Gehuwd
• Vader van 3 dochters en 1 zoon
• Lid van het Brussels Parlement sinds 1995
• Lid van het Vlaams Parlement van 1995 tot 2004
• Fractievoorzitter Brussels Parlement

Nog maar een paar dagen oud en al op de foto 
voor de verkiezingscampagne. (Mei 1965)
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Stuur uw oplossing voor 11 januari 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.  Treinverbinding tussen het vasteland en 

Engeland
B.  Heldendicht - Telwoord - Insect zonder 

vleugels
C.  Nederlandse stad - Bestaat
D.  Groente - Zelfs niet
E.  Soort lamp - Aanrijgen
F.  Helemaal gevuld - Deel van een varken
G.  Opdaagt - Legitimatiebewijs
H.  Kokervormige doosjes - Woord om een 

aarzeling aan te geven
I.  Reeks handelingen met een speciale 

betekenis - Lofdicht - Meisjesnaam
J.  Niet actieve - Energieloze
K.  Japanse stad - Nummer
L.  Persoon met in de huid aangebrachte 

figuren

VERTICAAL
1.  Kerkdienst op 25 december
2.  Ruimtevaartprogramma van de NASA - 

Buigzaam metaal met de kleur van dof 
zilver

3.  Memorandum - Zuivert in zedelijk 
opzicht

4.  Droogoven - Dam die vanuit de kust in 
zee gebouwd is

5.  De nodige beleefdheden - Niet verder 
dan

6.  Bedrevenheid verwerven - Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling

7.  Hartelijke liefde - Astronomische een-
heid

8.  Eendrachtig - Iedere
9.  Voegde stenen samen tot een muur - 

Organisatie van Afrikaanse Eenheid
10. Vennootschapsvorm - Loofboom - Pakte
11. Meisjesnaam - Ontvangend
12. Door middel van een mes bevrijden - 

Muzieknoot

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

ARBEIDERS

GIKADO

Winnaars december:
Staf Maes (Hechtel), Danny en Annick Flies-
Rousseau (Bornem), Tania Jacobs (Berlaar), 

Lucie Dhaese (Wieze)
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Activiteiten voor het volgende nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven 
te worden voor 11 januari. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER

VRIJDAG 7 JANUARI
KONINGSHOOIKT. Nieuwjaars-
receptie met Barbara Pas om 20u 
in Parochiecentrum Koningshof, Mechel-
baan 22, Inl.: Bart Verhoeven, 0496 28 
32 06, bart.verhoeven@vlaamsbelang.
org

VRIJDAG 14 JANUARI
OTTERGEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Ortwin Depoortere om 19u30 
in Café Dievenput, Keerstraat 190, Inl.: 
VB Erpe-Mere, 0493 53 64 75, vlaams-
belang.erpemere@gmail.com

ZATERDAG 15 JANUARI
GROBBENDONK. Verloren 
maandag maar dan in een za-
terdags jasje van 12u30-18u in 
Huize Machteld, Gilliam 8, Inl.: Guy So-
mers, 0486 43 80 01, guido.somers@
telenet.be

OUDENAARDE. Nieuwjaarsre-
ceptie met gastsprekers Barba-
ra Pas & Chris Janssens om 19u in 
Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250

WOENSDAG 19 JANUARI
KORTRIJK. Lachen geblazen om 
14u30 in ‘t eiland, Kapucijnenstraat 
29-31, Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 
43, jan.deweer@hotmail.com, Org.: SF 
Leie-Schelde

DONDERDAG 20 JANUARI
RUMBEKE. Nieuwjaarsetentje 
om 17u in Mango Kroeg, Braamstraat 
3, Inl.: Gerda Phlypo, 0493 55 19 

12, phlypogerda1@telenet.be, Org.: SF 
Mandel

ZATERDAG 22 JANUARI
ZINGEM. Nieuwjaarsreceptie 
met gastspreker Filip Brussel-
mans en Ortwin Depoortere om 
18u in Zaal Volkskring, Dorpsstraat 31, 
Inl.: 0497 82 83 68

STEENDORP. Nieuwjaarsrecep-
tie met Barbara Pas om 19u30 in 
Foyer zaal De Mosterdpot, Gelaagstraat 
84, Inl.: 0478 34 87 12, annemie.
muyshondt@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 29 JANUARI
KALLO. Nieuwjaarsrecep-
tie met Barbara Pas en Filip 
Brusselmans om 19u in Zaal De 
Gekke Haan, Hoog-Kallostraat 25, 
Inl.: jamie.kerremans@vlaamsbelang 
.org

ZONDAG 30 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie 
met Tom Van Grieken van 9u30 tot 
13u in basisschool Sint-Augutinus, Drie-
hoekstraat 42A, Inl.: 0478 79 68 85, 
veronique.lenvain@vlaamsbelang.org

SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsdrink 
met Tom Van Grieken van 14u tot 
17u in zaal Paterskerk, Leopold II-laan 2, 
Inl.: guido.vergult@vlaamsbelang.org

BERCHEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Sam Van Rooy van 15u tot 
18u in café Luxor, Diksmuidelaan 219, 

Inl.: Geert Brouwers, 0499 19 27 74, 
vlaams.belang.berchem@gmail.com, 
Org.: VB Berchem & Borgerhout

VRIJDAG 11 FEBRUARI
NIEUWPOORT. Avondje uit met 
Filip Dewinter om 19u in café De 
kaai, Kaai 30, Inl.: 0495 22 80 72.

ZATERDAG 19 FEBRUARI
BLANKENBERGE. Tom aan zee 
met Tom Van Grieken om 11u in 
Het Witte Paard, Vissersstraat 53

ZONDAG 20 FEBRUARI
IDEGEM. Ledenevenement 
met Filip Brusselmans en Guy 
D’haeseleer van 13u tot 17u in 
parochiezaal Die Crone, Idegemplein 
21, Inl.: vbevenementengeraardsber-
gen@gmail.com

ZATERDAG 26 FEBRUARI
BEERSEL. Stoofvleesfestijn om 
12u in Ons Huis, Vroenenbosstraat 4., 
Inl.: Klaas Slootmans, 0479 76 37 
51.

DUFFEL. 3de Winterbbq van 13u 
tot 20u in parochiezaal Mijlstraat, 
Mijlstraat 108 B, Inl.: Frank Janssens, 
0494 74 61 74, vlaamsbelangduf-
fel@gmail.com

ZONDAG 27 FEBRUARI
BEERSEL. Stoofvleesfestijn om 
12u in Ons Huis, Vroenenbosstraat 4., 
Inl.: Klaas Slootmans, 0479 76 37 
51.

Boek "En nu is het aan ons!"

Tafelvlaggetje

Koffiemok

€2,50

€19,50

€9,99

BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL
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