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Net zoals de coronavarianten blijven ook de immigratiegolven 
ons land overspoelen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat vorig jaar bijna 
26.000 asielzoekers een aanvraag tot verblijf indienden. Een stijging 
van meer dan 50 procent ten opzichte van het jaar voordien. De 
stijging is opmerkelijk gezien er in de eerste maanden van 2021 
nog heel wat reis en- grensbeperkingen van kracht waren. Het geeft 
meteen aan wat ons te wachten staat na de coronaperiode. 

Intussen blijven ook de reguliere immigratiekanalen wagenwijd 
openstaan. Zo komen er jaarlijks meer dan 50.000 immigranten het 
land in via gezinshereniging, wat overeenstemt met de bevolking van 
van een middelgrote stad zoals Roeselare of Dendermonde. Jaar na 
jaar na jaar. Het spreekt voor zich dat een dergelijke onophoudelijke 
immigratietsunami de samenleving ontwricht. Van het onderwijs over de 
sociale zekerheid tot justitie. Overal is het bilan dra-ma-tisch.  

DE IMMIGRATIESLACHTOFFERS 

In Denemarken zetten ze intussen een dikke streep onder het mislukte 
open-armen-beleid. Zo nam het Deense parlement een wet aan die 
regelt dat asielzoekers hun procedure moeten afwachten in een land 
buiten Europa. En vorig jaar vaardigde de Deense regering een wet 
uit die het aantal bewoners van niet-westerse achtergrond in wijken 
beperkt tot maximaal 30 procent om segregatie en gettovorming tegen 
te gaan. 

De resultaten van het strengere beleid zijn verbluffend. Zo daalde 
het aantal asielaanvragen van 21.000 in 2015 naar minder 
dan 2.000 afgelopen jaar. Opvallend is ook dat de verstrengde 
immigratiewetgeving in Denemarken er komt op initiatief van de 
socialistische regeringspartij. Geplaagd door de verontwaardigde 
Europese elite en het politiekcorrecte journaille reageerde de Deense 
minister van Immigratie gevat: “Als je de immigratie niet onder 
controle hebt dan zijn het de gewone werkmensen die de tol betalen, 
omdat ze hun job verliezen aan 
lage loonarbeiders en hun wijk zien 
verpauperen en islamiseren. Niet de 
rijken in hun villa’s, maar hele gewone 
mensen.” Amen. 

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Denen wijzen de 
weg



 Tom Van Grieken
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Na WC’s, acteursprijzen en (vul in) wordt nu ook hét naslagwerk van de Nederlandse taal, de Dikke 
Van Dale, ‘genderneutraal’. Of zoals de uitgever het zelf noemt: ‘genderinclusief’. Vanaf 22 maart ligt 
de nieuwe editie in de schappen en daarin worden heel wat woorden die naar mensen verwijzen naast 
de klassieke m/v ook van een x voorzien. Volgens de uitgever is die wijziging noodzakelijk, aangezien 
een steeds grotere groep mensen zich in het dagelijkse taalgebruik zou bedienen van zogenaamde 
‘genderinclusieve mogelijkheden’.

Met die uitspraak bewijst de uitgever dan wel zijn (óf haar? óf X?) wokeness, maar tegelijkertijd vooral 
het feit dat ze nog enkele verdiepingen hoger zijn geklommen in de al indrukwekkend hoge ivoren toren 
van de politieke correctheid. Want wie-o-wie kan nu met een uitgestreken gezicht beweren dat hij of zij 
dagelijks met mensen in contact komt die zich bedienen van genderneutraal taalgebruik? Op café? In de 
bedrijfskantine? In de kledingszaak? Ik heb er alvast het raden naar. 

Laten we een kat een kat noemen: het is vooral het zoveelste staaltje van deconstructie, het einddoel van 
de linkse kerk. Na onder meer het traditionele gezin, onze identitaire homogeniteit, onze traditionele 
cultuur en tradities, moet nu ook onze taal eraan geloven. George Orwell schreef in zijn wereldberoem-
de roman 1984 al over ‘Newspeak’, dat het een taal is die gecreëerd en gecontroleerd wordt door de 
totalitaire staat om de vrijheid van meningsuiting en zelfs de gedachten te beknotten. Nu ook de Dikke 
Van Dale buigt voor het woke-extremisme, zijn we daar weer een stap dichter bij. 

Wie er kranten en tijdschriften leest, wie televisie kijkt en wie nu ook een woordenboek openslaat, zou 
de indruk kunnen krijgen dat de slinger al zo ver is doorgeslagen dat het te laat zou zijn om nog iets te 
doen. Dat u alleen zou staan met de gedachte: misschien gaat dit allemaal te ver.

Niets is echter minder waar. Oude boegbeelden van links zoals een professor Marc Elchardus of een 
Dyab Abou Jahjah gaan op de rem staan. Internationaal gevierde auteurs zoals J.K. Rowling (Harry Pot-
ter) verheffen hun stem. En uiteraard zal in Vlaanderen het Vlaams Belang met uw steun als grootste partij 
deze waanzin een halt toe roepen.

Ik eindig graag met een citaat uit de Dikke Van Dale:

“ver·zet (het; o)
1 het zich verweren; (het bieden van) tegenstand.”

Ver·zet (het; o)
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PAARS-GROEN ZET 
DE AANVAL IN OP 
UW PRIVACY

DE VLIEGTAKS  
IS EEN PLATTE  
BELASTING-
VERHOGING

Banken moeten vanaf deze maand alle 
saldi van de bankrekeningen en verzeke-
ringscontracten doorspelen. En het register 
dat al deze gegevens bevat, het Centraal 
Aanspreekpunt, werd het voorbije jaar al 
drie keer meer geraadpleegd dan voordien. 
Overheden, maar ook private organisaties 
kunnen eenieders bankrekening inkijken. 
“De vrijheid van meningsuiting is niet het 
enige grondrecht dat door de paars-groene 
regering naar de geschiedenisboeken wordt 
verwezen”, zei Kamerlid Erik Gilissen. “Dat 
is ook het geval met het recht op privacy. 
Een angstwekkende evolutie die zich, zeker 
wat de privacy betreft, bewust in de grootst 
mogelijke geheimhouding voltrekt.”

De vliegtaks die paars-groen aan-
vankelijk wou invoeren voor korte-
afstandsvluchten, zal nu ook wor-
den opgelegd voor alle vluchten. 
“Waarmee aangetoond wordt dat 
het hier om een platte belastingver-
hoging gaat”, liet Kamerlid Wouter 
Vermeersch weten. “Met zorg voor 
klimaat heeft de vliegtaks absoluut 
niets te maken. Nooit werd ergens 
het effect voor het klimaat aange-
toond.” Het geeft ook te denken 
dat de regering een sector die in 
een diepe crisis verkeert nog een 
taks zal opleggen. Duizenden jobs 
– vooral in Vlaams-Brabant – han-
gen af van deze sector, maar men 
gaat nu de concurrentiepositie van 
onze luchthavens extra verzwak-
ken.

VLAAMS BELANG 
RESOLUUT: “GEEN 
INDEXSPRONG”
De indexering is een wapen tegen de 
krimpende koopkracht van onze burgers, 
die gaan we niet lossen. Dat was de 
duidelijke reactie van het Vlaams Belang 
na het pleidooi van werkgeversorgani-
satie VOKA, die op haar nieuwjaars-
receptie pleitte voor een zogenaamde 
‘indexsprong’. Dat is het overslaan van 
een indexeringsronde. “De prijsstijgingen 
zijn historisch hoog: energie, voeding, 
grondstoffen… noem maar op. Alles is 
duurder geworden”, klonk het bij Kamer-
lid Hans Verreyt. “Dat betekent dat de 
koopkracht van de mensen werkelijk naar 
beneden tuimelt en net nu wil VOKA de 
hardwerkende Vlaming een beetje meer 
loon ontzeggen? Andere maatregelen die 
zuurstof scheppen voor onze bedrijven 
zijn te bekijken, maar hier kunnen we niet 
op ingaan.”
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GEBREK AAN 
OPINIEDIVERSITEIT 
BIJ VRT

ZWAAR GEWELD TEGEN 
VROUW ONGESTRAFT

“Als de migratie te hoog is, krijgen we 
problemen in onze scholen, in onze sociale 
huisvesting en in de laaggeschoolde arbeids-
markt. Het zijn dus de klassieke sociaal-demo-
cratische kiezers die de hoogste prijs betalen 
voor ongecontroleerde migratie.”

Deens minister van Immigratie en Integratie 
Mattias Tesfaye, De Tijd, 15 januari 2022

“Dat energie mede zo duur is omdat ze 
vol taksen hangt en als luxepro duct wordt 
belast, is deel van het decennia lang falend 
energiebe leid.”

Carl Devos, politicoloog, Het Laatste Nieuws, 
15 januari 2022

“De coronagolven zijn erg, maar de geïndu-
ceerde angstgolven zijn nog veel erger. Je zou 
hopen dat we in 2022 een betere aanpak 
zouden hebben.”

Geert Noels, op Twitter, 6 januari 2022

“Doet België, om het cru te stellen, [met de 
politieke benoeming van Crucke als rechter in 
het Grondwettelijk Hof] niet exact hetzelfde 
als wat we Polen verwijten?”

Bart Haek, journalist, De Tijd, 11 januari 
2022.

“Ministers die opstappen zijn een zeldzaam 
ras geworden. Een fout? Dat is geen reden 
meer voor een C4. Een leugen? Ah! Dan had-
den we nu al nieuwe regeringsleiders gehad. 
Als een minister dan toch nog ontslagen wordt 
omwille van een leugen, dan is het omdat ze 
zoals Joke Schauvliege vlak voor de verkiezin-
gen meer lood dan goud zijn voor de partij.”

Isolde Van Den Eynde, journalist, Het Laatste 
Nieuws, 11 januari 2022.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD

Uit een door de VRT zelf georganiseerd onderzoek onder 
10.000 Vlamingen blijkt dat maar liefst 88 procent van 
mening is dat de publieke omroep onvoldoende verschillende 
meningen aan bod laat komen. “De openbare omroep dringt 
de Vlamingen stelselmatig linkse meningen op”, zei Vlaams 
Parlementslid Klaas Slootmans. “Een eerder onpartijdigheids-
onderzoek, waarin werd vastgesteld dat het Vlaams Belang 
nauwelijks wordt uitgenodigd bij de VRT, bevestigde dit al.” 
Het Vlaams Belang eist staalharde garanties zodat de VRT de 
omroep wordt voor alle Vlamingen en niet alleen van een klein 
linksprogressief clubje zonder draagvlak.

Een man van buitenlandse origine die zijn vrouw in elkaar sloeg 
omdat het eten niet op tijd klaar was, kreeg van een Kortrijkse 
rechter niet eens een celstraf opgelegd. “Op deze manier wordt 
een vreselijk signaal van straffeloosheid gegeven aan potentiële 
daders van partnergeweld”, reageerde Kamerlid Katleen Bury. 
“In een rechtsstaat die naam waardig houdt een justitiebeleid, 
anders dan in België, rechtvaardige bestraffingen in. Dit soort 
vonnissen is het gevolg van de linkse visie waarin celstraffen enkel 
mogen opgelegd worden wanneer er geen alternatieven meer 
zijn. Dit gebrek aan bestraffing zal alleen maar recidivisme en 
nog meer zware geweldfeiten opleveren.”
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ACTUA KORT

BRUSSEL HEEFT GEEN STAATSHERVORMING NODIG 
MAAR EEN STADSHERVORMING
De Brusselse financiële situ-
atie oogt niet fraai. De extra 
financiering die het Hoofdste-
delijk Gewest na de zesde 
staatshervorming kreeg is 
reeds volledig opgesoupeerd. 
Sommige Franstalige partijen 
lonken daarom reeds naar een 

nieuwe herfinanciering naar 
aanleiding van een mogelijke 
nieuwe staatshervorming in 
2024. “Maar Brussel heeft 
geen staatshervorming, maar 
een stadshervorming nodig”, 
stelde fractievoorzitter in het 
Brussels Hoofdstedelijk Parle-

ment Dominiek Lootens-Stael. 
“We moeten een transparant 
en efficiënt bestuur krijgen, een 
hoofdstad waardig. Maar de 
regering rolt vechtend richting 
de financiële, economische en 
sociale afgrond. De Brusselaars 
verdienen beter.”

CORONABELEID OP SCHOOL IS INEFFICIËNT EN 
DISCRIMINEREND
Vlaams Parlementslid Jan Laeremans is kritisch over het coronabeleid in het onderwijs. Het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs liet weten dat ouders best één sneltest per week afnemen bij hun kinderen 
– dit al zeker tot aan de krokusvakantie. “Maar niet alle ouders kunnen dit betalen. Waarom wordt 
die preventieve zelftesting niet via de scholen georganiseerd?”, aldus Laeremans. Daarnaast maakt 
het nieuw quarantainebeleid voor het secundair onderwijs nu een onderscheid tussen gevaccineer-
de en niet-gevaccineerde leerlingen. “Deze discriminatie is een beknotting van het gelijkheidsbegin-
sel en de leerkansen van de niet-gevaccineerde kinderen.” 
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De verlOPen Vld wil de ‘nodige stappen’ zetten 
om eindelijk de Senaat af te schaffen. Het stond de 
voorbije weken in zowat alle gazetten te lezen. Ja, 
eindelijk hadden de blauwe vrienden van de pers 
wat gevonden om de aandacht af te leiden van 
hun desastreuze beleid en de al even desastreuze 
peilingen van de Vivaldi-kliek. ‘De verlOPen Vld zet 
de politieke vernieuwing op de agenda’.

Dat het Vlaams Belang al jaar en dag pleit 
voor het afschaffen van deze nutteloze maar 
geldverslindende praatbarak, dat vergaten de 
pennenridders van het Vlaamse Journalistenheir 
er even fijntjes bij te vermelden. Dat de verlOpen 
Vld tot nu toe ieder initiatief om de Senaat af te 
schaffen heeft weggestemd, ook dat waren de 
broodschrijvers van het regime toevallig even 
vergeten. Neen, het moest en zou zo overkomen 
dat het de onbaatzuchtige liberale glibberalen 

waren die met dit revolutionaire idee op de 
proppen kwamen.

De afschaffing van de Senaat dus. Een 
inhoudsloze praatbarak zonder functie, zonder 
doel, zonder zin. Bert Anciaux is zowat de 
enige reden waarom de Senaat nog bestaat. 
Deze ex-Amada-, ex-Volksunie-, ex-ID21-, ex-
Spirit-, ex-Chiro-, ex-VlaamsProgressieven-, ex-
SLP- en nu Vooruit-senator slaagt er al decennia 
in om voor zichzelf goedbetaalde postjes uit 
de brand te slepen. Nu Bert Anciaux tegen 
volgende legislatuur de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft behaald, kan men dus eindelijk 
zijn privépeutertuintje sluiten. Niemand die 
er een traan over zal laten. Behalve dan 
Bert Anciaux zelf misschien. Maar die laat 
wel vaker traantjes over de meest onzinnige 
dingen.

Bert Anciaux
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ECONOMIE

Torenhoge inflatie: België laat 
uw spaargeld verdampen
De inflatie in dit land is de jongste maanden torenhoog geworden. De consument heeft het 
ongetwijfeld al gevoeld: de prijzen van tal van producten en diensten – niet in het minst van 
gas en elektriciteit – zijn de afgelopen tijd enorm gestegen, zodat u voor evenveel geld steeds 
minder kan kopen.  Kortom, een euro wordt steeds minder waard, en dus ook uw zuurverdiende 
spaarcentjes.

DOOR STIJN HIERS

Reeds meer dan een jaar geleden 
waarschuwde Kamerlid Reccino 
Van Lommel in de Kamer voor 
de piekende inflatie die toen op 
ons afkwam. Een waarschuwing 
die door de Vivaldi-regering werd 
weggewuifd en weggelachen. De 
inflatie – als die er al zou komen 
– was maar tijdelijk van aard, 
aldus de regering, en slechts een 
gevolg van de coronacrisis. Maar 
intussen blijkt dat niets minder 
waar is. De inflatietrend zal ook 
in 2022 blijven aanhouden: het 
Federaal Planbureau voorziet 
een gemiddelde inflatie in België 
voor 2022 van 5% - ruim boven 
het gemiddelde van 3,2% voor 
de hele Eurozone. Ook hier 
behoort België dus tot de slechtste 
leerlingen van het Euro-klasje. De 
groeivoet van de zogenaamde 

‘gezondheidsindex’ - die onder 
meer gebruikt wordt bij de 
berekening van de indexering van 
huurprijzen - zou in 2022 4,9% 
bedragen.

LOONINDEXATIE

Maar dus geen enkel probleem, 
volgens de Vivaldi-regering. 
Want de koopkracht van 
de mensen is beschermd 
door de loonindexatie en de 
concurrentiekracht van de 
bedrijven heeft gewoon met 
dezelfde nadelen te kampen 
als die in de buurlanden. Zodra 
de energieprijzen dalen en de 
economische achterstand is 
ingehaald, zal het probleem zich 
vanzelf oplossen, argumenteren 
zij. 

Dat is volgens Van Lommel 
klinkklare nonsens. Het valt 
bijvoorbeeld te verwachten 
dat de grondstoffenprijzen 
door de aanhoudende vraag 
niet onmiddellijk zullen dalen 
en dat ook na de winter de 
energieprijzen zullen blijven 
stijgen als gevolg van de groene 
omschakeling. De energietransitie 
zal zelfs voor de eerstkomende 
jaren de energieprijzen 
hooghouden. Zeker gezien de 
huidige politieke en militaire onrust 
aan de Russisch-Oekraïense grens 
die de aanvoer van gas naar 
Europa stevig hypothekeert. 

“Uiteraard heeft de grote toename 
van de inflatie te maken met de 
sterk stijgende energieprijzen, 
maar dat is lang niet de enige 
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reden”, zo zegt Van Lommel. 
“Ook de kerninflatie, die geen 
rekening houdt met de prijsevolutie 
van de energieproducten, steeg 
van 1,95% in oktober tot 2,53% 
in december. Dit alles betekent dat 
het leven in het algemeen duurder 
wordt en het geld van de mensen 
minder waard.” De aanhoudende 
vraag en grondstoffentekorten 
gooien bijkomend olie op het vuur.

CONCURRENTIENADEEL

Wij hebben weliswaar een 
sociaaleconomisch systeem dat 
de koopkracht van onze mensen 
op peil houdt – de automatische 
loonindex – maar ook dat systeem 
heeft natuurlijk zijn grenzen. Het 
kan er immers voor zorgen 
dat de inflatie een loon-
prijsspiraal in gang zet wat 
leidt tot structurele inflatie. Met 
als gevolg een grote impact 
op de concurrentiekracht 
van onze bedrijven. Want 
het concurrentieverlies 
voor de bedrijven is er wel 
degelijk. De inflatie jaagt de 
loonkosten voor de bedrijven 
nu al 7,5 miljard hoger die 
ze vervolgens opnieuw zullen 
doorrekenen. Door de snellere 
en hogere loonaanpassingen 
in ons land ontstaat er een 
aanhoudend concurrentienadeel, 
met alle gevolgen van dien.

De Nationale Bank voorspelde 
dat de Belgische economie in het 
vierde kwartaal van vorig jaar 
slechts met 0,2% zou groeien, 
terwijl in het derde kwartaal de 
groei nog 1,8% bedroeg. ING 
België heeft berekend dat de 
gemiddelde economische groei 
voor dit jaar in België 2,9% zal 
zijn, voor de Europese Unie 3,8%.

DALENDE KOOPKRACHT

De loonindexatie vangt 
het verlies aan koopkracht 
trouwens slechts gedeeltelijk 

op, namelijk enkel voor die 
producten die opgenomen zijn 
in de korf waarop de spilindex 
is gebaseerd. Voor de overige 
producten is er geen compensatie. 
Ook onze spaarboekjes 
verliezen aan koopkracht. 
De spaartegoeden zijn niet 
beschermd tegen de inflatie en 
dalen in waarde. De Belgische 
spaarders waren bij de zwaarst 
getroffenen in de eurozone.

In een jaar tijd zagen we samen 
meer dan 20 miljard euro aan 
koopkracht in rook opgaan, 
zo berekende Eric Dor van 
Businessschool IESEG. Terwijl 
heel wat mensen met een klein 
pensioentje of uitkering moeten 

beroep doen op hun spaarcenten 
om rond te komen. Het logische 
weerwerk ten aanzien van 
stijgende inflatie is onder andere 
dan ook de verhoging van het 
rentepeil. Maar de Europese 
Centrale Bank staat weigerachtig 
tegenover de verhoging van de 
rente omdat ze de rentelasten 
op de overheidsschulden van de 
lidstaten niet wil doen oplopen. 
Een kortetermijnrente die negatief 
is, kan niet langer worden 
verdedigd.

MAATREGELEN

In de Kamer pleitte het Vlaams 
Belang dan ook voor enkele 

structurele oplossingen om de 
inflatie en dus het verdampen 
van het spaargeld tegen 
te gaan. Zo pleitte Van 
Lommel onomwonden voor 
belastingverlagingen op lonen 
en energie. Hiermee kunnen 
de kosten voor de werkgevers 
in toom worden gehouden, 
waardoor zij kunnen blijven 
meeconcurreren en waardoor 
de inflatiespiraal kan worden 
doorbroken. Door de verlaging 
van de loonlasten kunnen de 
nettolonen namelijk stijgen 
zonder dat de bedrijven daar 
een concurrentienadeel van 
ondervinden.

De verlaging van de belasting 
op energie heeft nog 
een groter effect, zowel 
op de bedrijven als op 
de huishoudens. Door 
bijvoorbeeld de btw 
op energie te verlagen 
kunnen de energieprijzen 
voor gezinnen beter in de 
hand worden gehouden. 
Een btw-verlaging op 
gas en elektriciteit is 
trouwens de logica zelve: 
het zijn basisbehoeften, 
geen luxeproducten, 
en ze moeten dan ook 
niet als luxeproducten 

behandeld worden. Door een 
lastenverlaging op energie stijgt 
zowel de koopkracht van de 
mensen als de concurrentiekracht 
van de bedrijven. De inflatie 
wordt immers aangevuurd door 
de hoge energieprijzen. Energie 
is een basisproduct en het is 
dan ook compleet absurd dat 
het belast wordt alsof het een 
luxeproduct is. Daarnaast moet 
het monetair beleid van de 
ECB in vraag worden gesteld. 
Terwijl de ‘Federal Reserve’ 
in de Verenigde Staten wel 
maatregelen neemt, is het hier 
oorverdovend stil. Dit alles 
is nodig om de inflatie af te 
remmen.

In een jaar tijd zagen 
we samen meer dan 
20 miljard euro aan 
koopkracht in rook 

opgaan
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JUSTITIE

Celstraf voor boertige cafépraat
Het jaar 2022 werd ingezet met een opmerkelijke rechtsuitspraak. Plastisch chirurg en notoire 
brulboei Jeff Hoeyberghs werd immers veroordeeld wegens uitspraken die hij deed tijdens een 
lezing voor studentenvereniging KVHV. Dit in 2019. De strafmaat was niet mild. Hoeyberghs 
kreeg maar liefst 8.000 euro boete en 10 maanden cel, waarvan de helft effectief. Hoeyberghs’ 
uitspraken waren platvloers en bijzonder onhoffelijk – daar kan geen twijfel over bestaan. Maar 
in een democratie moeten boertige meningen ook kunnen geuit worden, en zonder dat daar 
strafrechtelijke gevolgen aan verbonden worden. De veroordeling laat verder een extra wrange 
nasmaak achter omdat criminelen die overgaan tot anti-vrouwelijk geweld of verkrachting 
gewoonweg vrijuit gaan of ervan afkomen met een fopstrafje.

DOOR JONAS NAEYAERT

“Het kan niet de bedoeling zijn 
dat wetten zoals de seksismewet 
de vrije meningsuiting aan banden 
leggen”, zei fractievoorzitter 
in de Kamer Barbara Pas dan 
ook in januari. “Wanneer de 
seksismewet in conflict komt met 
dit grondrecht, moet ze beter 
worden afgeschaft”. En dat is 
niet enkel de visie van het Vlaams 
Belang, maar ook deze van 
vooraanstaande juristen. Professor 
en jurist Joachim Vrielinck liet met 
de veroordeling weten dat de 
seksismewet, op basis waarvan 
Hoeyberghs werd veroordeeld, 

beter afgeschaft zou worden. Dit 
wegens een te ruime en vage 
basis, “waardoor zowat alles er 
onder kan passen.”

“En naast professor Vrielink 
zeggen ook advocaten en 
strafpleiters dat de straf voor 
Hoeyberghs zwaar is en stellen ze 
zich openlijk vragen bij de wetten 
op basis waarvan het vonnis 
werd uitgesproken”, vervolgde 
Pas, die hierover staatssecretaris 
voor Gendergelijkheid Sarah 
Schlitz (Ecolo) interpelleerde. 
“Het recht op vrije meningsuiting 

mag om geen enkele reden 
worden beperkt en we moeten 
alle bestaande wetgeving die 
dit mogelijk maakt, zoals de 
seksismewet, aan een revisie 
onderwerpen en schrappen waar 
nodig.”

SEKSISMEWET SCHIET DOEL 
VOLLEDIG VOORBIJ

Laten we verder niet vergeten: 
de seksismewet werd in 2015 
gestemd naar aanleiding van 
een reportage ‘Femmes de la 
rue’. Die film toonde aan hoeveel 
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intimidatie op straat vrouwen 
moeten ondergaan, niet in het 
minst overlast vanwege allochtone 
mannen. Het mag duidelijk 
wezen dat deze wet niets heeft 
verholpen aan die oorspronkelijke 
problematiek en doelstelling.

Dat bleek ook uit cijfers die 
Vlaams Parlementslid en Antwerps 
gemeenteraadslid Anke Van 
dermeersch over straatintimidatie 
recent opvroeg bij het Antwerps 
stadsbestuur. In 2021 ging dat 
in de Antwerpse straten om 
één vrouw op tien die werd 
lastiggevallen en in Antwerpen-
Noord zelfs om meer dan een 
kwart van de vrouwen. Een 
bijzonder hoog cijfer en dat 
terwijl 2021 toch een jaar 
was van vrijheidsbeperkende 
coronamaatregelen.

RECHTSWILLEKEUR

De draconisch strenge 
veroordeling staat ook in schril 
contrast met het fopstrafje dat 
de zes Brusselse mannen in 
oktober kregen, die deelnamen 
aan een groepsverkrachting 
van een minderjarig meisje. Zij 
moesten niet eens naar de cel. 
In plaats daarvan moesten ze 
een opstel over respect voor 

vrouwen schrijven. En recenter, 
zelfs in dezelfde week van de 
veroordeling van Hoeyberghs, 
was er ook het nieuws over 
de man van vreemde afkomst 
die vrijuit ging nadat hij zijn 
zwangere vrouw had in elkaar 
geslagen. Dit omdat het eten niet 
tijdig klaar was.

Als spreidstand kan dit tellen: wie 
gore cafépraat verkoopt, moet 
naar de cel. Wie verkracht of anti-
vrouwelijk geweld gebruikt, mag 
vrijuit. Is dit dan de strengere, 
rechtvaardigere justitie waar Van 
Quickenborne al meer dan een 
jaar mee uitpakt? 

Het moet gezegd: de 
veroordeling van Hoeyberghs 
weekte in de politiek ook buiten 
onze partij negatieve reacties 
los. Zo bijvoorbeeld bij N-VA en 
MR. “Begrijpelijk, en verfrissend 
dat ook anderen onze analyses 
delen”, aldus Pas. “Het is immers 
angstaanjagend om in een 
maatschappij terecht te komen 
waarin meningen bestreden 
worden met geldboetes en 
gevangenisstraffen. Maar waar 
blijft de rest van de Wetstraat? Dit 
zou niet enkel Vlaams Belangers 
moeten doen zorgen maken, 
maar elke democraat.”

FEITEN
CIJFERS
Ook na het bekend raken van 
het subsidiemisbruik door Sihame 
El Kaouakibi blijft multicultureel 
en links gesubsidieerd activisme 
een succesvol verdienmodel. Het       
Hannah Arendt Instituut ontving 
van de Vlaamse regering in 2020 
aanvankelijk een ‘eenmalige’ op-
startsubsidie, maar in 2021 kwam 
daar al snel een werkingssubsidie 
van 235.000 euro bij, net als twee 
‘projectsubsidies’ van respectievelijk 
805.200 euro en 129.000 euro. 
(Schriftelijke vraag 64 van Sam Van 
Rooy aan minister van Inburgering Bart 
Somers)

***

Vorig jaar zaten er minstens 322 
gedetineerden met de Belgische 
nationaliteit in buitenlandse gevange-
nissen. Het merendeel daarvan zat 
in een gevangenis in Frankrijk (94), 
Spanje (72) en Marokko (48). Drug-
delicten (153), geweldpleging (98) 
en fraude en oplichting (36) vormen 
de top drie van misdrijven waarvoor 
deze personen vast zitten. (Vraag 
518 van Barbara Pas aan minister van 
Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès)

***

De Vlaamse regering keurde een 
visienota goed “om stappen vooruit 
te zetten in het her- of nevenbestem-
men van kerken”. Ingevolge de 
vraag van het Vlaams Belang naar 
garanties dat de leegstaande kerken 
niet talrijk herbestemd zouden wor-
den tot moskee, antwoordde minister 
Diependaele: “De herbestemming is 
een beslissing van het lokale bestuur 
en de kerkfabriek en in geval van 
onttrekking aan de eredienst het 
bisdom. Ik zal me hierin niet men-
gen.” (Schriftelijke vraag 73 van Kristof 
Slagmulder aan minister van Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele)

Jeff Hoeyberghs op lezing KVHV in 2019



Fedasil wil in Ieper zeker 90 asielzoekers- 
huizen, en dit in de jeugdherberg The 
Poppies. “Met asielcentra in Koksijde, 
Lombardsijde, Brugge, Sijsele, Wingene, 
Menen en Poelkapelle is de provincie 
West-Vlaanderen al ruim bedeeld”, merkte 
Kamerlid en Kortrijks afdelingsvoorzitter 
Wouter Vermeersch woensdag 5 januari 
terecht op in Ieper, gesterkt door tal 
van buurtbewoners en manifestanten. 
“Bovendien mogen we niet uit het oog 
verliezen dat West-Vlaanderen opnieuw 
geconfronteerd wordt met een toename 
van het aantal transmigranten en 
illegalen.”

Ook in Dilbeek werd verzamelen 
geblazen op dezelfde dag. Daar zijn 
er immers plannen om 51 Afghaanse 
jongemannen te huisvesten, en dit te 
midden van de Dilbeekse woonwijk 
Kattebroek. “Als gevolg van de 
nabijheid van Brussel wordt Dilbeek al 
geconfronteerd met een bovengemiddeld 
aantal sociale en integratie-gerelateerde 
problemen”, noteerde Kamerlid Katleen 
Bury tijdens het protest. “Zo ligt het 
aandeel inwoners van buitenlandse 
herkomst meer dan 50 procent hoger 
dan het Vlaams gemiddelde en ligt 
de bevolkingsdichtheid dubbel zo 

hoog als in Vlaanderen. Hier ook nog 
eens een asielcentrum vestigen is dus 
onbegrijpelijk. Iedere Dilbekenaar had dit 
kunnen vertellen overigens, maar helaas 
werden noch de buurtbewoners noch 
de gemeenteraadsleden op de hoogte 
gebracht van de plannen.” 

MEER GESLOTEN 
TERUGKEERCENTRA IN PLAATS 
VAN OPVANGCENTRA

Het Vlaams Belang zal zich blijven 
verzetten tegen de huidige wildgroei 
aan asielcentra zoals we die onder 
paars-groen beleven. Onze partij startte 
eind vorig jaar daarom een heuse 

verzetstour. Het is immers onaanvaardbaar 
dat in tijden waarin veel mensen hun 
energiefactuur amper nog kunnen betalen, 
deze regering vele miljoenen euro’s blijft 
pompen in de massamigratie. 

De regering moet dan ook geen werk 
maken van meer opvangplaatsen, maar 
wel van meer gesloten terugkeercentra 
voor alle afgewezen illegalen en 
asielfraudeurs. De ruime meerderheid van 
de asielaanvragers blijkt immers geen 
recht te hebben op asiel en elk jaar zijn er 
relatief minder rechthebbenden (zo was er 
slechts een beschermingspercentage van 
34,1% in 2020), niettegenstaande de 
instroom toeneemt. Genoeg is genoeg.
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Onze verzetstour tegen wildgroei  
asielcentra gaat door
Het Vlaams Belang doet vastberaden verder met de verzetstour tegen de wildgroei 
van asielcentra. Dit ook in 2022. Het nieuwe jaar werd dan ook stevig ingezet met 
demonstraties tegen nieuwe opvangcentra in Ieper en in Dilbeek. “In dit land hebben 
we al een zeer uitgebreid en royaal asielopvangsysteem. Het probleem is niet dat er te 
weinig asielcentra of opvangplaatsen zijn, maar te veel asielzoekers.”

MIGRATIE

DOOR JONAS NAEYAERT

Kamerleden Katleen Bury en Dries Van Langenhove op 
protestactie in Dilbeek
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Rellen op oudejaarsnacht zijn 
landelijk probleem geworden
In Brussel is het een jaarlijks weerkerende, uiterst kwalijke traditie dat het nieuwe jaar wordt ingezet met 
vandalisme, brandstichtingen en anti-politiegeweld. Omdat de Brusselse en federale overheden steeds 
hebben nagelaten deze verschrikking ten gronde aan te pakken, was het de voorbije oudejaarsnacht 
niet anders. Meer nog, de rellen deinen ieder jaar meer uit naar andere steden en gemeenten.

DOOR FREDERIK PAS

Op oudejaarsnacht is de politie in 
Brussel maar liefst 395 keer moeten 
tussenkomen. De brandweer was 
de volledige nacht in de weer om 
brandhaarden te blussen. Tal van 
geparkeerde wagens gingen ook 
nu weer in vlammen op. In totaal 
werden in de hoofdstad 129 
relschoppers aangehouden. En in 
steden als Gent en Antwerpen was 
er dit jaar beduidend meer geweld.

“Het is een schande dat onze 
hoofdstad, maar ook onze andere 
steden, hier jaar na jaar mee wordt 
geconfronteerd”, zei Kamerlid 
Ortwin Depoortere. “Zeker 
omdat jaarlijks weerkerend onheil 
zoals rellen met oudejaarsavond 
perfect voorspelbaar zijn en dus 
de mogelijkheid bieden om hier 
adequaat op te anticiperen.” 
Maar toch kan het voornamelijk 
allochtoon geboefte steeds opnieuw 
zijn gang blijven gaan. In sommige 
wijken zijn drugclans en bendes 
straatcriminelen nu eenmaal heer 
en meester. Politie, brandweerlui 
en hulpdiensten worden er ook op 

alle andere dagen van het jaar 
aangevallen.

BESCHIETINGEN MET 
VUURPIJLEN

Het gaat overigens niet meer alleen 
om een fenomeen uit de grootsteden, 
waar de situatie uiteraard heel erg is. 
Dit jaar breidden het geweld en de 
vernielzucht tijdens de oudejaarsnacht 
zich sterk uit, zelfs tot aan de kust, 
de Kempen en de Ardennen. In 
Ans, in de provincie Luik, raakten 
politiemensen gewond toen een 
gemaskerde bende van zogenaamde 
jongeren hen aanviel met vuurwerk, 
straatstenen en ijzeren staven. En 
aan de andere kant van dit land, 
in Koksijde, waren er ernstige 
incidenten met geboefte uit Brussel en 
Leuven. In de Kempische Hoogstraten 
werd door hetzelfde soort ‘jongeren’ 
vuurwerk ingezet als levensgevaarlijk 
wapen om zomaar groepen mensen 
gericht mee te beschieten.

“Minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden (CD&V) moet 

eindelijk eens gaan beseffen dat 
twitterberichtjes niet volstaan om 
een einde te maken aan wat 
ondertussen op oudejaarsnacht in 
dit land helaas een normale gang 
van zaken is geworden”, besloot 
Depoortere. “Zonder adequate en 
strenge aanpak zullen het geweld 
en het vandalisme niet alleen blijven 
voortduren, het zal er in heel het 
land ieder jaar erger op worden.”

Voor het Vlaams Belang is de 
tijd van praten en knuffelen al 
lang voorbij. Enkel zerotolerantie 
is hier op zijn plaats. Er moet 
hard opgetreden worden tegen 
het asociaal crimineel gedrag 
vanwege bepaalde groepen 
jongemannen die vijandig staan 
tegen onze samenleving en die 
zich – helaas terecht – straffeloos 
wanen. Met gerichte politiecontroles, 
toepassing van snelrecht en gepaste 
bestraffingen door Justitie moeten we 
dit fenomeen aanpakken. Mensen 
moeten in heel het land veilig en 
feestelijk het nieuwe jaar in kunnen 
gaan, ook in Brussel. 

CRIMINALITEIT
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‘Goed nieuws’: België is  
Europees kampioen  
gewelddadige overvallen
Recente cijfers van Eurostat geven aan dat nergens in Europa meer aangiftes worden 
gedaan rond overvallen dan in België. Afgaande op die cijfers telt dit land bijna drie 
keer zo veel overvallen als het Europese gemiddelde. Tussen 2017 en 2019 werden 
hier jaarlijks 146 overvallen per 100.000 inwoners geregistreerd. Het toont aan dat 
onveiligheid een bijzonder ernstig probleem blijft, al sprak de regimepers zowaar van 
‘goed nieuws’.

DOOR FREDERIK PAS

“In de media werd het hoge 
Belgische cijfer toegeschreven aan 
een grotere aangiftebereidheid 
bij slachtoffers in België”, stelt 
Kamerlid Marijke Dillen. “Maar 
zelfs al zou die bewering, die 
met geen enkel cijfer werd 
gestaafd, correct zijn, dan nog 
mag je die 146 overvallen niet 
als ‘goed nieuws’ bestempelen. 
Een goednieuwsshow is wel 
heel cynisch wanneer het over 
gewelddadige criminaliteit gaat 
die bijzonder traumatiserend is 
voor wie er ooit slachtoffer van 
werd.” 

In criminaliteitscijfers moet je 
steeds rekening houden met een 
aanzienlijk ‘dark number’ van feiten 
die nooit worden aangegeven. 
De Gentse professor criminologie 
Lieven Pauwels stelde bijvoorbeeld 
dat hij nog voorzichtig was met 
de schatting dat slechts de helft 
van de werkelijk gepleegde feiten 
in databanken terechtkomen. 
Wellicht ligt het werkelijke aantal 
drie tot vier keer hoger dan wat de 
politiestatistieken weergeven.

Wat de aanpak van gewelddadige 
criminaliteit zoals overvallen 
betreft, blijft het in dit land huilen 

met de pet op. “De afgelopen 
twintig jaar zijn bepaalde vormen 
van overvallen weliswaar sterk 
gedaald, en daar kunnen we ons 
alleen maar over verheugen”, aldus 
Dillen. “Maar dat ‘goed nieuws’ 

hebben we te danken aan een 
sterk verbeterde technologische 
beveiliging, zeker niet aan een 
beter Justitiebeleid.” Banken en 
waardetransporten kunnen zich 
heden ten dage bijvoorbeeld veel 
beter beveiligen, en ontwikkelingen 
in de auto-industrie maken het 
autodieven steeds moeilijker. Ook 
woningen en gsm’s worden hoe 
langer hoe veiliger.

VIKTOR ORBÁN

Het moet de politiek-correcte 
pers vooral pijn gedaan hebben 

dat dierbaar België bovenaan 
de Europese overvallenlijst prijkt 
met 146 stuks per 100.000 
inwoners, terwijl het zo verfoeide 
en geminachte Hongarije van Viktor 
Orbán helemaal onderaan staat 

met 6,5 overvallen per 100.000 
inwoners. 

De uitleg ter verduidelijking van 
deze nochtans heel duidelijke 
cijfers was, ondanks de ernstige 
materie, ronduit lachwekkend. De 
Gentse criminoloog Marc Cools 
verheugde zich over het ‘goede 
nieuws’ omdat het de lage 
aangiftebereidheid in Hongarije 
aantoont… En dat terwijl juist 

in België, waar criminelen sneller 
opnieuw vrij rondlopen dan dat ze 
werden opgepakt en waar zovele 
zaken geseponeerd worden, 
slachtoffers vaak niet eens meer de 
moeite nemen om strafbare feiten 
aan te geven.

Om eindelijk eens echt ‘goed 
nieuws’ te kunnen brengen over 
het aantal overvallen moet er meer 
blauw op straat komen. Overvallers 
moeten daarnaast sneller en 
efficiënter bestraft worden en hun 
straffen moeten effectief worden 
uitgevoerd.

CRIMINALITEIT

De grotere 
aangiftebereidheid 

werd met geen enkel 
cijfer gestaafd
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STUDENT EN OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS?

Indien je tijdens je studies of opleiding op zoek bent naar een goede stageplaats, dan kan een stage bij het 
Vlaams Belang ongetwijfeld een meerwaarde zijn.

Zowel inhoudelijke of administratieve stages op ons nationaal secretariaat, onze studiedienst of op onze 
parlementaire fracties als stages op onze persdienst, onze diensten sociale media en grafische vormgeving 
behoren tot de mogelijkheden. Maar mogelijk verras je ons ook met andere stageprojecten? Wij staan open voor 
je suggesties.

Indien interesse, gelieve uw gegevens in te vullen via het aanvraagformulier dat terug te vinden is door naar 
www.vlaamsbelang.org/vacatures te surfen. 

GEZOCHT:
NIEUWE MEDEWERKERS
Sinds de verkiezingen van 2019 werd heel hard gewerkt aan de verdere uitbouw van onze partij. Dit 
zowel door het werven van duizenden nieuwe leden, het uitbouwen van onze lokale structuren, maar 
ook door het versterken van onze nationale partijdiensten met bekwame en enthousiaste medewerkers. 

Wij zijn echter nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Hieronder vindt u de vacatures die 
momenteel openstaan.

Ben jij of ken jij iemand die wil bouwen aan het Vlaanderen van morgen, het Vlaanderen dat de Vlaming 
verdient? Twijfel niet en solliciteer dan voor één van onze vacatures!

Concreet zoeken we kandidaten (M/V) voor de functies van:

• Persverantwoordelijke

• Secretaris Vlaams Belang Jongeren

• Parlementair medewerker Energie & Leefmilieu (Kamerfractie)

• Medewerker sociale media

Meer informatie over de inhoud van bovenstaande vacatures en de manier hoe u kunt solliciteren, vindt u 
via www.vlaamsbelang.org/vacatures terug.



“Het cordon is een 
regelrechte aanslag  
op de democratie.”

Lode Vereeck
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VRAAGGESPREK

“Er moet dringend een 
volledige regionale fiscale 
autonomie komen”
Lode Vereeck is een econoom die het overheidsbeleid bestudeert. Hij doceerde macro-
economie, openbare financiën en rechtseconomie aan universiteiten in Antwerpen, Maastricht, 
Diepenbeek en Buenos Aires. Daarnaast was Vereeck ook politiek actief als Vlaams 
Parlementslid en senator. In die rol legde hij zich vooral toe op financiën & begroting en 
onderzoek & ontwikkeling. Politiek actief mag in het geval van Vereeck zeer letterlijk genomen 
worden, want in 2014 werd hij verkozen tot beste Vlaams Parlementslid. Hij was ook 
werkzaam als universitair bestuurder en adjunct-kabinetschef voor kmo–beleid. Wij spraken 
hem op zijn huidige werkplek in het Europees Parlement, waar hij als beleidseconoom aan de 
slag is en voor onze parlementsleden de Commissie Economie opvolgt.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Vereeck, u zetelde vroeger voor Lijst Dedec-
ker (LDD) in het Vlaams Parlement. Een instelling die 
onlangs haar 50ste verjaardag vierde. Hoe hebt u 
het Vlaams Parlement beleefd? Is het een volwaardig 
parlement? 

Laat daar geen twijfel over bestaan. Het is een 
volwaardig parlement om de simpele reden dat de 
Vlaamse overheid ‘exclusief’ bevoegd is voor be-
leidsdomeinen die belangrijk zijn voor ieder van ons: 
onderwijs voor de kinderen, zorg voor de ouderen, 
vlot en veilig verkeer, schone natuur, gezond milieu en 
ook onderzoek en ontwikkeling, want de belangrijkste 
grondstof voor de welvaart van Vlaanderen blijven 
onze hersenen. 

Mensen liggen natuurlijk ook wakker van hun inkomen 
en dus van belastingen en sociale zekerheid. Dat zit 
nog bij de ‘federale overburen’. Helaas zou ik zeggen, 
want goed beleid vereist dat wie de uitgaven doet 
ook de inkomsten int en de belastingbetaler en kiezer 
daarvoor recht in de ogen kijkt. Dat is een stelregel 
uit de openbare financiën. De Vlaamse begroting is 
te afhankelijk van federale dotaties. Er moet dringend 
een volledige regionale fiscale autonomie komen. De 
deelstaten moeten volledig verantwoordelijk worden 
voor de inkomsten.

In hoeverre speelt het cordon in het Vlaams Parle-
ment?

Dat moet u aan de huidige parlementsleden vragen. Lijst 
Dedecker was tegen het cordon. Als fractieleider van 
LDD heb ik vaak de handtekeningen verzameld van het 
Vlaams Belang, Groen én Open Vld om samen naar de 
Raad van State te trekken. Zo werd het cordon destijds 
omzeild. Professor Marc Elchardus, toch geen rechtse 
rakker, zei onlangs in De Tijd: “er is iets mis met ons 
bestel als de anderen niet willen regeren met het Vlaams 
Belang.” Goed dat een linkse intellectueel dat zegt, 
maar de strijd tegen het cordon is nog niet gestreden. 
Voor de lezers van dit blad is het wellicht een open deur 
intrappen, maar het cordon is dom, ondemocratisch en 
zelfs antidemocratisch. 

Wat bedoelt u daar precies mee?

Goede voorstellen van het Vlaams Belang worden nooit 
gesteund, ook al worden de burgers er beter van. Dat 
gebeurt zonder nadenken. En dat gaat er bij mij niet 
in. Het kan ook niet dat terechte zorgen geen gehoor 
vinden enkel en alleen omdat het Vlaams Belang de 
spreekbuis is. Ik denk aan minder transfers naar Wal-
lonië, waar Vlamingen en óók Walen beter van zullen 
worden, of minder migratie omdat de huidige massami-
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gratie te veel druk zet op onze manier van leven en op 
onze sociale voorzieningen, of meer aandacht en respect 
voor de Vlaamse cultuur omdat een gedeelde cultuur een 
noodzakelijk bindmiddel is voor een samenleving. 

Als wetenschapper bekijk en evalueer ik altijd alle beleids-
voorstellen op hun waarde en doeltreffendheid, van wie 
ze ook komen. Ik merk diezelfde attitude bij het Vlaams 
Belang. Als de marxistische PVDA een goed voorstel doet, 
dan krijgt het de steun van de parlementsleden van het 
Vlaams Belang. Sjiek, want zo hoort een democratie te 
werken. En dubbel sjiek omdat zij niet zo enggeestig zijn 
als hun linkse tegenspelers. 

Als de voorstellen in het parlement blind geëvalueerd 
zouden worden, zoals bij wetenschappelijke artikels waar 
de beoordelaar de naam van de auteur niet kent, dan 
zouden vele voorstellen van het Vlaams Belang makkelijk 
een meerderheid halen. Mensen hebben de voorstellen van 
het Vlaams Belang vaak niet eens gelezen, maar hebben 
toch een negatief vooroordeel door een bijwijlen vijandige 
pers. Soms vraag ik mij af: hoe willen de voorstanders van 
het cordon dat mensen vertrouwen hebben in de democra-
tie wanneer hun stem, waarmee ze aangeven een ander 
beleid te willen, op voorhand al wordt uitgesloten? Op 
voorhand! Ze worden geminacht en opzij gezet als ‘quanti-
té négligeable’. Mijn hart bloedt als democraat. Het cordon 
is een regelrechte aanslag op de democratie.

Was het cordon ook de reden waarom u geen schepen-
ambt in Diepenbeek werd gegund?

Ja, want inhoudelijk en persoonlijk waren er geen proble-
men. Ik ben een onafhankelijk gemeenteraadslid zonder 
partijkaart. Maar ik werk vandaag voor het Europees 
Parlement waar ik de commissie Economie opvolg voor de 
parlementsleden van het Vlaams Belang. Uitermate boeiend, 

ook omdat zij de enigen zijn die nog gezond kritisch staan 
tegenover een Europese Unie die zich met van alles bemoeit 
wat niet eens in de verdragen staat.

Maar goed, dat mocht niet van Groen. Voor de andere 
coalitiepartners, N-VA en Open Vld, was er geen pro-
bleem. Op termijn gaat het cordon dan ook sneuvelen. De 
Dorpstraat is al mee, nu het Martelaarsplein en de Wetstraat 
nog. Dat is iets lastiger omdat de carrière van vele Belgi-
sche politici bestaat bij de gratie van het cordon. Mijn ogen 
zijn wel opengegaan. De Groenen doen zich graag voor 
als verdraagzaam. Maar dat is slechts schone schijn. Achter 
de sluier van verdraagzaamheid schuilt een kille onver-
draagzaamheid naar gewone Vlamingen. Het is wel opmer-
kelijk hoe de Groenen hun minderheidsstandpunten overal 
doorduwen, van mijn schepenambt tot de kerncentrales.

Naast politicus bent u ook econoom. De mensen wor-
den geconfronteerd met onbetaalbare energiefacturen 
en de inflatie swingt de pan uit. Minister van Economie 
Pierre-Yves Dermagne (PS) relativeert de inflatie, maar 
beleidsmatig zal er iets moeten worden gedaan. Welke 
oplossingen ziet u?

Inflatie betekent dat het leven duurder wordt, doordat de 
prijzen stijgen van dingen die wij dagelijks consumeren. 
De oude term ‘geldontwaarding’ is zo gek nog niet want 
inflatie ontstaat doordat er te veel geld in omloop is en te 
weinig goederen en diensten zijn om aan uit te geven. Een 
economische wetmatigheid die al in de middeleeuwen ge-
kend was: de voedselprijzen stegen als de vorsten munten 
bijmaakten. Omgekeerd droogt inflatie vanzelf op als de 
geldkraan wordt dichtgedraaid.

Vandaag wordt geld gemaakt door enerzijds de Europese 
Centrale Bank (ECB) die ‘uit het niets’ vers geld kan bijma-
ken. Sinds 2015 draait zij de geldkraan volledig open door 

“Mensen hebben de 
voorstellen van het Vlaams 

Belang vaak niet eens 
gelezen, maar hebben toch 

een negatief vooroordeel 
door een bijwijlen vijandige 

pers.”
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maandelijks 60 miljard euro aan overheidsobligaties op te 
kopen. Anderzijds maken de banken vers digitaal geld door 
leningen te geven aan hun  klanten tegen betaling van een 
rente. En dus liggen de oplossingen voor de hand: de ECB 
zou kunnen stoppen met het opkopen van staatsobligaties of 
de rentevoet verhogen. De Belgische regering heeft daarbij 
niets in de pap te brokken. Het is Frankfurt dat aan de 
knoppen van de geldmachine draait. Maar de ECB, in te-
genstelling tot andere centrale banken, doet voorlopig niets 
want hogere rentevoeten betekenen ook hogere rentelasten. 
Eurolanden met een hoge overheidsschuld, zoals België, 
zouden hierdoor snel in de budgettaire problemen geraken.

De tijd dringt dus voor België?

Ja, want dankzij de automatische index wordt de koop-
kracht wel gevrijwaard, maar stijgen ook de lonen sneller 
dan in andere landen. Die hogere loonkosten worden door-
gerekend in de prijzen, waardoor de index opnieuw stijgt. 
Zo zijn we vertrokken voor een gevaarlijke loon-prijsspiraal. 
Een eenmalige opstoot van de energieprijzen ontaardt zo in 
structurele inflatie. Een indexsprong kan die spiraal doorbre-
ken, maar dat is niet wenselijk omwille van de koopkracht. 

Er rest minister Dermagne slechts een remedie en dat is di-
rect ingrijpen op de prijzen door de belastingen te verlagen, 
bijvoorbeeld op arbeid en energie. Daardoor dalen de 
energieprijzen en de loonkosten, niet de nettolonen. Dat is 
een win–win–win die de inflatie beteugelt én de koopkracht 
beschermt én de concurrentiekracht van de bedrijven gaaf 
houdt.

De staatsschuld is torenhoog. Paars-groen bouwt evenwel 
niet af, maar schuift de facturen door naar de volgende 
generaties. Net zoals de regering Michel. Ziet u nog een 
oplossing in een Belgische context?

Nee, schulden maken zit ingebakken in de Belgische con-
structie. Ten eerste is er, zoals gezegd, onvoldoende fiscale 
verantwoordelijkheid. De overheid die het geld uitgeeft, is 
vaak niet dezelfde overheid die de belastingen heft. Politici 
kunnen dus te makkelijk Sinterklaas spelen want de factuur 
wordt toch betaald door anderen. De financiële situatie van 
Franstalig België is vandaag ronduit rampzalig en ook die 
van Vlaanderen kan beter.

Ten tweede blijkt uit recent onderzoek van professor Geert 
Jennes (KU Leuven) dat de federale overheidsschuld volledig 
te wijten is aan Wallonië en Brussel. Hij komt tot die con-
clusie door eerst de Belgische schuld in 1970 te verdelen 
tussen de gewesten volgens draagkracht, een verdeelsleutel 
die zeker niet ongunstig is voor de Franstaligen. Vervolgens 
houdt hij jaar na jaar rekening met de gewestelijk verdeelde 
bijdragen en ontvangsten binnen de federale begroting. 
Daaruit blijkt dat Vlaanderen haar aandeel in de federale 

overheidsschuld al had terugbetaald in 1997.  

Ook daarna bleef Vlaanderen overschotten boeken binnen 
de federale begroting. In 2016 waren die overschotten 
opgelopen tot 72,8% van het bbp of 313 miljard euro. De 
recente coronaschulden veranderen daar weinig aan. Al die 
tijd blijven de Vlamingen meebetalen aan de rentelasten op 
een Belgische schuld veroorzaakt door Wallonië en Brussel. 
Welke reden hebben de Franstaligen om die constructie op 
te doeken?

U doet onderzoek naar de transfers. Die zitten ingewik-
keld in elkaar en lopen via verschillende kanalen: sociale 
zekerheid, federale begroting en dotaties aan de deelsta-
ten. Hoeveel bedragen die volgens u? 

Ik heb vergelijkend onderzoek gedaan naar een dertigtal 
belangrijke transferstudies van Vlaamse, Waalse en Belgi-
sche academici en kenniscentra. Zij gebruiken vaak andere 
methodologieën en brengen vaak andere transfersoorten 
in rekening waardoor de cijfers sterk durven verschillen en 
verwarrend zijn. Dat ligt niet zozeer aan de methodologie-
en, maar aan de interpretaties van tussenresultaten. Zo is er 
volgens de bevolkingsijking een aanzienlijke transfer in de 
pensioenuitgaven naar het sneller vergrijzende Vlaanderen. 
Dat klopt, maar er moet tegelijkertijd ook gekeken worden 
naar de hogere bijdragen aan de pensioenkassen vanuit 
het veel werkzamere Vlaanderen, waardoor er nauwelijks 
sprake is van een pensioentransfer. Dat soort foutjes kan 
nooit voorkomen in een inkomstenijking. Ik weet niet of het 
toeval is maar Waalse en Belgische academici en instellin-
gen gebruiken meestal de bevolkingsijking, Vlaamse meestal 
de inkomstenijking.

Als ik er vandaag een wetenschappelijk verantwoord be-
drag op moet plakken, dan zou ik de geactualiseerde studie 
van André Decoster en Willem Sas (beiden KU Leuven) 
gebruiken voor de drie traditionele transfers en de recente 
studie van Geert Jennes voor de rentetransfers: 7,5 en 13,5 
miljard euro, samen 21 miljard euro per jaar. Beeld u in wat 
Vlaanderen met dat geld zou kunnen doen voor de eigen 
noden.

Hoe kunnen de transfers het best en het snelst afgebouwd 
worden?

In principe verdwijnen de transfers als de werkzaamheids-
graad in Wallonië wordt opgekrikt tot het Vlaamse niveau, 
maar dat is wachten op Godot. Uit de wetenschappelijke 
literatuur blijkt dat transfers de sociaaleconomische kloof 
tussen regio’s nooit verkleinen omdat ze de ontvangende 
regio ‘in slaap wiegen’. Transfers zijn dus schadelijk voor 
de welvaart van iedereen. De enige doeltreffende manier 
om transfers af te bouwen, is de splitsing van de sociale 
zekerheid en volledige fiscale autonomie.



20 Vlaams Belang Magazine

De regering en bevoegd minis-
ter Karine Lalieux (PS) zwaaien 
graag met hun inclusie van de 
gehandicapten, maar het zijn holle 
woorden. Op eerdere vragen 
van Kamer-fractieleider Barbara 
Pas bleek dat op de ministeriële 
kabinetten meer dan 650 personen 
werken waarvan maar vijf met een 
handicap, dus nog geen 0,8% 
van het personeelsbestand. De 
groen-rode partijen (Groen – Voor-
uit – PS) blinken daarin uit, want zij 
hebben geen enkele persoon met 
een handicap in dienst. En dat is 
dus ook het geval voor het kabinet 
van Lalieux, nochtans bevoegd 
voor personen met een handicap! 
Daaruit blijkt eens te meer dat het 
regeerakkoord een woordenbrij is 
waar men best niet al te veel ernsti-
ge aandacht aan besteedt.

PLAATS VOOR IEDEREEN

Wanneer zal men effectief werk 
maken tot het verlagen van de 
drempels? Veel andere landen 

doen het beter maar men mag zich 
niet blind staren op de schijnbaar 
goede resultaten. Soms zijn ze, 
zoals in het geval van Frankrijk, te 
danken aan de repressieve aanpak 
door de regeringen van de werkge-
vers. In Nederland is het dan weer 
te wijten aan zeer grote flexibiliteit 
van de arbeidscontracten waar 
één op vijf werknemers een tijdelijk 
contract heeft. 

De Zweedse en Finse aanpak is, 
alhoewel niet ideaal, toch eerder 
richtinggevend. Daar geeft men 
incentives aan de werkgevers én 
zorgt de overheid er zelf voor 
dat ze heel wat mensen met een 
handicap in haar administraties 
aan het werk zet. Voor Samyn die 
het dossier in de Kamer opvolgt 
is het duidelijk: “Vlaanderen moet 
een eigen beleid op poten zetten 
zonder de federale bemoeienis. De 
Vlaamse arbeidsmarkt is één van 
de krapste van gans Europa. Er is 
dus plaats voor iedereen.”

SOCIAAL

Er zijn in dit land zo’n klein miljoen mensen met een arbeidshandicap. Maar heel wat 
gehandicapten (medisch gezien) of mensen met een arbeidshandicap (langdurig zieken) zouden 
perfect een plaats kunnen vinden binnen onze arbeidsmarkt. Alleen wordt dat verhinderd door 
een groot aantal structurele drempels. “Om die weg te werken is er een mentaliteitswijziging 
nodig. Gehandicapten mogen niet als ‘anders’ of ‘minder’ beschouwd worden en daardoor 
aan de rand van de maatschappij verdwijnen”, vindt Kamerlid Ellen Samyn.

DOOR FREDERIK PAS

De inclusie van de personen met een 
handicap is een zaak van ons allen, 
want nu participeren ze veel te weinig 
aan het openbare leven en komen 
terecht in een sociaal isolement. Er 
zijn voldoende maatschappelijke en 
economische overwegingen om deze 
niet-beroepsactieven in de mate van 
het mogelijke ook aan het werk te stel-
len. De armoedecijfers bij personen 
met een handicap zijn beduidend ho-
ger. Participeren op de arbeidsmarkt 
is ideaal voor hun zelfontwikkeling en 
biedt heel wat positieve stimuli.

GRENSMUUR

Ooit heeft de overheid zichzelf een 
quotum van 3 procent opgelegd om 
gehandicapten in dienst te nemen. 
“Met dat quotum gaat het in onze 
concurrentiële arbeidsmarktom-
geving de verkeerde kant uit”, zo 
waarschuwt Ellen Samyn. De werk-
zaamheidsgraad van gehandicap-
ten is intussen verder gedaald en dit 
land is bij de slechtste leerlingen op 
dit vlak binnen de EU.

Arbeidsparticipatie personen met een beperking: 

België bij slechtste leerlingen 
van Europa
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Artikel 4 van de Grondwet stelt dat 
Brussel-Hoofdstad – en daarmee 
worden de 19 Brusselse gemeenten 
bedoeld – een tweetalig gebied is. 
Dat beginsel wordt verder uitgewerkt 
in de taalwet in bestuurszaken. 
En die is zeer duidelijk: Brusselse 
gemeenten moeten in hun betrekkin-
gen met particulieren de door deze 
gebruikte taal hanteren, althans voor 
zover dat het Nederlands of het 
Frans is. Het is hen dus verboden 
om te communiceren in een andere 
dan die twee landstalen.

Met dat communiceren in een van 
beide landstalen, met name dan wat 
het Nederlands betreft:, zit het zoals 
bekend al lang scheef. Een recent 
voorbeeld is dat in 2020 slechts 
34% van het gemeentepersoneel dat 
in Schaarbeek werd aangeworven 
tweetalig was, dus Nederlandskun-
dig. Voor wat het OCMW-personeel 
betreft was dat zelfs maar 8,5%! 
Het is dit onwettig aanwervings-
beleid, dat al decennia aan de 
gang is, dat maakt dat men in deze 
gemeente meer niet dan wel in het 
Nederlands terecht kan.

ENGELS “OFFICIËLE TAAL”

Nu is datzelfde Schaarbeek, 
dat met zijn taalincivieke beleid 

de Vlamingen permanent in het 
gezicht spuwt, zopas van het idee 
bevallen om... taalfaciliteiten in 
het leven te roepen ten behoeve 
van anderstaligen. Kwestie van 
het vreemdelingen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken inzake hun 
contacten met de gemeenteadmi-
nistratie.

Concreet besliste het Schaar-
beekse bestuur dat het Engels er 
voortaan een ‘officiële taal’ is. En 
dat tevens ook nog tolken worden 
voorzien voor een aantal andere 
talen. Om de provocatie aan het 
Vlaamse adres helemaal compleet 
te maken laat men dit bovendien 
nog uitvoeren door een collabo-
rerende “flamand de service”, 
van Open Vld natuurlijk. Dit alles 
is niet alleen onwettig, maar ook 
ongrondwettig. Het weerhield er 
Brussels Open Vld-minister Sven 
Gätz, die al langer het noorden 
kwijt is, niet van deze maatregel 
te bejubelen. 

STUITEND

Het is zonder meer stuitend dat de 
Brusselse gemeenten, die al de-
cennia moedwillig verhinderen dat 
er een behoorlijke dienstverlening 
in het Nederlands voorhanden 

is, nu wel alles in het werk stellen 
om taalfaciliteiten voor vreem-
delingen te voorzien. Wat voor 
deze gemeentebesturen voor de 
Vlamingen niet kàn en niet màg – 
hoewel voorgeschreven door de 
wet – moét voor vreemdelingen – 
hoewel verboden door de wet.

Deze gang van zaken is ook een 
symptoom van de totale mislukking 
van het immigratie- en integratie-
beleid in dit land. In Schaarbeek 
en in een aantal andere Brusselse 
gemeenten heeft dit tot parallelle 
samenlevingen geleid die niet 
integreren en niet de taal of talen 
van dit land leren. Dat gemeente-
besturen dat nu ook nog aan-
moedigen door illegale parallelle 
administratieve taalcircuits in het 
leven te roepen, is meer dan een 
brug te ver. Het Vlaams Belang 
zal dit dan ook met alle juridische 
middelen aanvechten.

COMMUNAUTAIR

Dat het in de Brusselse gemeenten huilen met de pet op is wat betreft de naleving van de 
taalwetgeving is een open deur intrappen. Tot nog toe ging dat in essentie echter steeds over 
een slechte of onbestaande dienstverlening in het Nederlands. Daar komt nu een nieuwe 
dimensie bij: het communiceren in andere talen dan de landstalen.
DOOR PETER LEMMENS

Schaarbeek: 
andermaal de incivieke toer 
op met de taalwetgeving



Volgens het BVG is er bewijs dat 
de Litouwse grenswachters illegale 
migranten collectief uitzetten, wat 
een schending zou zijn van internati-
onaal recht en het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens. Het 
BVG beval aan om illegale migran-
ten niet langer terug te sturen naar 
Wit-Rusland, maar ze naar contro-
lepunten te brengen waar ze legaal 
asiel kunnen aanvragen. Ook zegt 
het bureau dat Litouwen geen functi-
onerend systeem heeft om kwetsbare 
individuen te identificeren.

GRENSBEVEILIGING IS KERN-
TAAK 

Het Litouwse ministerie van Binnen-
landse Zaken stelde evenwel dat 
het geen plannen had haar beleid 
aan te passen, dit tenminste tot er 
een fysieke barrière is en de grens 
bewaakt kan worden met videotoe-
zicht. Litouwen pleit al langer voor 
fysieke barrières, een voorstel dat 
ook het Vlaams Belang steunt. 

Europees Parlementslid Tom Vanden-
driessche ziet echter een kwalijke 
evolutie in de rol van Frontex. 
“Frontex wordt een EU-agentschap 
voor mensenrechten en vergeet 
haar kerntaak: grensbeveiliging. Zij 
moet altijd een ondersteunende rol 
behouden in plaats van de eigen 
macht te willen uitbouwen.” Volgens 
Vandendriessche vervult Litouwen en-
kel haar plicht als Schengen-lidstaat. 
De Europese buitengrenzen moeten 
immers bewaakt worden. “Maar 
wanneer dat dan effectief gebeurt, 
springen EU-instellingen die dat doel 
moeten dienen, net tussen om exact 
het omgekeerde te bewerkstelligen.”

ILLEGALE MIGRATIE IS GEEN 
NATUURFENOMEEN

De grenswacht van Litouwen 
heeft sedert augustus 2021 meer 
dan 8.000 mensen ervan weer-
houden het land illegaal binnen 
te treden. Het heeft tot januari 
de noodtoestand uitgeroepen,                         

na de overrompeling aan de grens 
met Wit-Rusland. “De veiligheid 
van de Europese burger wordt op 
die manier bedreigd”, aldus nog 
Vandendriessche. “Frontex zou zich 
dus beter bezighouden met de 
bescherming van  dat fundamentele 
grondrecht.”

Begin januari bleek ook dat 
Litouwen 100 illegale Irakezen per 
vliegtuig terugstuurde naar Irak. 
Het kadert binnen het repatriërings-
beleid van de Litouwse regering. 
“Illegale migratie is dus geen 
natuurfenomeen dat ons simpelweg 
overkomt”, besluit Vandendriessche.                
“Het is een direct gevolg van zwak 
beleid van politici. Landen als Litou-
wen, Polen, Hongarije en Denemar-
ken bewijzen dat het anders kan.”

Migratiecrisis Litouwen: 
“EU misbruikt situatie om macht te verwerven”
Het Bureau voor de Grondrechten (BVG) van Frontex, dat de situatie van de migranten aan 
de grens tussen Litouwen en Wit-Rusland monitort, wil dat Vilnius haar pushbackbeleid 
grondig herziet. “Opnieuw een ondermijning van de soevereiniteit van de lidstaten”, 
zo vindt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Zoals alle EU-instellingen dient 
Frontex niet meer om problemen op te lossen, maar om van crisissen gebruik te maken 
om macht te verwerven.”

MIGRATIE

DOOR BRIEUC SUYS
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In veel Europese landen pleit een grote meerderheid voor een ommekeer in het 
immigratiebeleid. Er bestaat grote twijfel over de wil tot integratie. En niet alleen in               
Oost-Europa klinkt de roep naar het oprichten van fysieke grensbarrières luider.

DOOR DIRK DE SMEDT

Uit een opinieonderzoek van 
de Europese mediagroep LENA 
(Leading European Newspaper 
Alliance) dat eind vorig jaar in 
tien Europese landen (waaronder 
België) werd gevoerd, blijkt 
dat zowat 60 procent van 
de Europeanen van mening 
is dat er de jongste tien jaar 
te veel immigranten hun land 
zijn binnengekomen. In België 
loopt dat cijfer zelfs op tot 
65 procent. Enkel in Polen en 
Hongarije – landen die een strikt 
immigratiebeleid voeren – lag dat 
cijfer begrijpelijkerwijze onder 
het Europese gemiddelde. Op 
de vraag of de immigratie naar 
Europa te hoog lag, antwoordde 
een overweldigende meerderheid 
in beide landen evenwel positief.

Bijna de helft (46 procent) van 
de Europese respondenten in 
de gepeilde tien landen gelooft 

niet dat immigranten over het 
algemeen bereid zijn zich te 
integreren. Voor België ligt 
dat cijfer op hetzelfde niveau. 
Eenzelfde percentage ervaart de 
immigratie zoals ze de afgelopen 
tien jaar heeft plaatsgevonden als 
een bedreiging van de nationale 
en/of Europese identiteit. Voor 
België loopt dat cijfer zelfs op tot 
48 procent.

Zowat de helft (nog eens 46 
procent) van de bevraagde 
mensen in de betreffende tien 
Europese landen sprak zich 
uit voor de (verdere) uitbouw 
van fysieke barrières om onze 
buitengrenzen te beschermen 
tegen illegale immigratie.

BEVESTIGING

De resultaten van dit 
opinieonderzoek zijn niet 

bepaald verbazingwekkend te 
noemen. Ze bevestigen immers 
alleen in grote lijnen wat 
eerdere enquêtes al aan het 
licht gebracht hebben. Helaas 
blijken heel wat beleidsmakers 
in West-Europa – waaronder 
in het bijzonder België – 
het licht nog niet gezien te 
hebben.

Voor zover dat nog nodig 
was, toont dit onderzoek 
overigens nogmaals aan dat 
de publieke mening over de 
immigratiekwestie in Oost- 
en die in West-Europa niet 
bijzonder veel verschilt, in 
tegenstellig tot de houding die 
de respectieve regeringen ter 
zake aannemen. De houding 
van de Belgische regering 
vertegenwoordigt die van 
een groeiend deel van de 
bevolking in ieder geval niet.

MIGRATIE

Nieuw opinieonderzoek toont aan: 
Europeanen willen dat 
massamigratie stopt!
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Afschaffing Senaat: 
een processie van Echternach
Men komt het zelden tegen: een parlementsvoorzitter die voorstelt om - in dit geval 
‘haar’ - parlement op te doeken. Het is nochtans wat Stephanie D’Hose (Open Vld), 
momenteel voorzitter van de Senaat, begin vorige maand presteerde door met veel 
lawaai in de media aan te kondigen dat dit tegen 2024 haar ambitie is. De kans dat dit 
zal gebeuren, is evenwel zeer klein.

De afschaffing van de Senaat is 
immers zoiets zoals de processie 
van Echternach: drie stappen 
vooruit en twee achteruit. Daar is 
namelijk al tientallen jaren sprake 
van. Zowat alle Vlaamse partijen 
zijn er al geruime tijd voor gewon-
nen. Ook het Vlaams Belang, dat 
nog vorig jaar in een brochure 
(nog steeds te verkrijgen) een 
vernietigende balans opmaakte 
van het palmares van de Senaat 
in haar huidige vorm, is daar al 
jarenlang een overtuigde pleitbe-
zorger van. De instelling kost de 
belastingbetaler immers handenvol 
geld – momenteel jaarlijks zo’n 
40 miljoen euro – maar heeft 
geen enkele meerwaarde.

KAT MET 7 LEVENS

Maar de Senaat is een kat met 
zeven levens en dat heeft er 
vooral mee te maken dat er langs 
Franstalige kant partijen zijn die 
nogal weigerachtig staan tegen-
over het opdoeken ervan.

Door het Belgische institutionele 
kluwen is het ook geen gemak-

kelijke zaak om dat te doen. Het 
vergt immers een twee derde 
meerderheid in Kamer en Senaat 
en daarvoor moeten niet minder 
dan een 50-tal artikelen van de 
Grondwet worden opgeheven 
of herzien. En aangezien er in 
dit land ook niets gebeurt tenzij 
de Franstaligen ermee akkoord 
gaan, werd de Senaat weliswaar 
reeds meermaals hervormd – de 
laatste keer in 2011-2012 – en 
daarbij qua bevoegdheden ook 
stukje bij beetje uitgekleed, maar 
desalniettemin bestaat de Senaat 
nog altijd.

De vraag is dan ook waarom 
Open Vld dat thema nu ineens 
op de politieke agenda zet. Het 
antwoord daarop zou kunnen zijn 
dat men hiermee verdere discus-
sies over een fundamentele hervor-
ming van de (andere) instellingen 
wil afblokken. D’Hose liet immers 
weten dat zij de commissie die 
momenteel de voorbije staatsher-
vormingen evalueert met het oog 
op verdere institutionele hervormin-
gen al deze maand wil omvor-
men tot een commissie die het 

afschaffen van de Senaat moet 
behandelen. Dat maneuver zou 
meteen de doodsteek voor deze 
evaluatie-oefening betekenen, 
terwijl er in dat verband nog maar 
drie thema’s werden behandeld 
en er in principe dus nog heel wat 
werk op de plank ligt.

OF EEN ACHTSTE LEVEN?

Overigens is het maar de vraag of 
de Vlaamse liberalen de Senaat 
wel écht willen afschaffen, dan 
wel het leven van die taaie tante 
opnieuw willen verlengen met nog 
maar eens een andere invulling. 
Want blijkt dat ze ervoor open-
staan om de gebouwen van de 
Senaat in te schakelen voor de 
organisatie van zogenaamde bur-
gerparlementen.

Ten slotte moet men weten dat een 
effectieve afschaffing pas na de 
volgende verkiezingen, ten vroegste 
in 2024, kan gebeuren omdat de 
Grondwet nu niet in herziening is 
gesteld. Kortom, het zal niet voor 
morgen zijn dat we van die nuttelo-
ze instelling verlost zullen zijn.

DOOR PETER LEMMENS

SENAAT
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BOEKBESPREKING

Het boek vangt aan met vaststellingen 
door klokkenluider Nigel Wilkins, 
hoofd Intern Toezicht bij de Londense 
vestiging van de Zwitserse bank BSI 
en later medewerker bij de Financial 
Conduct Authority (FCA), de 
financieel toezichthouder van 
de Londense City. Hij werd het 
zwijgen opgelegd omdat hij de 
waarheid over de City of London 
probeerde te vertellen.

Kleptopia beschrijft de wereld van 
corruptie, belastingontduiking, 
spionage, tussenfiguren en 
machtswellust wereldwijd. Van 
Rusland, China, het Midden-Oosten 
tot het Witte Huis. Het is een web 
van financiële criminaliteit, waarbij 
het (zwarte) geld de wereldeconomie 
binnendringt en waarin dictators de 
democratie doen bezwijken. Het gaat 
over grondstoffen en geld en natuurlijk 
de macht die het beheren ervan 
meebrengt en vergroot. Corruptie 
voegt de economische en politieke 
macht samen.

Kleptocraten zijn zelfverrijkende 
regeringen en landen, politici die 
het landsbestuur kapen en de staat 
en zijn burgers beroven. Zij deinzen 
niet terug om te stelen, vergiftigen, 
liegen, verkiezingen te vervalsen of om 
tegenstanders te vermoorden. Europese 
rechters behandelen internationale 
vragen om de arrestatie van uitgeweken 

oligarchen en hun entourage alsof 
zij opgesteld worden door een 
betrouwbare legale staat en niet door 
de heersende corrupte groep. Daardoor 
dienen Westerse banken, advocaten, 

raadgevers als een dienstencentrum 
voor deze kleptocraten.

Als de instellingen, belast met het 
toezicht op de financiële sector en 
met de macht en het gezag om in 
het belang van de samenleving de 
geheimhouding te doorbreken, het 
spoor hadden gevolgd dat Nigel 
Wilkins voor hen had uitgezet, 

hadden ze wellicht iets kunnen 
veranderen. BSI was geen bank, 
maar faciliteerde de kleptocratie over 
de landsgrenzen. In Wilkins’ dozen 
met bewijsstukken, de stapels met 

correspondentie, contracten en 
lijsten van cliënten, zouden ze de 
namen hebben gevonden die BSI 
met veel moeite had verhuld om 
het geld en de voorgeschiedenis 
van dat geld zorgvuldig van 
elkaar te scheiden.

Voor de kleptocraten kwam 
Covid-19 als geroepen, 

ideaal omwille van verstrekkende 
bevoegdheden, de uitbreiding 
van de surveillancestaat en het 
binnenrijven van publiek geld met 
nog minder vervelende vragen dan in 
normale tijden. Als er al een tegengif 
bestaat, is het oprechtheid en een 
onbuigzame weerstand tegen leugens, 
rookgordijnen en kletspraat.

The Economist riep “Kleptopia” van 
Tom Burgis uit tot haar boek van het 
jaar en ook The Washington Most 
noemde het een ‘notable book of the 
Year’.

Tom Burgis
Kleptopia. Hoe Zwart Geld 

de wereld verovert.
Harper Collins, augustus 2021  

366 blz.
ISBN 978 94 02708158

Prijs : 22,99 euro

DOOR EMMY DE SMET

Kleptopia.
Hoe dirty money de wereld 
verovert.
De auteur, Tom Birgis, is onderzoeksjournalist en sinds 2006 verbonden aan de Financial Times. 
Als correspondent en verslaggever werkte hij vanuit Londen, Brussel, Zuid-Amerika en Afrika. 

The Economist riep 
“Kleptopia” van Tom Burgis 

uit tot haar boek van het jaar
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Een halve eeuw Cultuurpact
Op 24 februari 1972 werd een officieuze en gemengde parlementaire commissie 
opgericht om bindende kracht te geven aan het feitelijk ‘Cultuurpactakkoord’. Dit was 
het startschot dat resulteerde in de Cultuurpactwet van 26 juli 1973. Een zeer lang 
proces was deze wet, die waarborgen bood voor alle ideologische en filosofische 
strekkingen, voorafgegaan.

TERUGBLIK

DOOR FREDERIK PAS

LANGE VOORGESCHIEDENIS

In een Memorandum over de 
Culturele Autonomie dat door de 
vzw Cultuurraad voor Vlaanderen 
in 1965 bekend was gemaakt 
werd het idee van een cultuurpact 
bekendgemaakt. Dit kwam er naar 
aanleiding van de besluiten van de 
zogenaamde ‘rondetafelconferen-
tie’ over de grondwetsherziening, 
waarbij de drie nationale partijen 
(katholieken, liberalen en socialis-
ten) de voltooiing van de integrale 
culturele autonomie in het vooruit-
zicht stelden. 

Men verwees hierbij naar de geest 
van het schoolpact. Wat men 
wijselijk naliet was te verwijzen 
naar het Koninklijk Besluit van 7 
februari 1938 waarbij een Franse 
en Nederlandse Cultuurraad als 
adviserende colleges werden 
opgericht over ‘het vraagstuk van 
de culturele ontwikkeling van de 

Natie’. Deze adviesraden waren 
maar een kort leven beschoren. 
Schrijver Cyriel Verschaeve leidde 
deze Vlaamse Cultuurraad in nauw 
overleg met de bezetter en na 
de oorlog werden de leden van 
deze Raad als een collaborerende 
instelling vervolgd. 

LINKS-LIBERALE EN
VRIJZINNIGE VOORTREK-
KERS

In 1965 kwamen de initiatiefne-
mers uit heel andere middens. Het 
waren linkse Vlamingen die er 
een voortrekkersrol in speelden: 
Julien Kuypers als strijder voor 
de ontplooiing van het Vlaams 
onderwijs en de liberale professor 
Adriaan Verhulst, voorzitter van het 
Willemsfonds. 

De grondwetsherziening werd 
tussen 1965 en 1968 door poli-
tieke omstandigheden vertraagd 
en pas in 1969 werden onder 

de Regering-Eyskens officieuze 
besprekingen aangevat tussen 
deze initiatiefnemers, een aantal 
vooraanstaanden uit culturele en 
levensbeschouwelijke organisaties 
uit de Cultuurraad voor Vlaanderen 
met vertegenwoordigers van de 
politieke partijen. 

Dat het initiatief uit links-liberale 
hoek kwam mag niet verwonde-
ren. Men vreesde dat het verlenen 
van zelfbestuur in culturele zaken 
aan de Vlaamse bevolking het 
ideologisch en filosofisch even-
wicht dat bestond binnen het 
Belgisch kader zou verstoren. In 
Vlaanderen vreesden de vrijzin-
nigen overheerst te worden door 
de katholieke meerderheid, een 
probleem dat zich niet stelde in 
Wallonië. 

HET PARLEMENTAIR DEBAT

Het parlementair initiatief tot de 
oprichting van een Cultuurpact-

Julien Kuypers, één  de bezielers van het Cultuurpact
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commissie en het opstellen van 
een Cultuurpact kwam van senator 
Maurits Van Haegendoren, die op 
11 september 1969 een voorstel 
indiende in de Senaat. In de 
grondwetsherziening van 1970 
werden een aantal artikelen inge-
voegd die de nodige waarborgen 
boden ter bescherming van de 
ideologische en filosofische min-
derheden.

In de wet van 21 juli 1971 
betreffende de bevoegdheid en 
de werking van de Cultuurraden 
was de culturele autonomie een 
feit. In deze wet werden tevens 
bepaalde principes vastgelegd 
om discriminaties en machtsmis-
bruik door de meerderheid op 
nationaal, gewestelijk, provinciaal 
en gemeentelijk vlak te vermijden. 
Op 24 februari 1972 werd het 
eigenlijke Cultuurpactakkoord 
dan afgesloten door de drie grote 
partijen, hierbij gesteund door het 
FDF, het Rassemblement Wallon 
en de Communistische Partij (KP). 
De Volksunie (VU) weigerde het 
te ondertekenen omdat ze het 
niet mee onderhandeld had. Het 
duurde evenwel tot 26 juli 1973 
eer dit bekrachtigd werd in Kamer 
en Senaat.

DE COMMISSIE EINDELIJK 
ACTIEF 

De Vaste Nationale Cultuurpact-
commissie bestaat uit 26 vaste 
leden en evenveel plaatsvervan-
gende leden, evenredig verdeeld 
tussen Nederlands- en Frans-
taligen en dit op basis van de 
evenredige vertegenwoordiging 
van de politieke fracties. 

Het duurde uiteindelijk tot eind 
1976 vooraleer de commissie 
operationeel werd. De sa-
menstelling zorgde van in den 
beginne voor kritiek, niet in het 
minst vanwege Senator Maurits 
Coppieters (VU) (maar ook van 
socialist Herman Balthazar) die 
het verwijt maakte dat de werking 
het cultuurpact eigenlijk ontkracht-

te. Doordat de leden op basis van 
de politieke vertegenwoordiging 
van de fracties werden verkozen 
zorgde dit ervoor dat zeker in den 
beginne de CVP een quasi-meer-
derheid had. Ook van de kant 
van juristen kwam er kritiek.

BEDENKINGEN OVER            
DE WERKING

Iedereen die van oordeel is dat 
bepalingen van de Cultuurpactwet 
bij een overheidsbeslissing 
worden geschonden, kan klacht 
indienen. De commissie tracht dan 
te verzoenen. Enige macht heeft 
ze dan ook niet omdat inbreuken 
tegen de Cultuurpactwet de zaak 
is van rechtbanken.Hun adviezen 
hebben dus geen enkele rechts-
kracht. 

De regering of het Parlement kan 
ook geen advies vragen aan 
de commissie, wat nochtans de 
vraag was van de commissiele-
den. De Raad van State zag zo’n 
uitbreiding van de bevoegdheden 
niet zitten. Bovendien had de 
commissie weinig financiële mid-
delen en personeel om te opere-
ren. Pogingen door de commissie 
om onafhankelijker te worden, 
liepen vast. Men heeft de finan-
ciering van de commissie intussen 
weggehaald bij de twee ministers 
van Cultuur en deze hangt nu af 
van de diensten van de Eerste 
Minister, de FOD Kanselarij.

HET VLAAMS BLOK               
IN HET VERWEER

Op 1 oktober 1980 nam de 
Vlaamse Raad de bevoegdhe-
den van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap 
over, waardoor de Vlaamse Raad 
en later het Vlaams Parlement 
de leden van de Commissie 
aanwijzen op voordracht van de 
politieke partijen. Met het proces 
rond het Vlaams Blok weigerden 
de Franstaligen om klachten van 
het Vlaams Blok te behandelen. 
Uiteindelijk hebben ze bakzeil 
moeten halen en werden de dos-

siers ‘on hold’ gezet, om nadien 
toch te worden behandeld.

DE WERKING

De commissie moet toezien op de 
toepassing van het decreet van 
12 december 1974 ‘tot de er-
kenning van gemeentelijke raden 
voor cultuur en culturele vrijetijds-
besteding’. Gemeenten zijn vanaf 
dan verplicht tot het oprichten van 
gemeentelijke culturele adviesra-
den waarbij alle strekkingen moe-
ten vertegenwoordigd zijn. Sinds 
het decreet van 24 juli 1991 zijn 
de deeladviesraden erkend in de 
culturele sfeer, zoals de jeugd-, 
sport- en seniorenraden. 

De werking van de Vaste Nationa-
le Cultuurpactcommissie verloopt 
zeer stroef. De werking lag tussen 
2016 en 2019 vrijwel stil en ook 
op heden proberen de Franstalige 
leden de werking te blokkeren. Ze 
eisen een 50/50-splitsing van het 
budget, zonder rekening te hou-
den met de werklast die voor het 
Nederlandstalig deel veel hoger 
ligt. Eerste minister Alexander De 
Croo (Open Vld) steekt zijn kop in 
het zand voor deze problemen en 
grijpt niet in. 

Het is evenwel een anomalie dat 
deze commissie nog steeds op 
federaal niveau zit aangezien 
cultuur volledig gemeenschaps-
materie is. Het komt de werking 
ervan niet ten goede. 

Het aantal klachten dat de 
Commissie jaarlijks te behandelen 
krijgt, is sterk fluctuerend, maar 
vooral in verkiezingsjaren hoog. 
Klachten zijn er vooral over de 
verdeling van bestuursmandaten in 
culturele instellingen, de samen-
stelling van de cultuurraad (op 
gemeentelijk vlak), de toekenning 
van subsidies, het gebruik van 
infrastructuur en het gebruik van 
gemeentelijke informatiekanalen. 
Ook komen er meer klachten 
vanwege Nederlandstalige dan 
van Franstalige zijde.
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Els Sterckx
Vlaams volksvertegenwoordiger

VRAGENVUUR

Hoe ben je in de politiek gerold?

Ik heb verpleegkunde gestudeerd in Lier 
en was er praeses van de studenten-
club. Toen ik mijn man leerde kennen 
tijdens mijn studententijd kwam ik voor 
de eerste keer in aanraking met de 
politiek en al snel wou ik mij voor het 
Vlaams Blok inzetten om zo de toekomst 
van mijn kinderen te vrijwaren van de 
vervreemding die toen al volop bezig 
was. 26 jaar geleden ging ik bij het 
bestuur van de afdeling Herentals om 
mijn steentje bij te dragen. Ik had de 
microbe snel te pakken en heb intussen 
al vele politieke watertjes doorzwom-
men op lokaal niveau. Dat ik verkozen 
werd in mei 2019 voor het Vlaams 
Parlement was totaal onverwacht.

Wat wil je absoluut realiseren in je 
loopbaan?

Sinds 2014 is een groot deel van 
Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegd-
heid geworden. Ik wil vooral dat 

dieren met respect worden behan-
deld en niet als een object gezien 
worden. Voor velen zijn ze immers 
een gezinslid. Dierenwelzijn wint 
alsmaar aan belang in onze maat-
schappij, maar ook in Nederland, 
om eens een ander land te noemen, 
is het een groot politiek thema. Het 
is mijn betrachting om in Vlaanderen 
dierenwelzijn op de kaart te zetten 
en vooral aan de kiezer duidelijk 
te maken dat er maar één partij is 
die zich voor 100% inzet voor onze 
dieren: het Vlaams Belang. 

Met welk domein ben je momenteel 
bezig?

Broodfok - het gewetenloos huisdie-
ren kweken in erbarmelijke omstan-
digheden wegens lucratieve redenen 
- is momenteel een groot probleem. 
Minister Weyts zegt al sinds 2014 
dat hij dit wil aanpakken, maar het 
wordt alleen erger. Er zijn al vele 
handelaars veroordeeld door de 

rechtbank en toch weigert Weyts om 
hun erkenningen in te trekken. Noch-
tans heeft hij hiertoe de bevoegdheid 
en kan er zo een signaal gegeven 
worden naar de broodfokkers. 
Zeker omdat iedereen weet dat de 
vanuit het Oostblok ingevoerde pup-
py’s niet voldoen aan onze dieren-
welzijnregelgeving en toch wordt dit 
oogluikend toegestaan. 

De moederdieren zijn er broedmachi-
nes en zitten in te kleine kooien op 
hun eigen uitwerpselen en zien nooit 
daglicht. De puppy’s worden veel te 
jong naar Vlaanderen gebracht in 
slechte omstandigheden – als ze het 
al overleven. In Duitsland worden 
vaak zo’n transporten onderschept 
met als bestemming Vlaanderen. Bij 
ons worden deze niet opgemerkt om-
dat er geen controle is! Maar voor 
het Vlaams Belang is het duidelijk: 
deze scrupuleuze import van dieren 
moet stoppen.

BIO: 
• 49 jaar
• Geboren en woonachtig in Herentals
• Gehuwd
• Moeder van Hannelore, Marleen en Francesca
• Lid van het V.P. sinds mei 2019
• Voorzitter van de afdeling Herentals en fractieleider in de gemeente-

raad

Els Sterckx is een grote dierenvriend en opende in 2010 een hondensalon. Daarom heeft zij   
zich ook voorgenomen nadat ze verkozen werd in 2019 zich in te zetten voor dierenwelzijn in 
het Vlaams Parlement. Ze is de partij dan ook dankbaar dat ze haar passie voor dieren hier 
nog meer tot uiting kan laten komen.
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“Ik wil vooral dat dieren 
met respect worden 

behandeld en niet als een 
object gezien worden.”
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Stuur uw oplossing voor 8 februari 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.  Eerste ontmoeting
B.  Verbind - Limburgse stad
C.  Bouwlanden - Deel van een toetsen-

bord
D.  Muzieknoot - Pleegt bedrog - Bestaat
E.  Frans eiland - Bergplaats in een meubel 

- Bevel - Familielid
F.  Hoevedieren - Bevestigen
G.  Zenuwslopend
H.  Beweeglijke draden bij dieren - Voor 

de middag
I.  Richting waarin iets zich ontwikkelt - 

Brits bier
J.  In memoriam - Greenwichtijd - Frisheid
K.  Overgeleverd volksverhaal - Nieuw (in 

samenstellingen) - Voorzetsel
L.  Muziekleer - Neodymium

VERTICAAL
1.  Houtblazer
2.  Vrucht van de eik - Neon - Voormalige 

Chinese partijleider
3.  Deel van de hals - Feestelijke gebeurte-

nis - Japans bordspel
4.  Ontkenning - Afkerig van het genoemde
5.  Niet ter zake
6.  Waalse stad - Oost-Vlaams dorp - 

Thans
7.  Megabyte - Fracturen
8.  Oppervlaktemaat - Welbepaalde kleur
9.  Van een bepaald Afrikaans land
10. Een beetje - Romeinse getal 1500 - 

Bergweide
11. Woord waarmee je naar jezelf verwijst 

- Zangstemmen
12. Weer bij bewustzijn gebracht

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

UITGEDOST

GIKADO

Winnaars december:
Ingrid De Mulder (Blankenberge), Nick 

Suykerbuyk (Essen), Inge Kiebooms (Hallaar), 
Staf Van Der Linden (Sint-Niklaas)
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Activiteiten voor het volgende nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven 
te worden voor 8 februari. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER

VRIJDAG 11 FEBRUARI
ROLLEGEM. Winterkost om 18u. 
in Hotel-restaurant Elckerlyck INN, 
Rollegemkerkstraat 56,  Org.: Senio-
renforum Leie-Schelde, Inl.: Mark Van-
denberghe, 0477 21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be

ZATERDAG 12 FEBRUARI
SINT-LIEVENS-HOUTEM. Va-
lentijn wafelverkoop om 14u. 
Inl: Dominique Verdonck: 0477 449 
542

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

ZONDAG 20 FEBRUARI
GERAARDSBERGEN. Ledene-
venement in Parochiezaal Die Cro-
ne, Idegemplein 21, Idegem om 13u. 
Inl.: vbevenementengeraardsbergen@
gmail.com

VRIJDAG 25 FEBRUARI
KACHTEM. Elzas-Zwarte 
Woud culinair in Provinciaal se-
cretariaat West-Vlaanderen, Kach-
temsplein 5, Kachtem om 18u. Org.: 
Seniorenforum West-Vlaanderen

ZATERDAG 26 FEBRUARI
BEERSEL. 19de Stoofvleesfestijn 
in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, 
Dworp van 12 tot 22u. Org.: Vlaams 
Belang Beersel-Sint-Genesius-Rode. Inl.: 
Klaas Slootmans: 0479 76 37 51

WERVIK. Stoofvleesavond in Zaal 
Oosthove, Speiestraat 38 om 18u., Inl.: 
Rudy Denys, 0472 310 666, vlaamsbe-
langwervik@gmail.com 

ZONDAG 27 FEBRUARI
WAREGEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Filip Dewinter en Nathalie 
Dewulf in Lokaal Vlaams Belang Wa-
regem, Leenakkerstraat 9, Beveren Leie 
om 10u.

BEERSEL. Vlaams Belang Ro-
de-Beersel Stoofvleesfestijn in 
Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, Dworp 
om 12u.

ZATERDAG 5 & ZONDAG 6 
MAART
GROBBENDONK. Verloren 
maandag maar dan in een 
weekendjasje in Huize Machteld, 
Gilliam 8 om 11.30u. Org.: VSF Kem-
pen, Inl.: vsf.kempen.grobbendonk@
gmail.com

ZONDAG 13 MAART
STEKENE. Eetfestijn met Tom Van 
Grieken en Filip Brusselmans in Gil-
denhuis, Dorpsstraat 49 om 11.30u. Inl.: 
Gilberte Geers, 0499 21 36 71, gilberte.
geers@telenet.be

DINSDAG 15 MAART
ROESELARE. Spelnamiddag met 
nadien Vlaamse hutsepot in Zaal 
‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1, Rumbeke 
om 14.30u. Org.: Seniorenforum Mandel

VRIJDAG 18 MAART
GROBBENDONK. Ierse avond in 
Huize Machteld, Gilliam 8 om 20u. Org.: 
VSF Kempen, Inl.: vsf.kempen.grobben-
donk@gmail.com

ZATERDAG 19 MAART
DEINZE. Eetfestijn met Barbara 
Pas in Gemeentelijke sporthal Lande-
gem, Stationsstraat 19, Nevele om 19u. 
Inl.: Olaf Evrard, 0475 73 02 45, olaf.
evrard@gent.be

VRIJDAG 25 MAART
BEERSE. Breugheltafel met Tom 
Van Grieken in GC ‘t Heilaar, Heilaar-
straat 35, Beerse om 18u30. Inschrijven 
tot 18/3. Inl.: beerse@vlaamsbelang.org 
of 014 61 56 34.

Boek "En nu is het aan ons!"

TafelvlaggetjeKoffiemok

€2,50

€19,50

€9,99

BEZOEK ONZE WEBWINKEL
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