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Het kiespubliek van N-VA en het Vlaams Belang droogt op door 
aanhoudende immigratie. Die gedurfde stelling nam de uiterst 
linkse VUB-socioloog Jan Hertogen afgelopen maand in, in een 
lezenswaardig vraaggesprek in Doorbraak. Hertogen analyseert al jaar 
en dag de sterk wijzigende bevolkingssamenstelling en brengt daarbij 
boeiende verbanden in kaart tussen onder meer arbeid, migratie, 
politieke voorkeur en sociaaleconomische status. Uit die cijfergegevens 
concludeert hij dat het kiespubliek van de twee Vlaams-nationale 
partijen verdwijnt als sneeuw voor de zon, “want de kinderen van 
de migratie en nieuwe migratie zullen meer en meer wegen op de 
kiesuitslag”, poneert Hertogen.  

Wie de cijfers besnuffelt, beseft dat zijn analyse geenszins op los zand 
is gebouwd. Terwijl in 2000 ‘slechts’1 op 10 inwoners een buitenlandse 
herkomst had, is dat vandaag toegenomen tot 1 op 3 en in heel 
wat steden zelfs 1 op 2 of meer. Dat we op amper een zucht in de 
geschiedenis - 20 jaar is immers niets in historisch perspectief - onze 
bevolkingssamenstelling zo fundamenteel zagen omslaan, is ongezien. 

OMVOLKING

Binnen de identitaire stromingen wordt deze bevolkingsvervanging al 
enige tijd geboekstaafd als ‘omvolking’. Hoewel Hertogen de term niet 
in de mond wil nemen, bevestigt hij ze feitelijk. Zo berekende hij dat er 
tegen 2024 opnieuw 310.000 nieuwe kiezers zullen bijkomen, die voor 
het gros uit mensen van niet-Belgische herkomst bestaan. In dezelfde vijf 
jaar tijd verwerven 170.000 vreemdelingen onze nationaliteit waarvan 
81 procent stemgerechtigd is, zo becijfert Hertogen. Die ontwikkeling 
zal volgens de professor op termijn leiden tot de neergang van partijen 
die voornamelijk autochtone kiezers aantrekken.

Zijn hypothese mag dan in schril contrast staan met de meest recente 
peilingen, waarin de twee Vlaams-nationale partijen nagenoeg 1 op 
2 Vlaamse kiezers bekoren, maar in wezen is ze dat niet. Ze bevestigt 
alleen dat er binnen het Vlaamse electoraat een kolossale politieke 
hergroepering gaande is, een revolte zeg maar, die in 2024 een 
allerlaatste kans krijgt om de voorspelling 
en de natte droom van Hertogen te 
dwarsbomen. Meer dan ooit is het motto 
van 2024: nu of nooit!

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Het doet mij plezier om eens goed nieuws te brengen: de vier voorpostmilitanten die onge-
veer een jaar geleden veroordeeld werden tot celstraffen omwille van een spandoek met 
daarop ‘Stop Islamisering’ gingen succesvol in beroep.

De rechter bevestigde dat de slogan ‘Stop islamisering’ op het Voorpostspandoek niet inge-
geven is door racisme of xenofobie. Nog volgens het Hof van Beroep ging het hier om een 
drukpersmisdrijf dat dus voor assisen moet beslecht worden. We mogen dit beschouwen als een 
vrijspraak en dus een overwinning van het vrije woord.

We mogen daar blij om zijn, maar tegelijkertijd moeten we ons ook zorgen maken. Het Hof 
van Beroep deed dan wel wat logisch is, maar het hele gebeuren maakte ook duidelijk dat heel 
wat activistische rechters in dit land bereid zijn om de vrije meningsuiting in te perken.

En dat verbaast eigenlijk niemand meer. Voor wie het zou vergeten zijn: dit is ook het land 
waar de zevende partij de premier mag leveren. Waar volgens mediaexpert en professor aan 
de Universiteit Antwerpen Stefaan Walgrave het Vlaamse nieuws op dat van Rusland of China 
lijkt. Waar er voor betogingen van kritische burgers grote politiemachten op de been worden 
gebracht, maar waar er niet voldoende mankracht is om zelfs de oprukkende maffia te bestrij-
den. Waar de Franstalige partijen de, althans in de peilingen, grootste Vlaamse partij willen 
verbieden. Waar Kristof Calvo van Groen niet alleen kerncentrales wil sluiten, maar ook de 
toegang tot sociale media voor het Vlaams Belang wil beperken.

Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat België in de Democracy Index van de Economist 
Intelligence Unit, de onderzoekstak van The Economist, tegenwoordig gekwalificeerd staat als 
‘gebrekkige democratie’ en er maar liefst 35 landen zijn die beter scoren. 

Het Vlaams Belang heeft vele kanten. Een anti-massa-immigratiepartij. Een sociale volkspartij. 
Maar bovenal zullen wij ook altijd een vrijheidspartij blijven. Want vrijheid is geen gunst, het is 
een basisrecht.

Vrijheid is een  
basisrecht
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WANPRAKTIJKEN IN 
WOONZORGCENTRA MOETEN 
KORDATER AANGEPAKT

BELGIË KRIJGT  
ISLAMITISCHE HAAT-
PROPAGANDIST 
NIET UITGEZET

Na onthullingen over de verwaarlozing 
van ouderen in commerciële woonzorg-
centra heeft de Franse rusthuisketen Orpea 
– een mastodont met 1.200 instellingen in 
zijn beheer in 23 landen – zijn directeur 
ontslagen. Ook in Vlaanderen staan de 
woonzorgcentra van Orpea op de zwarte 
lijst van het Agentschap Zorg en Gezond-
heid. “De getuigenissen die nu weer aan 
het licht komen zijn ronduit schokkend”, 
reageert Vlaams Parlementslid Immanuel 
De Reuse. “Orpea kiest overduidelijk voor 
een winstbejagmodel in plaats van een 
zorgmodel.” Het parlementslid pleit voor 
een performanter toezicht en dwingende 
regels om dit soort praktijken te bestraffen 
en voorkomen.

Staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Sammy Mahdi 
(CD&V) slaagt er niet in om 
Abdallah Ouahbour, die door de 
Staatsveiligheid gezien wordt als 
een haatpropagandist met ernstig 
dreigingsniveau, het land uit te 
zetten. “En zo kan de leidende 
figuur van de Groep van Maaseik, 
die mee verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de aanslagen 
in Casablanca en Madrid, 
waarbij 250 doden vielen, en 
die de terreurgroep IS moreel en 
financieel zou steunen, hier blijven 
rondlopen”, zegt Kamerlid Dries 
Van Langenhove. “Het toont 
nog maar eens het failliet van het 
Belgisch terugkeerbeleid aan.”

BELOOFDE LEZ-TOEGANG 
VOOR OLDTIMERS BLIJFT UIT
Vlaams Parlementslid Bart Claes drong in het Vlaams Par-
lement aan om eindelijk werk te maken van een wettelijke 
regeling die oldtimers opnieuw toegang geeft tot de Vlaamse 
lage-emissiezones (LEZ’s). “Die wettelijke regeling blijft nog 
steeds uit. En dat terwijl er in het buitenland en in Brussel wél 
al een gunstmaatregel voor oldtimers is.” Het Vlaams Belang 
pleitte er al meermaals voor om ook voor Vlaamse oldtimers-
bezitters deze uitzondering in te voeren en diende er in het 
Vlaams Parlement zelfs al een voorstel over in. “Oldtimerlief-
hebbers vragen dit al sinds het ontstaan van de LEZ’s. Maar 
minister Demir laat de kwestie aanmodderen.”
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“We zien in deze dossiers dat afreke-
ningen plaatsvinden waarbij mensen 
worden onthoofd, in stukken gesneden, 
folterkamers… Dat gebeurt bij ons. Niet 
elders. Wat we ook zien is dossiers 
waarmee corruptie gemoeid is binnen 
het gerechtelijk apparaat en de politie. 
Infiltraties. Eens er veel geld mee ge-
moeid is wordt alles zeer gewelddadig.”

Ignacio de la Serna, procureur-generaal, 
Le Soir, 2 februari 2022

“Steeds meer mensen worden ge-
dwongen tot een dramatische keuze 
tussen voedsel en verwarming. Het zijn 
basisrechten voor iedereen, maar ook 
de Belgische realiteit haalt die theorie 
steeds sneller en harder in. Nooit eerder 
schoven zoveel mensen aan bij de 
voedselbanken, nooit eerder waren de 
wachtende rijen op zoek naar hulp zo 
lang.

Pascal Kerkhove, redactiedirecteur  
De Zondag, Knack, 6 februari 2022.

“Het CST afschaffen leidt vermoedelijk 
tot de nodige fysieke en psychologische 
ruimte om zelf tot de beslissing te komen 
om zich te laten vaccineren. Onder 
die omstandigheden ervaren ze meer 
volwaardige vrijheid om zich al dan niet 
te laten vaccineren, terwijl het CST, een 
vaccinatiepas of vaccinatieplicht hen 
hiertoe verleidt of zelfs dwingt.”

Onderzoeksteam motivatiebarometer 
(UGent), GvA, 4 februari 2022.

“’We verlagen BTW op elektriciteit maar 
niet op vervuilend gas.’ Net na beslis-
sing om CO2-vrije elektriciteit te gaan 
vervangen door gasgestookte elektrici-
teit. Deze regering denkt dat de mensen 
echt dom zijn?”

Geert Noels, econoom, Twitter,  
2 februari 2022.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD“UNIA MOET OPTREDEN TEGEN 
CONNER ROUSSEAU” 
In de aanpak van het virus komt de ware aard van de socialisten 
meer en meer naar boven. Zo pleit voorzitter Rousseau er onom-
wonden voor om een hele bevolkingsgroep, de niet-gevaccineer-
den, uit te sluiten uit het maatschappelijke leven. “Vele honderden 
mensen hebben ondertussen bij Unia klacht ingediend tegen 
Rousseau”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar 
Unia krijgt van de Rousseaus van deze wereld jaarlijks meer dan 
drie miljoen euro belastinggeld toegeschoven en dit enkel en 
alleen om een politieke strijd te voeren tegen het Vlaams Belang. 
Ik wil het nog zien gebeuren dat ze een hand die hen zo over-
vloedig voedt, zullen bijten.”

“ELKE KLACHT VAN INTRA- 
FAMILIAAL GEWELD MOET  
ERNSTIG GENOMEN WORDEN”

Het Comité P, het controleorgaan belast met het toezicht op de 
globale werking van de politiediensten, stelt in een rapport dat 
intrafamiliaal geweld nog te vaak gebanaliseerd wordt door 
agenten. “Het Comité P ziet terecht het gebrek aan kennis als 
de oorzaak hiervan”, zegt Kamerlid Katleen Bury, die hierover 
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) 
ondervroeg. “Wanneer een probleem ontdekt wordt, moet dit 
nauwgezet worden opgevolgd. Vandaag moeten slachtoffers na 
het indienen van hun klacht het vaak stellen met een foldertje.”
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“BRUSSELSE 
BURGEMEESTER  
KAN ZIJN TAAK  
NIET AAN”
Fractieleider in het Brusselse Hoofdstedelijk 
Parlement Dominiek Lootens-Stael is er niet 
over te spreken dat burgemeester Philippe 
Close (PS) een individueel administratief be-
togingsverbod wil gebruiken om geweld in 
de marge van betogingen tegen te gaan. 
“Het wordt tijd dat de rol van Close zelf - in 
de ordehandhaving bij grote manifestaties 
in Brussel die steevast geplaagd worden 
door extreemlinks geweld - onder de loep 
wordt genomen. De burgemeester en de 
politieofficieren onder zijn bevel weigeren 
extreemlinkse gewelddadige groepen zoals 
Antifa aan te pakken. Dat is de oorzaak 
van de steeds weerkerende ellende.”

“VLAANDEREN WORDT 
ONVOLDOENDE GEPROMOOT 
ALS TOERISTISCHE BESTEMMING”
De bekendheid van Vlaanderen en haar toeristische bestemmin-
gen gaat erop achteruit. Dat blijkt uit onderzoek van Toerisme 
Vlaanderen bij actieve reizigers uit 19 landen. Slechts 61 
procent van de ondervraagde Europeanen kent Vlaanderen. 
Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder drong in het Vlaams 
Parlement bij toerismeminister Zuhal Demir (N-VA) aan om een 
tandje bij te steken op vlak van het promoten van Vlaanderen 
en haar kunststeden als toeristische bestemming. “Troeven zijn 
er in Vlaanderen zeker genoeg: ons erfgoed, onze natuur, 
onze kunststeden, onze cultuur en ons culinair vakman-

schap”, luidde het. 
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Met volmachtenregeringen vol ministers met nul 
stemmen die het parlement buiten spel zetten, zou 
men het wel eens durven vergeten, maar dit land 
is nog steeds een parlementaire democratie. Dat 
betekent dat de regering uitvoert wat beslist wordt 
door het parlement dat verkozen wordt door de 
burgers.

Blijkbaar hebben echter meer en meer mensen 
problemen met het concept van een parlementaire 
democratie. Zo ook de media-Grootviroloog Marc 
Van Ranst die het na zijn eerder beschamende 
passage in een vorige hoorzitting in de Kamer 
duidelijk nog steeds niet kan verkroppen dat hij 
niet werd uitgenodigd voor de parlementaire 
hoorzittingen rond de verplichte vaccinaties, en 

daarom bijzonder denigrerend doet over die 
virologen wier meningen wél gevraagd wordt 
omdat ze wél relevant zijn. 

Daarnaast liet de media-viroloog ook weten dat 
het “niet in die hoorzittingen [is] dat het eigenlijke 
debat over een vaccinverplichting gevoerd 
zal worden” maar dat wanneer er beslist moet 
worden, het zijn en enkel zijn mening is die telt.

Virologen met grootheidswaanzin blijken niet 
alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar 
ook en vooral voor de democratie. Verwondert 
het nog iemand dat dit soort van narcistische 
figuren maar al te graag aanschurkt bij de 
communistische antidemocraten van de PVDA?

De Grootviroloog en de 
democratie
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MIGRATIE

Ook N-VA stemt voorstel 
kostprijsonderzoek 
immigratie weg
Alle andere partijen stemden in het Vlaams Parlement tegen de agendering van een voorstel 
van het Vlaams Belang dat de kostprijs van de massa-immigratie voor de Vlaamse overheid 
zou becijferen. Vlaams Parlementslid en hoofdindiener Sam van Rooy had geen goed woord 
over voor de afwijzing van deze vraag naar transparantie, bovendien nog eens zonder enig 
inhoudelijk argument. “Onbegrijpelijk dat zelfs de N-VA dit onderzoek weigert. De Vlaamse 
belastingbetaler heeft toch het recht te weten wat de immigratie aan onze samenleving kost?”, 
aldus van Rooy.

DOOR WIM VAN OSSELAER

Het migratiebeleid is weliswaar 
nog steeds een federale 
bevoegdheid, maar dat neemt 
niet weg dat de kosten van 
de aanwezigheid van de 
tienduizenden immigranten 
die hier jaarlijks worden 
toegelaten een zware 
impact hebben op het 
Vlaamse budget. Scholen 
ontvangen bijvoorbeeld 
fors meer werkingsmiddelen 
voor de extra zorg die 
kinderen van anderstalige 
ouders nodig hebben. 
De meeste immigranten 
ontvangen sociale toeslagen 
via het Groeipakket. Veel 
vreemdelingen worden 
door welzijnsdiensten 
ook doorverwezen naar met 
belastinggeld gefinancierde 
sociale huisvesting. 

BELASTINGGELD

Voor het Vlaams Belang moet 
er ook inzake de kostprijs van 
immigratie transparantie worden 
geboden. Een efficiënt beleid kan 
immers niet gebaseerd zijn op 
dogma’s en zeker op een moment 

dat de Vlaamse overheidsschuld 
ontspoort – en volgens prognoses 
binnen enkele jaren zelfs 100 
procent dreigt te bedragen van 

de inkomsten – moet elke uitgave 
tegen het licht worden gehouden. 

De andere partijen – zowel die 
van de meerderheid als die van de 
linkse oppositie – stemden echter op 
een weinig fraaie en democratische 
manier tegen de agendering van 
het voorstel. Enkel N-VA deed 
in de plenaire vergadering na 
van Rooys toelichting nog een 
poging om haar tegenstem te 

legitimeren. Die partij liet weten 
dat voor haar “de discussie over 
de kostprijsberekening van de 
immigratie niet thuishoort op het 

Vlaamse, maar wel op het 
federale niveau”. 

VLAAMS-
NATIONALISME

Sam Van Rooy had geen 
begrip voor deze motivering. 
“Niemand kan toch met ernst 
ontkennen dat de massa-
immigratie evenzeer een zware 
kostprijs met zich meebrengt in 
heel wat belangrijke Vlaamse 
beleidsdomeinen, met name 
Integratie, Onderwijs, Welzijn, 
Werk en Huisvesting? Wij 

vinden dat de hardwerkende 
Vlaming het recht heeft om 
precies te weten wat er met zijn 
belastinggeld gebeurt”, betoogde 
hij. “Het is onvoorstelbaar dat 
een zelfverklaarde Vlaams-
nationalistische partij kennelijk vindt 
dat de Vlaamse overheid zelf niet 
mag onderzoeken hoe groot de 
financiële impact van de massa-
immigratie op haar eigen begroting 
en beleidsdomeinen is.”

De Vlaamse 
belastingbetaler heeft 
het recht te weten wat 

de immigratie onze 
samenleving kost
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Groeipakket lokt jonge Afghanen 
massaal naar Vlaanderen 
Het Vlaamse Groeipakket werkt als een magneet op Afghaanse minderjarige 
gelukzoekers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Immanuel De 
Reuse opvroeg bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Het is duidelijk dat in 
Afghanistan de boodschap rondgaat dat er met het Vlaams Groeipakket geld te verdienen 
valt en dat de familie of mensensmokkelaars om die reden massaal minderjarigen naar 
hier proberen te loodsen”, zei De Reuse in het Vlaams Parlement.

DOOR WIM VAN OSSELAER

Uit de cijfers die Immanuel De 
Reuse te pakken kreeg, blijkt dat 
inmiddels maar liefst 67% van 
de minderjarige niet-begeleide 
vreemdelingen die in Vlaanderen 
een Groeipakket ontvangen 
Afghaan is. Het aantal Afghaanse 
niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen dat een Groeipakket 
ontvangt, is de voorbije twee jaar 
met 127% gestegen. In 2019 ging 
het om 320 Afghanen. In 2021 
waren het er al 729. Dat levert 
deze immigranten gemiddeld per 
jaar 3.206 euro op of omgerekend 
een goede 267 euro per maand. 
Dat bedrag is dankzij sociale 
toeslagen fors meer dan wat de 
gemiddelde Vlaamse ouder voor 
zijn eigen kinderen ontvangt en een 
veelvoud van het jaarinkomen van 
een gezin in Afghanistan. Nochtans 
gaat het vaak over jongeren die 
naast hun Groeipakket ook al een – 
eveneens door de belastingbetaler 
gefinancierde – kost en inwoon 
ontvangen van Fedasil. 

TOPBESTEMMING 

Uit cijfers van het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen 
en de Staatlozen (CVGS) blijkt 
niet toevallig dat België samen 
met Oostenrijk dé Europese 
topbestemming is geworden 
voor Afghaanse niet-begeleide 
minderjarigen. Hoewel zelfs bij 
het CVGS wordt gewezen op 
de rol van het voor minderjarige 
vreemdelingen al te genereuze 
Groeipakket, blijven CD&V, 
N-VA en Open Vld doen alsof 
er niets aan de hand is en 
doen zij deze forse toename 
af als een louter gevolg van de 
machtsovername door de Taliban 
in Afghanistan. 

Na de tegenwerping van De 
Reuse waarom andere landen 
dan niet met dezelfde stijging 
geconfronteerd worden, bleef 
het uiteraard stil. Al jaren dringt 
het Vlaams Belang aan om het 

bedrag van het Groeipakket voor 
minderjarige vreemdelingen te 
verminderen. Al in januari 2020 
beloofde minister van Welzijn 
Wouter Beke er werk van te 
maken. Tot op heden kwam de 
regering nog steeds niet over de 
brug met een initiatief, met alle 
gevolgen van dien dus. 

MELK EN HONING
 
In het Vlaams Parlement riep 
De Reuse de minister dan 
ook op om eindelijk werk 
te maken van de al zo lang 
beloofde aanpassing van de 
wetgeving om het bedrag aan 
Groeipakket voor niet-begeleide 
minderjarigen te beperken. “Stop 
nu eindelijk uw politiek correct 
wegkijkgedrag”, wierp De Reuse 
de minister voor de voeten, “en 
zorg ervoor dat ons land niet 
langer het land van melk en 
honing is voor gelukzoekers uit 
Afrika en Azië.”

MIGRATIE
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ECONOMIE

Dossier werk: Waalse 
molensteen rond Vlaamse nek 
Nadat de coronacrisis even roet in het eten dreigde te gooien en een grote toename van de 
werkloosheid was voorspeld, is toch gebleken dat onze arbeidsmarkt een flink stuk veerkrachtiger 
is dan economen dachten. Maar de Waalse politiek gooit roet in het eten.

DOOR FREDERIK PAS

De relance laat zich voelen 
op onze arbeidsmarkt met 
grote tekorten aan beschikbaar 
personeel in tal van sectoren. 
Maar de materie zit op 
wetgevend vlak nog steeds 
verspreid tussen het federale 
niveau en de gewesten, en 
daar wringt het schoentje. 
Een krachtdadig beleid om de 
arbeidsmarkt te hervormen – een 
eis die steeds luider klinkt – is 
niet meer mogelijk binnen het 
bestaande federale kader. “Het 
Vlaams Belang eist al langer 
dan vandaag de volledige 
splitsing van de materie Werk en 
de er aan gekoppelde Sociale 
Zekerheid”, aldus Kamerlid Hans 
Verreyt.

WERKLOOSHEIDSCIJFERS

De werkloosheid ligt in 
Vlaanderen op een historisch 
laag niveau van 4% met een 
activiteitsgraad van 76,2%. De 
doelstelling is om tegen 2024 
80% te halen om de uitgaven 
van de sociale zekerheid 
voldoende te kunnen financieren. 
In het Waals Gewest bedraagt 
de werkloosheid 9,1% bij een 
activiteitsgraad van 65,8% en 
in het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest ligt de werkloosheid op 
13,8% bij een activiteitsgraad van 
amper 62,6%. In Franstalig België 
zijn ze dus mijlenver verwijderd 
van de beoogde 80%. Daar 
geeft men zelf grif toe dat ze dat 

binnen een decennium zelfs niet 
kunnen behalen. “Met dergelijke 
cijfers is het duidelijk dat het 
Vlaanderen is dat de sociale 
zekerheid financiert, maar verder 
gehinderd wordt om adequate 
hervormingsmaatregelen 
in de werkloosheid door te 
voeren”, meent Verreyt. Vooral 
de langdurige werkloosheid 
is problematisch in Brussel en 
Wallonië. Van de 53.000 
mensen die langer dan acht jaar 
onafgebroken in werkloosheid 
zitten, wonen er 70% in Franstalig 
België.  

De werkzaamheidsgraad in Wallonië 
ligt bij hooggeschoolden 5% lager 
dan in Vlaanderen, bij midden- en 
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laaggeschoolden loopt dat zelfs op 
tot meer dan 10%. Het verschil met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is voor laag- en middengeschoolden 
zelfs nóg groter. Het probleem ligt 
bij het niveau van het 
onderwijs en opleiding (en 
dat is regionale materie). 
Een goede opleiding staat 
immers garant voor beter 
werk. In Brussel is dit te 
wijten aan een enorme 
groep jongvolwassenen 
- voornamelijk met 
migratieachtergrond – die 
er maar niet in slagen 
een diploma te halen. 
Naast het beperken 
van migratie is de 
enige remedie dan ook 
opleidingen, opleidingen 
en opleidingen! 

Zowat een kwart van de 
werklozen in Vlaanderen 
geeft aan weinig (of 
geen) kennis van het 
Nederlands te hebben. 
Op 190.000 Vlaamse 
werklozen zijn er 60.000 
allochtonen waarvan 
35.500 aangeven de 
taal niet voldoende te kennen om 
te werken. “Het verhaaltje dat 
we hen nodig hebben om onze 
arbeidsmarkt draaiende te houden, 
is dus een pertinente leugen. 
Het bewijst bovendien dat de 
ongelimiteerde globalisering en het 
immigratieliberalisme ten koste gaan 
van ons welvaartsmodel en ons 
sociale zekerheidssysteem fnuiken”, 
duidt Verreyt.

FUNDAMENTEEL ANDERE 
MENTALITEIT

Dat de arbeidsmarkt fundamenteel 
anders is in Vlaanderen dan in het 
Franstalig landsgedeelte heeft ook 
veel te maken met werkethiek. De 
provincie Henegouwen, met een 
werkloosheid van 15%, is daar een 
‘mooi’ voorbeeld van. Zo’n 6.400 
Henegouwers gaan dagdagelijks 

werken in Frankrijk, terwijl anderzijds 
22.400 Fransen de grens oversteken 
om in Henegouwen te komen 
werken. Dat zijn dus 16.000 
arbeidsplaatsen in een streek die 

het meest getroffen is door hoge 
en langdurige werkloosheid! Een 
gezonde werkmentaliteit – of beter 
de afwezigheid daarvan - kan daar 
dus niet los van gezien worden. 

Wat wij als oplossing zien? 
Een sociale beperking van de 
werkloosheid in de tijd. Maar met 
de nadruk op sociaal. We weten 
dat werknemers boven de 50 jaar 
het moeilijker hebben om nog een 
vaste job te vinden. Soms gaat dat 
ook over zware beroepen, die je 
niet kan uitvoeren tot je 65ste. Dus 
daarvoor alle begrip. Maar wie 
langer dan twee jaar werkloos is 
zou verplicht moeten worden een 
opleiding te volgen, bij voorkeur 
in een knelpuntberoep. De lijst, 
die jaarlijks door de VDAB wordt 
aangepast, telt intussen voor 2022 
maar liefst 207 beroepen, 17 

meer dan het jaar voordien. En in 
die lijst zit wel degelijk voor ieder 
wat wils. Het gaat over financiële 
beroepen (zoals boekhouder), 
commerciële bedienden, beroepen 

in de bouwsector, ICT, 
technici maar ook 
mensen in de zorg, 
gaande van sommige 
medische specialisten tot 
verzorgenden.

De boutade van de 
socialisten dat we dus 
arbeidsmigratie nodig 
hebben om die jobs in te 
vullen is onzin. Het zijn 
doorgaans niet-opgeleide 
gelukszoekers die dan 
uiteindelijk stranden bij 
het… OCMW en niet op 
de arbeidsmarkt. 

SPLITSING IS DE 
ENIGE JUISTE 
OPLOSSING

Om de kentering in 
Vlaanderen in te zetten 
moet de bevoegdheid 
Werk dus integraal naar 
het Vlaamse niveau. Als 

men dat in Wallonië anders wil 
regelen is dat hun goed recht, 
maar niet op onze kosten. PS-
Voorzitter Paul Magnette gaf met zijn 
waanidee om de e-commerce af te 
schaffen een goed beeld van hoe 
men in Wallonië denkt over onze 
arbeidsmarkt. 

De reactivering van werklozen is 
intussen regionale materie en dat is 
duidelijk te merken aan de cijfers 
waar Vlaanderen sinds jaar en dag 
beter presteert dan Franstalig België. 
“Maar het probleem is dat de baten 
van deze politiek niet terugkeren naar 
Vlaanderen, maar in de bodemloze 
federale staatskas verdwijnen”, stelt 
Verreyt terecht. Hoe harder we ons 
best doen dus, hoe meer transfers 
dat oplevert naar Wallonië. Daarom 
moeten we ook de baten krijgen van 
ons goed beleid.  

“In Brussel is er 
een enorme groep 
jongvolwassenen 
-voornamelijk met 

migratieachtergrond- 
die er maar niet in 
slaagt een diploma  

te halen”



Het Vlaams Belang blies op 30 januari 
verzamelen in Antwerpen, op het plein 
vernoemd naar één van de iconische 
figuren uit de Vlaamse Beweging, Hendrik 
Conscience. Nadat het Vlaams Belang 
in 2021 als eerste partij een digitale 
nieuwjaarsreceptie organiseerde, was 
het Vlaams Belang de eerste partij om 
opnieuw een fysieke nieuwjaarsactiviteit 
te organiseren. Tom Van Grieken brak 
er een lans voor betaalbare energie 
en haalde vernietigend uit naar de 
paars-groene regering die maar blijft 
aanmodderen in het energiedossier 
(hierover meer op pg. 16).

“BORSBEEK MOET BORSBEEK 
BLIJVEN”

Filip Dewinter beet de spits af met 
een pleidooi voor identiteit en de 
zelfstandigheid van Borsbeek los van 
Antwerpen. Van Grieken besteedde 
in zijn toespraak dan weer aandacht 
aan nationale thema’s. Centraal in het 
betoog was het “absolute falen op alle 

vlakken” van de paars-groene coalitie 
van premier Alexander De Croo (Open 
Vld), maar ook van de “teleurstellende” 
Vlaamse regering van minister-president 
Jan Jambon (N-VA). In het bijzonder 
werden de “onzinnige en onnuttige” 
coronamaatregelen geviseerd. “Genoeg 
is genoeg!”, zo liet Van Grieken horen. 
“We hebben genoeg van deze anti-
regering met hun antipolitiek. Genoeg 
van de kindermoordenaars die achter 
de tralies horen, maar vrij mogen 
rondlopen en opnieuw toeslaan. Genoeg 
van de CST-pas en vrijheidsrovende 
maatregelen die niet eens iets medisch 
uithalen. En genoeg van de hyperinflatie 
en wurgende energieprijzen die onze 
gezinnen zwarte sneeuw doen zien en 
hun koopkracht opeten!“ 

“NIET OMIKRON, MAAR 
ENERGIEPRIJZEN DOEN NU 
MENSEN PIJN”

“Het is daarom hoog tijd dat de 
coronamaatregelen maximaal worden 

gelost”, vervolgde Van Grieken. Onze 
partij doelt daarmee in het bijzonder op 
de belemmerende regels op de horeca 
en de evenementsector. “Er moet nu 
aandacht worden gespendeerd aan dat 
wat onze burgers echt pijn doet, en dat 
is veel minder de – gelukkig mildere – 
omikronvariant en des te meer de inflatie 
en de energieprijzen waar deze regering 
absoluut niets aan doet.”

Onze voorzitter duwde ook oplossingen 
naar voren inzake dit koopkracht- en 
energievraagstuk. “Onze mensen moeten 
een verdriedubbeling slikken van hun 
energiekosten”, klonk het. “Maar dat 
is helemaal niet te slikken, want ruim 
de helft van die facturen zijn allemaal 
belastingen en taksen. Met de honderden 
miljoenen euro’s aan extra inkomsten is 
een BTW-verlaging naar 6% dus zeer 
haalbaar. Kunnen koken en je badkamer 
verwarmen zijn geen luxedingen, maar 
basisbehoeften. Het is hoog tijd dat niet 
het politiek systeem, maar onze mensen 
terug op de eerste plaats komen.”
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“Genoeg is genoeg!”: eerste fysieke 
nieuwjaarsbijeenkomst sinds pandemie
Onze partij heeft in Antwerpen het nieuwe jaar ingeluid met een opnieuw fysieke bijeenkomst. Het Consienceplein 
liep vol voor de toespraken van partijvoorzitter Tom Van Grieken en Antwerps kopstuk Filip Dewinter. Centraal 
in de toespraken stond de slagzin ‘genoeg is genoeg!’ “We hebben genoeg van de onzinnige CST-regels, genoeg 
van de massa-immigratie, genoeg van de straffeloosheid, genoeg van de wurgende energieprijzen en genoeg van 
de paars-groene onkunde!” Onze partij pleitte daarom voor een maximale afbouw van de coronamaatregelen 
“zodat er eindelijk aandacht kan gaan naar de fataal slinkende koopkracht en wurgende energieprijzen”.

PARTIJ

DOOR JONAS NAEYAERT



maart 2022 13

Strengere aanpak nodig van 
illegale handel in puppy’s
Vlaams Parlementslid Els Sterckx pleitte in het Vlaams Parlement voor strengere controles op 
illegale puppytransporten uit Oost-Europa naar Vlaanderen. Recent werd in Duitsland opnieuw zo’n 
transport onderschept met Vlaanderen als bestemming. “Die transporten voldoen niet aan onze 
Dierenwelzijnswetgeving. Puppy’s worden in erbarmelijke omstandigheden vervoerd en bovendien 
onder de toegelaten leeftijd”, zei Sterckx aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “U moet contact 
opnemen met de Duitse politie om lessen te trekken uit hun aanpak van deze illegale transporten, om 
zo ook in Vlaanderen deze wanpraktijken tegen te gaan.”
DOOR WIM VAN OSSELAER

Begin januari werd door de Duitse 
politie nabij Aken een Tsjechisch 
transport met meer dan 60 puppy’s 
onderschept dat bestemd was voor 
Vlaanderen. De jonge hondjes 
bleken heel wat gebreken te 
vertonen. Zo was er geen sprake 
van de nodige inentingen. De 
pups werden inmiddels in asielen 
in de regio ondergebracht. Ook 
in maart 2021 werd in Duitsland 
al een Hongaars transport met 
101 puppy’s – zonder eten 
noch drinken en te jong volgens 
onze wetgeving – op weg naar 
Vlaanderen onderschept. “Maar in 
Vlaanderen werd nog geen enkel 
transport onderschept en raken 
pups van deze transporten nog 
steeds in de handel”, merkte Els 
Sterckx op, “Minister Weyts, u 
moet de puppyhandel strenger laten 
controleren en aanpakken.”

STEEKPROEFSGEWIJS 

De minister gaf echter te 
kennen geen informatie te 
hebben over gerichte controles 
door onze politie. “In Wallonië 
wil men blijkbaar de invoer 
of verkoop van puppy’s uit 
Oost-Europa verbieden. Maar 
in Vlaanderen kan er niet 
strenger op worden toegezien 
zoals in Duitsland?”, stelde 
Sterckx vast. “De illegale 
leveranciers – die trouwens 
vaak gekend zijn omdat ze 
al meerdere overtredingen 
begingen – moeten harder 
aangepakt worden. Daarom 
moet u de leveranciers van de 
puppy’s die niet voldoen aan 
onze dierenwelzijnswetgeving, 
schrappen van onze lijst van 
toegelaten invoerders.” 

SIGNAAL GEVEN

“De politie moet eveneens 
achterhalen voor wie die 
transporten bestemd zijn, want 
blijkbaar vindt men in Vlaanderen 
wel inkopers voor die te jonge 
– en vaak niet gevaccineerde 
– pups. Deze inkopers moeten 
niet alleen gecontroleerd, maar 
ook gesanctioneerd worden”, 
argumenteerde Sterckx. 

“Er zijn bovendien 
dierenwelzijnsorganisaties die 
deze transporten opvolgen en bij 
aankomst ervan ook de politie 
verwittigen, maar daarmee 
gebeurt niets. De erkenning van 
puppywinkels in Vlaanderen die 
zich aan dergelijke praktijken 
bezondigen, moet ingetrokken 
worden”, besloot Sterckx.

DIERENWELZIJN
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Op 29 oktober 2021 werd in het 
Vlaams Parlement een voorstel van 
decreet goedgekeurd dat het Covid 
Safe Ticket in Vlaanderen tot 31 ja-
nuari 2022 als toegangsvoorwaarde 
oplegde voor onder meer de horeca. 
Amper vijf dagen voor de voorziene 
einddatum agendeerden CD&V, N-VA 
en Open Vld bij hoogdringendheid 
een voorstel om de toepassing van 
het CST te verlengen, ditmaal voor 
zolang de federale regering de epide-
mische noodsituatie laat voortduren.

OP EEN DRAFJE

Het Vlaams Belang had bij monde 
van Stefaan Sintobin, voorzitter 
van de commissie Welzijn van het 
Vlaams Parlement, aangedrongen 
om voorafgaand aan de verlenging 
een ernstig debat met hoorzittingen 
te organiseren. CD&V en N-VA 
wilden daar echter niet van weten 
en gaven er de voorkeur aan de 
verlenging op een drafje door het 
parlement te jagen. Chris Janssens 
hekelde in het bijzonder de houding 
van N-VA die in de pers de indruk 

probeerde te wekken tegen het CST 
te zijn, maar in het parlement het 
voorstel voor de verlenging zelf wel 
mee indiende.

Janssens viseerde ook de koppeling 
van het CST aan het voortduren 
van de – door de federale rege-
ring voorlopig alvast tot 27 april 
verlengde – epidemische noodsi-
tuatie, terwijl Wallonië en Brussel 
wél een vaste einddatum oplegden 
voor het CST. “Het is toch wel kras 
dat de ‘Vlaams- nationalistische’ 
N-VA de einddatum voor het CST 
in Vlaanderen – een exclusief 
Vlaamse bevoegdheid – in handen 
legt van de federale ministers De 
Croo en Vandenbroucke”, zei hij. 
Uiteindelijk keurden alle partijen de 

verlenging goed met uitzondering 
van het Vlaams Belang en PVDA.

HOORZITTINGEN

Ondertussen willen sommige partijen 
nog verder gaan en de vaccinatie-
vrijheid zelfs volledig afschaffen. In 
de Kamercommissie Gezondheid 
werden 32 sprekers uitgenodigd 
voor een hoorzitting die het debat 
daarover moet openen. In eerste 
instantie werden enkel sprekers 
weerhouden die ronduit pro verplich-
te vaccinatie zijn, en was er van een 
ernstig debat geen sprake. Onder 
druk van het Vlaams Belang werden 
er uiteindelijk ook meer kritische 
stemmen uitgenodigd – onder meer 
Sam Brokken en Rik Torfs – die een 
enorme meerwaarde voor het debat 
bleken te zijn. “Het Vlaams Belang 
vindt dat een verplichte vaccinatie net 
zoals een pasjesmaatschappij onge-
wenst is”, aldus Vlaams Belang-fractie-
voorzitster in de Kamer Barbara Pas. 
“Wij hechten nog wél waarde aan 
burgerrechten zoals vrije keuze en 
zelfbeschikking.”

SOCIAAL

Op 26 januari werd de verlenging voor onbepaalde duur van het Covid Safe Ticket (CST) snel – 
zonder echt grondig inhoudelijk debat – door het Vlaams Parlement gejaagd. Opvallend: geen 
enkele van de partijen die het voorstel voor die verlenging indiende – CD&V, N-VA en Open Vld 
– kon antwoorden op de vragen wat nu juist nog de wetenschappelijke basis of de noodzaak 
van het CST is. “Het is toch de waanzin voorbij dat de vrijheden van honderdduizenden 
Vlamingen worden ingeperkt zonder dat er een legitieme reden voor bestaat”, zei Vlaams 
Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.
WIM VAN OSSELAER

Pasjesmaatschappij verlengd voor 
onbepaalde duur

“Het Vlaams Belang vindt dat 

een verplichte vaccinatie net 

zoals een pasjesmaatschappij 

ongewenst is”
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Enige tijd geleden werd een 
vrouwelijke treinbegeleidster door 
geweldplegers in elkaar geslagen 
en gewond achtergelaten op het 
perron. Begin dit jaar werd een 
25-jarige vrouwelijke studente 
langdurig lastiggevallen toen ze ’s 
avonds de trein naar Brussel wilde 
nemen. Zij werd het slachtoffer van 
jonge dronken mannen die haar 
insloten, uitmaakten voor ‘racist’ en 
haar bedreigden. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden. Jaarlijks worden 
er meer dan 20.000 van dit soort 
criminele feiten geregistreerd.

En ook het treinpersoneel zelf is re-
gelmatig het doelwit van agressie. In 
2020 registreerde de NMBS 1.132 
gevallen van agressie tegen perso-
neelsleden. Een indrukwekkend cijfer 
gelet op het feit dat de bezettings-
graad in dat jaar beduidend lager 
lag door de COVID-19-pandemie. 
In de Kamer confronteerde Kamerlid 
Frank Troosters de minister van 
Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) 
al ontelbare keren met deze feiten, 

maar enige concrete en structurele 
actie van de minister of van de 
NMBS-directie blijft uit.

GEBREK AAN VERANT-
WOORDELIJKHEIDSZIN

Securail, de veiligheidsdienst van 
de NMBS, is onderbemand en 
smeekt om versterking. 
De uitgaven van de NMBS voor 
haar veiligheidsdienst dalen 
jaarlijks en bedragen nog geen 
4 procent van de totale uitgaven. 
De agenten beschikken slechts 
over beperkte verweermiddelen 
en ook in hun opleiding wordt 
steeds minder geïnvesteerd, zo 
klaagt Troosters aan.

Het Vlaams Belang wil niet langer 
lijdzaam toezien hoe het gebrek 
aan verantwoordelijkheidszin 
van de beleidsverantwoordelij-
ken vroeg of laat tot feiten met 
een zware of fatale afloop zou 
kunnen leiden. Aangezien minister 
Gilkinet weigert in te grijpen, 

diende Troosters zelf een voorstel 
in waarbij de regering wordt 
aangemaand om snel méér en 
gekwalificeerd personeel aan te 
werven, voldoende en kwaliteits-
volle opleidingen te organiseren 
en om voor dit alles voldoende 
financiële middelen te voorzien.

SPELLETJES

Helaas is veiligheid dan weer 
géén prioriteit voor de Vivaldi-par-
tijen. Zij stemden het Vlaams 
Belang- voorstel gewoon weg.
Troosters was dan ook zeer 
duidelijk in zijn conclusie: “Blijk-
baar is het spelen van politieke 
spelletjes of het opvolgen van 
de partij-instructies belangrijker 
dan de veiligheid van de treinrei-
zigers of het NMBS-personeel. 
Dit is beschamend en maakt de 
uitingen van verontwaardiging of 
medeleven van de paars-groene 
politici telkens er nieuwe criminele 
feiten plaatsvinden totaal onge-
loofwaardig.”

CRIMINALITEIT

Geweld op en rond het openbaar vervoer is geen nieuw fenomeen, maar het is wel een 
groeiend fenomeen. Het gaat daarbij over feiten van fysieke of verbale agressie, bedreigingen, 
intimidatie, zwartrijden of vandalisme. Het Vlaams Belang diende in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie in met aanbevelingen om dit geweld tegen 
te gaan, maar dat voorstel werd door de meerderheidspartijen gewoon weggestemd.

DOOR STIJN HIERS

Geweld op het openbaar vervoer: 
geen prioriteit voor Vivaldi-regering



“Onze kerncentrales 
zijn absoluut veilig”
Reccino Van Lommel & Kurt Ravyts

Vlaams Belang Magazine16
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VRAAGGESPREK

“De zogenaamde energietransitie 
zal er voor zorgen dat de 
elektriciteitsfactuur verder zal 
stijgen”
De stijgende energiefactuur blijft gigantische proporties aannemen en dreigt de 
energiearmoede in Vlaanderen naar ongekende hoogtes te stuwen. Een zogenaamd 
compromis van paars-groen om deze factuur te drukken bevatte geen enkele structurele 
hervorming en gaat zowaar pas in na de koude wintermaanden. Bij monde van Kamerleden 
Reccino Van Lommel en Kurt Ravyts vroeg het Vlaams Belang meermaals om dringend 
structurele maatregelen zoals een permanente btw- verlaging en een ontvetting van de factuur. 
De redactie zocht beide Kamerleden op voor een gesprek over de uit hun voegen barstende 
stroomfacturen en nakende energietekorten.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Van Lommel, de visies op een kernuitstap 
zijn wel heel uiteenlopend. Voor sommigen is het een 
groene hemel op aarde, voor anderen een regelrecht 
rampscenario, Kunt u de concrete gevolgen van een 
kernuitstap even schetsen?
 
Reccino Van Lommel: Wanneer alle kerncentrales 
sluiten, zullen we voor maar liefst een derde van onze 
energiebehoefte afhankelijk worden van het buiten-
land. Gedeeltelijk lost men dat op door gascentrales te 
subsidiëren, maar de zogenaamde energietransitie zal 
er vooral voor zorgen dat de elektriciteitsfactuur verder 
zal toenemen. Wie Groen aan de macht wil, moet 
blijkbaar een grote portemonnee hebben. Je mag voor-
al niet vergeten dat de behoefte aan elektriciteit tegen 
2050 zal verdubbelen. Het is toch al te gek om iets 
strategisch als energie zo maar uit handen te geven 
aan het buitenland? Dat heeft de huidige energiecrisis 
zeker aangetoond. 

Het is misschien al te gek, maar valt er eigenlijk aan 
die kernuitstap nog te ontkomen? Zelfs Engie heeft 
laten verstaan daar niet meer in te geloven.

Reccino Van Lommel: Zeker! Maar dan moeten we nu 
het roer omgooien. Engie Electrabel heeft veel tijd en 
energie gestoken in een eventuele levensduurverlenging 
van de jongste kerncentrales. Ze waren bereid om te in-

vesteren en hebben vaak contact gezocht met de federa-
le regeringen, maar hun brieven bleven onbeantwoord. 
Meermaals hebben ze verwittigd dat een beslissing niet 
op zich kon blijven wachten. Die had eigenlijk in 2018 
of 2019 genomen moeten worden.

Men heeft altijd gedaan alsof er nog tijd genoeg was 
en Vivaldi doet er een schepje bovenop door in ruil 
een klomp goud te beloven voor wie zou investeren 
in gascentrales. Als de regering continu spreekt over 
het veilen van nieuwe capaciteit ter vervanging van 
nucleaire energie en daarvoor met honderden miljoenen 
euro’s zwaait, dan is het logisch dat Engie Electrabel 
is gezwicht voor de sirenenzang van Vivaldi en eieren 
voor haar geld heeft gekozen.
 
Engie Electrabel danst dus eigenlijk naar de pijpen 
van de regering?

Reccino Van Lommel: Van eender welke regering die 
aan het roer is. Het is de grootste speler in België die ook 
werkelijk alles zal doen om haar positie te handhaven. 
Bovendien kunnen ze niet blijven leven in onzekerheid, 
ook niet naar het personeel toe, en moeten er knopen 
worden doorgehakt. Het gaat tenslotte over duizenden 
jobs. Toch blijf ik geloven dat het technisch mogelijk blijft 
om de jongste twee centrales te verlengen in levensduur, 
maar elke dag die voorbij gaat wordt de kans kleiner.
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Wat kan de oppositie en het Vlaams Belang in het bij-
zonder nog betekenen, nu Tinne Van der Straeten zelf al 
uitdrukkelijk te kennen gaf elke kritiek op de kernuitstap 
naast zich neer te leggen?

Reccino Van Lommel: Het probleem van Van der Straeten is 
dat zij niet onbevooroordeeld naar het kernenergiedossier 
kijkt en dit vooral dogmatisch benadert. Tegen alle studies 
in. Liever de CO2 te laten stijgen door gascentrales te 
subsidiëren dan in te zetten op kerncentrales die zo goed 
als koolstofneutraal zijn. Dat is niet ernstig.

Ik ben het beu dat anderen het debat intellectueel oneer-
lijk voeren: men verwijst altijd maar naar de kernrampen 
zoals Tsjernobil en Fukushima. De centrale van Tsjernobil 
werd slecht onderhouden en beheerd door de onkundige 
communisten van het USSR. Fukushima was een uitzonder-
lijke natuurramp, waarbij de moderne centrale voldoende 
beveiliging heeft geboden waardoor slechts één iemand 
aan straling is gestorven. De vergelijking met onze centrales 
gaat dus niet op.

Onze kerncentrales zijn dus veilig?

Reccino Van Lommel: Absoluut. En ook het debat rond het 
kernafval wordt misbruikt, want slechts 2% daarvan is hoog-
radioactief en 60% is afkomstig van de kerncentrales. Elders 
in Europa investeert men volop in kernenergie. En het straffe 
is vooral dat uit een peiling is gebleken dat een meerder-
heid van de Vlamingen voor een levensduurverlenging van 
de kerncentrales is.

Wij staan wel aan de kant van die Vlamingen. Tinne Van 
der Straeten gedraagt zich niet alleen arrogant door alle 
wetenschappelijke studies naast zich neer te leggen, maar 
spuwt de bevolking ook nog eens in het gezicht door haar 
eigen zin te doen. De kans dat ze in 2024 daardoor naar 
de uitgang wordt verwezen is reëel. Ik zal door stevige op-
positie te voeren graag voor haar de deur naar de uitgang 
openzetten.

Is het behoud van kernenergie de alleenzaligmakende 
oplossing?

Reccino Van Lommel: De kernuitstap die in 2003 werd 
beslist door de paars-groene regering van Verhofstadt was 
ondoordacht en onverantwoord. In de afgelopen 20 jaar 
werd niets ondernomen op vlak van bevoorradingszeker-
heid. Dat maakt dat we vandaag met onze rug tegen de 
muur staan. Vivaldi is een onderdeel van de problemen 
van vandaag, maar de regering-Michel waarvan N-VA 
deel uitmaakte, had de voorbereidingen al moeten treffen. 
N-VA komt dan ook niet echt geloofwaardig over wanneer 
ze pleit voor een levensduurverlening. Onmiddellijk na mijn 
eedaflegging als parlementslid heb ik een wetsvoorstel in-

gediend dat een levenduurverlenging mogelijk moest maken 
en tegelijkertijd de deur openzet voor nieuwe kerncentrales. 
Het was schrijnend om te zien hoe de liberalen en christen-
democraten uitblonken in afwezigheid tijdens het debat. Uit 
schrik om kleur te bekennen. Als ik de debatten vandaag be-
kijk, is het potsierlijk om te zien dat voormalig energieminis-
ter Marie-Christine Marghem (MR), die nu deel uitmaakt van 
Vivaldi, oppositie voert binnen de meerderheid, terwijl ze 
zelf haar verantwoordelijkheid in het verleden niet opnam.

De besluiteloosheid heeft ertoe geleid dat we vandaag 
amper een kant op kunnen. Ik besef dat de jongste twee 
kerncentrales alleen onze bevoorradingszekerheid niet gaan 
redden, maar door deze langer open te houden, hebben 
we net minder gascentrales nodig. We hebben een beleid 
met visie nodig.

Wat is dan precies de visie van het Vlaams Belang op het 
vlak van energiebevoorrading?

Reccino Van Lommel: We moeten vermijden dat onze 
afhankelijkheid van het buitenland verder vergroot. Dus zo-
veel mogelijk de bevoorradingszekerheid in eigen handen 
houden. We willen daarom inzetten op een energiemix 
waarvan alternatieve energiebronnen en energieopslag een 
belangrijk onderdeel zijn, maar de onvoorspelbaarheid van 
zon en wind is een probleem. Vanuit de OESO zegt men dit 
duidelijk. En dat zeg ook ik al heel lang. Kernenergie wordt 
daarom hoe langer hoe meer aanzien als een noodzaak 
om de onvoorspelbare hernieuwbare energie aan te vullen.

Als Turnhoutenaar woon ik vlakbij het SCK-onderzoekscen-
trum in Mol. Het is ronduit fantastisch wat die onderzoekers 
daar presteren. Mensen van over heel de wereld komen 
daar in de leer om de technologie onder de knie te krijgen. 
Nieuwe kerncentrales mag je niet vergelijken met de 
huidige. De grote en ruime centrales zoals die nu bestaan 
hebben geen haalbare toekomst meer. Ik geloof echt in de 
zogenaamde SMR’s (Small Modular Reactors) die klein, 
modulair en veilig zijn. Als Lego- blokjes kan je de modules 
uitbreiden tot 300 MW. Volgens de Vivaldipartijen bestaat 
dat alleen maar op papier, maar in de komende 10 jaar 
zullen er elders in de wereld veel worden gecommerciali-
seerd. Het gaat zelfs zo ver dat deze modules in fabrieken 
gebouwd zullen worden, waardoor je standaardisatie kan 
garanderen en de prijs goedkoper zal worden. Het maakt 
de installatie uiteindelijk zeer eenvoudig. Er wordt momen-
teel ook volop gewerkt aan de technologie van SMR’s op 
basis van de kerntechnologie van de 4de generatie die 
kernafval kan recycleren. Dat zijn de zogenaamde geavan-
ceerde SMR’s. Dat maakt me best wel enthousiast.  

Ik was de eerste die in het parlement pleitte voor deze 
nieuwe centrales, omdat ik sterk geloof in deze technologie 
en omdat het een uitweg biedt aan de problemen met onze 
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bevoorradingszekerheid. Ik hoop dat ook anderen zullen 
inzien dat we deze nieuwe kerncentrales nodig hebben om 
de betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid van onze 
energie te garanderen.

Mijnheer Ravyts, er is niet enkel een probleem van 
bevoorrading maar ook van betaalbaarheid van energie. 
Vooral rond dat laatste is nu veel te doen. Hoe beoorde-
len jullie het regeerakkoord op dat vlak? 

Kurt Ravyts: Het energie- en klimaatbeleid van Vivaldi is 
uitverkocht aan Groen en Ecolo. Beide zijn partijen die 
het carcan van de Europese Commissie rond de -55 % 
CO2-doelstelling niet alleen volmondig onderschrijven, maar 
zelfs nog willen verstrengen. De energiecrisis is trouwens 
ook een gevolg van de beslissingen van de door het groene 
virus geïnfecteerde Europese Commissie. Zo is er de actue-
le, maar ook de geplande verhoging van de CO2-prijs die 
de uitstootrechten duurder maakt en onvermijdelijk wordt 
doorgerekend in de prijzen voor de consument.

Vivaldi zet hoog in op de verdere ontwikkeling van produc-
tie uit hernieuwbare energie en wil een verschuiving van de 
lasten op elektriciteit naar gas (fossiele brandstoffen). Maar 
in de huidige context waarbij de offshore productie pas 
tegen 2028-2029 goed zal zijn voor (dan nog maar) 30% 
van de Belgische energievraag en de Europese gasprijs 
door de Russische aanvoer wordt bepaald zou dit een 
sociaal bloedbad creëren. Vivaldi zet qua energie enkel in 
op de laagste inkomens en laat 80% van de Vlamingen in 
de steek!

Je kan wel zeggen de btw-percentages omlaag te willen, 
maar hoe compenseer je als overheid dan deze gederfde 
inkomsten?

Kurt Ravyts: De btw-inkomsten van de federale overheid 
zijn door de hoge prijzen uiteraard ook enorm gestegen. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid en zelfs 

bepaalde producenten, met name offshore en nucleaire 
producenten die niet getroffen worden door de gasprijzen, 
nu overwinsten zouden boeken.

Daarom moeten de extra btw-inkomsten, de verhoogde 
inkomsten uit de veiling van emissierechten (hogere prijs voor 
uitstootrechten ingevolge de Green Deal en Fit for 55) en de 
nucleaire rente integraal terugvloeien naar de consumenten. 
Toch moet worden aangestipt dat er nu al een nucleaire be-
lasting bestaat voor de nucleaire producent die contractueel is 
verankerd. In ieder geval kan het niet meer de bedoeling zijn 
- en dat is voor ons het minimum minimorum - dat de nieuw 
geplande offshore vóór de Vlaamse westkust opnieuw zou 
worden gesubsidieerd door de energieconsument. 

Aan politiek doen is natuurlijk ook keuzes maken. De 
belastingdruk in dit land is boven de 50%, maar we kunnen 
geen betaalbare energie voorzien? Waarom niet snoeien 
in de migratiefactuur, de transfers naar Wallonië en ja, in 
de politiek zelf? Met dat geld kunnen we energie terug 
betaalbaar maken.

Wat wil het VB doen, specifiek naar de mensen in ener-
giearmoede toe?

Kurt Ravyts: Elektriciteit en gas zijn absoluut basisbehoeften 
voor consumenten en bedrijven. De energiearmoede is on-
miskenbaar toegenomen waarbij nu zelfs de koopkracht van 
werkende tweeverdieners in het gedrang komt of minstens 
wordt aangetast.

Daarom moet er op deze basisbehoeften een permanent 
verlaagd BTW-tarief van 6% worden toegepast. Propor-
tioneel komt dit niet alleen de allerlaagste inkomens ten 
goede, maar bijvoorbeeld ook de middenklassegezinnen 
die net buiten het sociaal tarief vallen. Er dient wel voor ge-
zorgd te worden dat er initiatieven komen waarbij de druk 
op de leveranciers qua voorfinancieringskosten door onder 
andere de sociale tarieven wordt verminderd.

“De btw-inkomsten van de federale overheid 
zijn door de hoge prijzen enorm gestegen”
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Vraaggesprek met dé biograaf van het 
Vlaams-nationalisme: Pieter Jan Verstraete 
“De underdog heeft steeds mijn aandacht  
getrokken”
De inmiddels 66-jarige auteur Pieter Jan Verstraete behoeft wellicht nog weinig 
voorstelling. Hij schreef de voorbije dertig jaar enkele zeer gerenommeerde vuistdikke 
biografieën over onder meer Odiel Spruytte, Reimond Tollenaere, Hendrik Jozef Elias, 
Leo Vindevogel en... Karel Dillen, de stichter en eerste voorzitter van het Vlaams Blok/
Vlaams Belang. Daarnaast kan hij bogen op een indrukwekkend oeuvre van zowat 
driehonderd biografisch getinte artikels, lemma’s, essays, portretten, in memoria en 
profielen waarbij hij heel wat figuren uit de brede Vlaamse Beweging en het Vlaams-
nationalisme op een bevattelijke manier aan de lezer introduceerde. Hij mag met enige 
zekerheid worden omschreven als ‘dé biograaf’ bij uitstek in Vlaanderen.

OPGETEKEND DOOR KURT RAVYTS

Met zijn op 1 maart 2022 
verschenen ‘Dwarsliggers’, levert 
hij andermaal baanbrekend 
werk. Verstraete selecteerde 
voor deze verzameling vooral 
historische dwarsliggers, 
non-conformistische figuren 
die zich volgens de auteur 
op een ‘redelijke’manier 
verzetten tegen de door hen 
ervaarde mistoestanden in 
hun tijdsgewricht. Verstraete 
stelt het onomwonden: “Onze 
maatschappij had en heeft nood 
aan burgerlijke anarchisten, 
stokebranden, dwarsdenkers, 
opiniemakers, dwarse vrijdenkers 
en tegendraadse personen. 
Ik denk hierbij aan personen 
als Mark Grammens en Mia 
Doornaert”.

Heel concreet gaat het om 74 
bijdragen waarvan 28 gewijd 
aan personen uit de Vlaamse 
Beweging. Sommige stukken 
werden licht aangepast naar 
taal, spelling en bijkomende 
informatie. De lezer kan onder 
andere kennis maken met Roger 
Casement, Albert Derbecourt, Jan 

Brans, Ernst Nolte, Enoch Powell, 
Carlos van Louwe, Robert Poulet, 
Aleksander Solzjenitsyn, Martin 
Ros, Rudi van der Paal en Bruno 
de Winter - om maar één greep 
uit de trommel te nemen.

Pieter-Jan, beoordeelt u uzelf als 
een dwarsligger, een weerbarstige 
persoon die tegen de stroom durft 
in te gaan?

Alleen al van thuis uit. Mijn vader 
was beroepsmilitair in Duitsland en 
dat leidde wel eens tot de nodige 
spanningen. Ook op de lagere 
school waar Vlamingen en Walen 
samen schoolliepen, kwam het 
herhaaldelijk tot vechtpartijen. Een 
gedwee manneke ben ik nooit 
geweest.

Vanwaar uw passie voor het 
genre van de biografie?

Ik ben steeds gefascineerd 
geweest door boeken. Al van 
jongs af aan. Terwijl anderen 
met autootjes speelden of gingen 
voetballen, zat ik met een boekske 
in een hoekske te lezen. Als 

tiener verslond ik boeken. In de 
eerste plaats historische verhalen. 
Bijvoorbeeld de boeken van Karel 
Verleyen. Tegelijk las ik ook heel 
wat biografische boeken over 
ontdekkingsreizigers, historische 
figuren en oorlogshelden. Als tiener 
leefde ik ook wel veelal in een 
droomwereld waarbij ik mijn eigen 
biografie schreef, of zoals het zou 
moeten geweest zijn. 

U hebt in uw lange 
schrijverscarrière veel 
gepubliceerd over verschillende 
figuren en aspecten uit WOII, 
waarbij vooral Oostfronters uw 
meer dan gewone aandacht 
genoten? Waarom?

De zogenaamde underdog, de 
verliezer heeft steeds mijn aandacht 
getrokken. Zij die in de gewone 
geschiedschrijving nooit aan bod 
komen. Ik heb dat van wijlen 
mijn goede vriend en leermeester 
Arthur de Bruyne overgenomen. 
Besteed aandacht aan het lot van 
de verliezer! De overwinnaar heeft 
steeds gelijk. Je hoeft maar even 
rondom je te kijken. Wie worden 

UITGELICHT



door de Vlaamse woke-historici het 
meest geschoffeerd? De Vlaamse 
Oostfronters. Terwijl zij zich niet 
meer kunnen verdedigen. Let op, 
er hebben ongetwijfeld wandaden 
plaatsgevonden maar door de 
Vlamingen waren dat eerder 
uitzonderingen dan de regel. 

Trouwens, oorlog en misdaden 
gaan hand in hand. Wat hebben 
Sovjet-soldaten al niet gedaan 
met Duitse, Hongaarse of Poolse 
meisjes en vrouwen, Fransen 
in Indochina, Nederlanders 
in Indonesië, Amerikanen in 
Vietnam… Het is een niet 
eindigend verhaal.

U bent nog steeds de enige 
historicus die een biografie aan 
de stichter van het Vlaams Blok/
Vlaams Belang Karel Dillen 
wijdde. Welke herinneringen heeft 
u aan dit project?

Karel Dillen is voor mij steeds een 
grote meneer geweest met een 
enorme historische en literaire 
bagage. Mevrouw Angela Dosfel 
bracht ons samen en algauw waren 
we verdiept in een gesprek over 
Wies Moens. Karel Dillen en zijn 

vrouw Madeleine gaven toen het 
verzameld werk van de auteur van 
Celbrieven uit. 

Karel was dadelijk akkoord dat ik 
een boek over hem zou schrijven. 
Het vertrouwen is geleidelijk aan 
gegroeid. De meeste gesprekken 
vonden plaats in zijn bibliotheek 
waar we samen in de grote 
sofa zaten. Zijn koelkast stond 
steeds gevuld met Duitse en 
Zuid-Afrikaanse wijnen binnen 
handbereik. Het werd een 
traditie: een fles per gesprek en 
achteraf mocht ik mee aanzitten 
aan tafel. Alles gebeurde in een 
vertrouwelijke sfeer. Zijn echtgenote 
Madeleine was een gastvrije 
vrouw, maar was baas in huis. Wat 
weinige mensen weten is dat Karel 
Dillen een vat vol humor was, een 
plezier om naar te luisteren.  

Klopt het dat u begonnen bent 
met de voorbereiding van een 
monumentale Staf De Clercq-
biografie? Wanneer kunnen we 
die verwachten?

Ik ben al zowat meer dan twintig 
jaar lang bezig met het verzamelen 
van alle mogelijke gegevens over 

de stichter-leider van het Vlaamsch 
Nationaal Verbond. ‘Staf van 
der Hei’ zoals hij ook wel eens 
genoemd werd, was voorzien van 
een diplomatieke gave die hem 
als compromisfiguur tot het ideale 
leiderstype maakte. Samen met mijn 
echtgenote was ik de eerste die 
systematisch alle nakomelingen van 
zijn zussen en broers bezocht. We 
kregen toen heel wat materiaal mee 
naar huis. Als alles goed verloopt, 
zal de tweedelige biografie in het 
najaar van 2025 verschijnen.

Staan er nog andere projecten op 
de agenda?

Ik hoop daarna nog enige 
jaren tegoed te hebben. Graag 
had ik bijvoorbeeld nog een 
bloemlezing gepubliceerd uit 
de gevangenisbrieven (1945-
1959) van Hendrik Jozef Elias, 
alsook een aspectbiografie over 
Cyriel Verschaeve in Oostenrijkse 
ballingschap (1945-1949). 
En dan zwijg ik nog over mijn 
geplande reeks Curiosa: schriften 
ter bevordering van een non-
conformistische geschiedschrijving. 
Nog werk genoeg dus maar of ik 
de tijd zal krijgen?

U kunt ‘Dwarsliggers’ bestellen via 
pieterjanverstraete.be/boeken of door een 
e-mail te sturen naar  
pieterjan.verstraete@skynet.be 

Prijs: 50 euro + 12 euro verzendingskosten 
(meer dan 2 kg – elk exemplaar wordt 
aangetekend verzonden.) 
Storten kan op rekeningnummer BE64 4627 
2867 9152 met vermelding Dwarsliggers + 
adresgegevens.
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Ook afgelopen maand ging de verzetstour van onze partij tegen de wildgroei van 
asielcentra verder. In Boom trotseerde Kamerlid Hans Verreyt regen en wind tijdens 
een nieuwe manifestatie. En in Sint-Laureins sloegen volksvertegenwoordigers Ortwin 
Depoortere en Johan Deckmyn de handen in elkaar om te voorkomen dat er in het 
historische Godshuis meer dan 200 Afghaanse asielzoekers zouden intrekken. “Want 
Vlaanderen telt niet te weinig asielcentra, maar te veel asielzoekers.”
DOOR JONAS NAEYAERT

Het Vlaams Belang kant zich tegen 
de plannen om in Sint-Laureins maar 
liefst 240 Afghaanse asielzoekers 
op te vangen. Het kabinet van 
staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Sammy Mahdi (CD&V) 
plant deze te huisvesten in het 
historische pand van het Godshuis 
en ging hierbij in tegen de wensen 
van het stadsbestuur. “Sint-Laureins 
is een van de kleinste gemeenten 
in Vlaanderen - en men gaat nu 
19de-eeuws erfgoed gebruiken om 
enkele honderden Afghanen op te 
nemen?”, aldus Johan Deckmyn. 
“Dat is volstrekte waanzin.”  

“WILDGROEI ASIELCENTRA 
TAST NU OOK SINT-
LAUREINS AAN”

Het Vlaams Belang sluit zich aan bij 
het weerwerk van burgemeester van 
Sint-Laureins, Franki Van de Moere; 
tegenover de federale overheid. 

De burgemeester liet weten dat het 
onbegrijpelijk is dat Mahdi zonder 
inspraak of voorafgaand overleg de 
plannen om in zijn gemeente een 
asielcentrum in te planten zomaar 
oplegt. Ook de eigenaar van het 
Godshuis, Vago NV, liet niets weten 
aan het stadsbestuur.

“Het stadsbestuur had niets in 
de pap te brokken, laat staan 
dat de inwoners op voorhand 
werden ingelicht”, verduidelijkt 
Deckmyn. “Mahdi doet dit 
natuurlijk om te vermijden 
dat buurtbewoners verzet 
organiseren. Men weet immers 
zéér goed dat er geen enkel 
draagvlak is voor het zoveelste 
asielcentrum in Vlaanderen, 
en al zeker niet in zo’n kleine 
gemeente als Sint-Laureins. Enkele 
weken geleden vond nog een 
grootschalige steekpartij plaats 
in het asielcentrum in Genk. 

Dat willen we hier niet. Mahdi 
zal zich evenwel mispakken 
aan deze gemeente, want de 
Sint-Laureinzenaars zullen in 
het verzet blijven treden, en het 
Vlaams Belang zal mee aan de 
kar trekken: we gaan een petitie 
starten, pamfletten bussen en een 
protestactie organiseren.”

Ook Kamerlid en 
commissievoorzitter Binnenlandse 
Zaken Ortwin Depoortere vindt 
de manier van zaken schandalig. 
“Ik heb van staatssecretaris Mahdi 
de nodige uitleg geëist waarom de 
gemeente Sint-Laureins dit zomaar 
door de strot geduwd krijgt”, klinkt 
het. “Het is onaanvaardbaar dat 
in tijden waarin vele mensen hun 
energiefactuur amper nog kunnen 
betalen, deze regering vele 
miljoenen euro’s blijft pompen in 
de massamigratie. Deze Afghanen 
moeten in eigen regio worden 

ASIELCENTRA

Vlaams Belang-verzetstour tegen wildgroei 
asielcentra gaat verder
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opgevangen. Vlaanderen heeft al 
meer dan haar deel gedaan.”

NATIONALE VERZETSTOUR

En ook in Boom nam het 
Vlaams Belang opnieuw het 
voortouw in het verzet tegen 
de komst van een nieuw 
asielcentrum. Dit nadat Hans 
Verreyt er in het najaar 
van 2021 al een betoging 
op poten zette. Tijdens de 
recentste betoging, op de 
eerste zondag van februari, 
haalde hij in regen en 
wind aan dat verzet werkt. 
“Denk maar aan Kalmthout 
en Moeskroen waar met 
stedenbouwkundige bezwaren 

en op politiebevel van de 
burgemeester succes werd 
geboekt!”

Al deze acties kaderen 
in de verzetstour die het 
Vlaams Belang vorig 
jaar aankondigde. “Er is 
namelijk een wildgroei aan 
de gang van asielcentra”, 
besluit Depoortere. “Maar 
Vlaanderen telt niet te 
weinig asielcentra, maar te 
veel asielzoekers.” Eerder 
in januari organiseerden 
ook Kamerleden Wouter 
Vermeersch en Katleen Bury in 
respectievelijk Ieper en Dilbeek 
manifestaties tegen nieuwe 
asielcentra.

FEITEN
CIJFERS
Zowat 36.000 studenten 
kregen in 2021 een leefloon 
uitgekeerd, goed voor meer dan 
27 miljoen euro. Het leeuwen-
deel (13 miljoen) ging naar 
17.290 personen in Wallonië. 
Het Brussels Gewest kreeg voor 
10.500 studenten 8,4 miljoen 
euro. Vlaanderen voor 8.000 
studenten 5,7 miljoen euro. 
(Vraag 232 van  Ellen Samyn 
aan Maatschappelijke Integratie 
Karine Lalieux)

***

26,8% van de bevolking (15 
jaar en ouder) geeft aan last te 
hebben van één of meerdere vor-
men van geluidshinder (verkeer, 
industrie...). In een verstedelijkt 
gebied als Brussel ligt dat uiter-
aard veel hoger (42,8%). Maar 
gek genoeg geven meer Walen 
(27,9%) dan Vlamingen (23,3%) 
aan hier last van te hebben, ter-
wijl Wallonië minder verstedelijkt 
is dan Vlaanderen. (Vraag 1088 
van Steven Creyelman aan 
minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Frank Vanden-
broucke)

***

Woonzorgcentra die niet 
voldoen aan de normen moeten 
voldoende kordaat worden aan-
gepakt. Sinds 2008 werd acht 
keer overgegaan tot de tijdelijke 
schorsing van de erkenning van 
een woonzorgcentrum. In twee 
gevallen werd de erkenning 
geweigerd of ingetrokken. In één 
geval sloot een woonzorgcen-
trum vrijwillig na een aanmaning. 
(Schriftelijke vraag 141 van 
Stefaan Sintobin aan welzijnsmi-
nister Wouter Beke)
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Magnette en Dermagne   
verkopen onzin over transfers
PS-voorzitter Paul Magnette en zijn partijgenoot Thomas Dermine, PS-staatssecretaris 
voor Relance, minimaliseerden in een recent interview met Humo de voortdurende 
transfers van Vlaanderen naar Wallonië. “Beide heren kwalificeren de geldstromen in 
kwestie als ‘superlaag’”, reageert Kamerlid Wouter Vermeersch. “Ik weet niet op welke 
planeet Magnette en Dermine leven, maar op planeet aarde zijn de miljardenstromen 
naar Wallonië gigantisch.”

Magnette haalt als argument aan 
dat Vlaams geld naar Vlaanderen 
terugvloeit in de vorm van aanko-
pen door Wallonië in Vlaanderen. 
“Hij verwart hier gewoon twee 
dingen”, aldus Wouter Vermeer-
sch. “Een transfer in deze is een 
overdracht van publieke middelen 
waar niets tegenover staat. Via de 
sociale zekerheid, de federale be-
groting en de bijzondere financie-
ringswet stroomt er zo ruim zeven 
miljard euro van Vlaanderen naar 
Wallonië (6,1) en Brussel (0,9). Bij 
een aankoop staan daar uiter-
aard wel leveringen of prestaties 
tegenover.”

“ALS DE TRANSFERS ZO 
VERWAARLOOSBAAR ZIJN, 
WAAROM HOUDEN ZE IN 
WALLONIË DAAR DAN ZO 
HARD AAN VAST?”

Daarnaast verwijzen Magnette en 
Dermagne naar de structurele han-

dicaps die Wallonië kent in verge-
lijking met Vlaanderen. Zo hebben 
de Franstaligen bijvoorbeeld geen 
zeehaven zoals deze van Antwer-
pen. “Ze vergeten dat diezelfde 
bezwaren ook gelden voor het 
Groothertogdom Luxemburg, dat 
nochtans een zeer welvarend land 
is. De verarming van Wallonië en 
Brussel is het gevolg van decen-
nialang wanbeheer. Onder meer 
door socialisme, het halsstarrig 
vast te houden aan verouderde 
industrieën en weigeren in te zetten 
op renovatie.”

“Magnette vergeet gemakshalve 
ook nog eens het effect van de 
overheidsschuld”, merkt Vermeersch 
tot slot op. “Deze is quasi volledig 
opgebouwd na 1970, het tijdperk 
met bijzonder gulle transfers vanuit 
Vlaanderen. De overheidsschuld is 
veroorzaakt door Wallonië en Brus-
sel, maar de lasten ervan worden 
door Vlaanderen gedragen.”

DOOR FREDERIK PAS

TRANSFERS
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BOEKBESPREKING

Ondanks zijn omvang, leest het 
boek als een trein. Elchardus’ rijke 
woordenschat en uitmuntende 
kennis van de filosofische 
stromingen dwingen de lezer tot 
de betere hersengymnastiek. Een 
intellectueel festijn.

Elchardus plaatst zich met ‘Reset’ 
ver buiten het links-conformistische 
waardenkader, dat zichzelf moreel 
superieur vindt en pleit daarbij voor 
een maatschappelijke reset. De 
Verlichtingswaarden die in Europa 
en ook in de rest van de wereld 
na de Franse Revolutie (1789) 
binnensijpelden zijn voor hem 
het absolute ijkpunt. Nauwgezet 
en met een arendsoog voor 
maatschappelijke ontwikkelingen 
ontwikkelt hij een onderbouwde en 
gedurfde visie op onze samenleving 
en fungeert hij als gids voor het te 
volgen pad.

Op een haast vernietigende manier 
wijst hij daarbij de politieke elite 
op haar verantwoordelijkheid 
voor het samenlevingsexperiment 
waar men ons middels massa-
immigratie al decennia aan 
blootstelt. Een experiment dat 
ons bovendien ongevraagd 
wordt voorgeschoteld en als 
onomkeerbaar natuurverschijnsel 
wordt voorgesteld. In die zin is het 
boek ook een welgemikte scudraket 

op de uitwassen van het liberalisme 
dat zich waadt in een wereld 
zonder grenzen en steevast het ultra-
individualisme predikt. Elchardus 
past dan ook voor een samenleving 
waar het individu steevast boven de 
gemeenschap wordt geplaatst.

JURISTOCRATIE

De socioloog ijvert voor een 
puntensysteem voor immigranten, 
strengere selecties aan de Europese 
buitengrenzen en verzet zich hevig 
tegen illegale immigratie. In die 
context krijgt ook het rechterlijk 
activisme - de juristocratie - een 
stevige veeg uit de pan. Onze 
democratie wordt bedreigd door 
steeds verdergaande interpretaties 
van de rechterlijke macht die 
ingaan tegen de wil van de 
wetgever én van het volk, vindt 
Elchardus.

Die volkswil is voor de auteur een 
absoluut referentiepunt. Rechten 
noch rechters mogen boven het volk 
komen te staan. Natiestaten moeten 
steeds de mogelijkheid hebben om 
zichzelf te beschermen door grens- 
en migratiecontrole, een kordaat 
integratiebeleid en maximale 
volkssoevereiniteit.

Kortom, dit opus magnum van 
één van Vlaanderens schranderste 

geesten is een absolute ‘mustread’ 
voor wie door het leven gaat als 
volksnationalist.

Mark ELCHARDUS
Reset. Over identiteit, gemeenschap 

en democratie.
Ertsberg, 2021, 606 p.

Prijs: 39,95  euro
ISBN: 9789464369007

Bestel Reset met 10% korting via  
www.ertsberg.be met de code  

vb10reset.

De wil van het volk als 
leidraad
Een opwaardering van de volkswil, een onderbouwd pleidooi voor identiteitsdenken en een niet 
mis te verstaan waarschuwingssignaal voor de ontwrichtende gevolgen van ongecontroleerde 
immigratie. Het zijn slechts enkele van de hoofdingrediënten van het vuistdikke meesterwerk 
‘Reset’ van socioloog Mark Elchardus, voormalig hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, dat 
vandaag in elke Vlaamse boekenstal op de toonbank ligt.

DOOR KLAAS SLOOTMANS
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De Frankfurter Schule
In 1922 vormt de Erste Marxistische Arbeitswoche, een klein symposium in Frankfurt, de aanzet 
tot de stichting van het Institut für Sozialforschung. Dat wordt de thuisbasis van de beruchte 
Frankfurter Schule, die een eeuw geleden een ware Kulturkampf of cultuurstrijd begon.
DOOR FILIP DE MAN

TERUGBLIK

Bedoeling van de verzamelde 
marxisten was een kritische 
theorie te ontwerpen waar-
mee men de ‘kapitalistische 
bourgeois-maatschappij’ kon 
bekampen. Want een aantal 
voorspellingen van de commu-
nistische ideologen Karl Marx 
en Friedrich Engels bleken 
niet uit te komen. Zo ging het 
kapitalisme niet ten onder, 
mislukten rode opstanden her 
en der in West-Europa en bleek 
de arbeidersklasse niet ‘revoluti-
onair’ genoeg. Hierdoor drong 
zich een andere manier op om 
de kapitalistische onderdrukkers 
te bestrijden. 

Als de ‘proletarische massa’s’ 
niet meededen, lag dat vol-
gens de neomarxisten aan de 
culturele indoctrinatie waarvan 

het volk het slachtoffer was. 
Daarom werd het geweer van 
schouder veranderd: het waren 
niet zozeer de economische 
machtsgroepen en de kapi-
talist-met-de-dikke-sigaar die 
prioritair moesten bestreden 
worden, maar eerst en vooral 
de Europese cultuur. Anders 
zou het verdrukte volk nooit in 
opstand komen... 

NIEUWE MARXRICHTING

De socio-economische inzich-
ten werden door onder meer 
de stichters Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Felix Weil en 
Friedrich Pollock dus aange-
past. De linkse strijd zou meer 
kans maken door het primaat 
van de economische Unterbau 
los te laten. De oude Marx 
(1818-1883) had gehoopt dat 

de economische (wan)verhou-
dingen tussen arbeiders en 
kapitalisten tot de rode revolutie 
zouden leiden en het socia-
lisme laten zegevieren, maar 
naarmate de arbeidersklasse 
steeds meer kreeg van de (ook 
steeds grotere) kapitalistische 
koek verdween de hoop op 
een ‘dictatuur van het proleta-
riaat’. 

De kopstukken van de Frankfur-
ter Schule lanceerden dan ook 
een andere ondermijningsstrate-
gie: niet langer de klassenstrijd 
propageren, eerst moet de 
Uberbau (de heersende cultuur, 
normen en waarden) onderuit 
gehaald worden. Deze boven-
bouw bevestigt namelijk -steeds 
volgens de neomarxisten- de 
klassenmaatschappij en maakt 

Twee kopstukken: Max Horkheimer en Theodor Adorno
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dat het proletariaat zich blijft 
onderwerpen aan het kapitaal. 
De bovenbouw was volgens 
hen gecreëerd om de onder-
bouw in stand te houden. 

MASSALE AANVAL

De aanval was massaal en zou 
decennialang aanhouden.     Met 
behulp van de Kritische Theorie 
moesten de eeuwenoude normen 
en waarden onderuit gehaald 
worden, want zij verstikken het 
individu. Zo zijn gezin en familie 
als behoeder van die conserva-
tieve waarden een rem op de 
ontvoogding van de onderdrukte 
mens en moet de overheid de 
opvoedende rol van het gezin 
overnemen. Ook hiërarchie en 
het traditioneel gezag in de 
samenleving zijn uit den boze, 
nationalisme is des duivels. 
Daarnaast moet de Europese 
esthetiek in al zijn hoogstaande 
kunstvormen verdwijnen, zelfs 
de populaire muziek moet het 
ontgelden want volgens Adorno 
dient die alleen maar om het 
leven “draaglijk te maken in een 
onderdrukkend systeem”. Ook 
de westerse consumptiemaat-
schappij moet weg, want de 
mensen raken daaraan verslaafd 
door de kapitalistische machine.

In deze ideologische strijd 
worden werkelijk alle wapens 
ingezet. Voor het eerst worden 
tegenstanders ook bestempeld 
met psychiatrische ziekten, de 
Frankfurter Schule put daarvoor 
onder meer in de psychoanalyse 
van Freud. (Voor de uitgebreide 
beschrijving van deze cultuur-
oorlog zie De Eeuwige Strijd II, 
Uitgeverij Egmont).

EXODUS 

In Duitsland zelf krijgen de linkse 
zeloten niet echt de kans om hun 
culturele revolutie door te voeren: 
in 1933 komt Adolf Hitler aan 
de macht en aangezien velen 
van hen joods waren, vluchten 

zij begrijpelijkerwijze het land 
uit. Het instituut zelf wordt door 
de nazi’s gesloten, maar de 
meeste bezittingen waren al 
overgebracht naar Amsterdam 
en Genève. Uiteindelijk zou het 
instituut heropgericht worden 
aan de Amerikaanse Columbia 
University.

Na WOII zetten deze banne-
lingen, eerst in de VS en later 
in West-Europa, de toon in de 
academische wereld. In de jaren 
‘60 worden ze tevens bijgestaan 
door Franse filosofen zoals Jac-
ques Derrida en Michel Foucault. 
Een moment de gloire volgt al 
snel met de linkse studentenre-
voltes van de zestiger jaren (in 
‘64 Berkeley-Californië en in ‘68 
Parijs, Berlijn en Turijn).

In feite komt al die neomarxis-
tische agitatie neer op decon-
structivisme, het methodisch 
afbreken van al wat de Europese 
beschaving had opgebouwd. In 
de plaats komen mettertijd: de 
anti-autoritaire opvoeding (pedia-
ter Benjamin Spock verkoopt 50 
miljoen boeken), de strijd tegen 
de ‘toxische mannelijkheid’, de 
promotie van nihilistische kunst, 
de links-ecologische beweging, 
het radicale feminisme, de 
losgeslagen seksuele revolutie 
(waarbij zelfs pedofilie ver-
goelijkt wordt) en de militante 
LGBTQIA+-beweging.

Het moet gezegd: na de Lange 
Mars door de (academische, 
culturele, politieke) instellingen 
is de ontmanteling ten dele ge-
slaagd, Ten bewijze de recente 
loten van de linkse treurwilg uit 
Frankfurt, zoals het opgedron-
gen politiek-correct denken, de  
counterculture (die conservatieve 
normen en waarden bekampt), 
het woke-activisme (men moet 
immer wakker zijn om de vele 
discriminaties in de samenleving 
te bestrijden), de cancel-culture 
(rechtsdenkenden moeten uit 

sociale media en universiteiten 
geband worden, foute bedrij-
ven moeten geboycot worden, 
zelfs eeuwenoude standbeelden 
moeten van hun voetstuk)

Ook de recentste vrucht aan 
de neomarxistische doornstruik, 
de critical race theory, woekert 
op de universitaire campussen, 
zowel in Noord-Amerika als 
West-Europa. De vermaledijde 
blanke/witte man discrimineert 
immers nog altijd en systema-
tisch alle minderheidsgroepen, 
zo klinkt het.

FRONTLIJN

De metapolitieke strijd wordt 
tegenwoordig vooral in de 
media gevoerd. Voor het links 
bekeringswerk van de culturele 
marxisten vormen de moderne 
massamedia het uitgelezen 
kanaal, de reclamewereld 
inbegrepen. De inwoners van 
Europa en Noord-Amerika moe-
ten gekneed worden tot ‘wereld-
burgers’, hun provincialistische 
bekrompenheid overboord 
gooien, ethisch consumeren, 
geld doneren aan de multina-
tionals van de liefdadigheid 
(onder meer Oxfam en Artsen 
zonder Grenzen), genieten van 
wereldmuziek, wereldkunst en 
wereldkeuken. 

Momenteel beheerst links nog 
grotendeels het debat in de me-
dia, maar zij moeten daarvoor 
steeds meer een beroep doen 
op ondemocratische technieken. 
Denk aan intimidatie van anders-
denkenden en zelfs strafwetten 
die ingaan tegen het fundamen-
tele recht op vrije meningsuiting. 
De strijd wordt ook geleverd in 
de sociale media, waar men 
met het blokkeren van accounts, 
zogenaamde fact checks en re-
gelrechte censuur poogt de recht-
se onderstroom te smoren. Maar 
gelukkig: die groeit en groeit!
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Roosmarijn Beckers
Vlaams volksvertegenwoordiger

VRAGENVUUR

Hoe ben je in de politiek gerold?

De politieke microbe zit in mijn 
familie. Mijn grootvader was provin-
cieraadslid, mijn moeder federaal 
parlementslid en ook mijn vader ze-
telde namens het Vlaams Belang in 
de provincieraad. Ik leerde de partij 
goed kennen door de zomeruniversi-
teiten van de Vlaams Blok Jongeren. 
Op mijn 16de nam ik voor het 
toenmalige Vlaams Blok deel aan 
het programma Bracke en Crabbé. 

Op mijn 23ste werd ik voor het 
eerst moeder. Ik besloot de actieve 
politiek achter mij te laten en mij te 
concentreren op mijn gezin. Toen 
de kinderen ouder werden en naar 
school gingen viel mij op hoeveel 
problemen er in de Vlaamse scholen 
waren. Terug in de politiek gaan 
was een manier om hier iets aan te 
veranderen. 

In het Vlaams parlement zetel je 
in de commissie onderwijs. Heb je 
het gevoel dat je daar al iets hebt 
kunnen veranderen?

Een steeds groter deel van de leerlin-
gen in onze Vlaamse klassen spreekt 

geen of onvoldoende Nederlands en 
dat is een groot probleem. Ze begrij-
pen de juf of meester niet waardoor 
er veel belangrijke lestijd verloren 
gaat, ook voor de Nederlandstali-
ge leerlingen. Dit jaar werd er een 
taalscreening op poten gezet. Deze 
screening is zeker niet de bindende 
taaltest waar het Vlaams Belang om 
vraagt maar het is alvast een kleine 
stap in de goede richting. 

De coronacrisis heeft de wereld 
de voorbije twee jaar flink door 
elkaar geschud en liet zich ook 
voelen in de parlementen. Wat is u 
hieromtrent het meest bijgebleven? 

Al van in het begin van deze crisis 
waren kinderen en jongeren duidelijk 
kind van de rekening. Gelukkig 
werd al snel duidelijk dat zij het 
minst te vrezen hadden van dit virus. 
Toch werden ze blootgesteld aan 

draconische maatregelen. Op een 
bepaald moment werden speeltuinen 
afgezet met politielint. Dit werkt tot 
op vandaag door, denk maar aan 
de discriminatie van niet gevacci-
neerde leerlingen in het secundair 
onderwijs. 

Wanneer zal je mandaat in het 
parlement als geslaagd beschou-
wen?

De media en de traditionele partij-
en zetten ons graag weg als een 
één-thema-partij. Dit is absoluut onjuist 
en dat bewijzen we elke dag in de 
parlementen en met onze geslaagde 
studiedagen over uiteenlopende 
onderwerpen. Ik zal mijn mandaat in 
het parlement als geslaagd beschou-
wen als we de mensen op de straat 
ervan hebben kunnen overtuigen dat 
het Vlaams Belang een partij is die 
klaar is om mee te besturen. 

BIO: 
• Leeftijd? 35 jaar
• Geboren in Sint-Truiden
• Wonend in Sint-Truiden
• Gehuwd met Kris
• Moeder van Katarina, Helena en Johanna
• Lid van het Vlaams Parlement sinds juni 2019
• Voorzitter van Vlaams Belang Sint-Truiden

Roosmarijn Beckers zou je gerust een rijzende ster binnen de partij kunnen noemen - hoewel 
ze in feite al een hele poos het Vlaams Belang met woord en daad vertegenwoordigt. 
Het Laatste Nieuws schreef in 2019 zelfs over Roosmarijns verkiezing: ‘de comeback van 
Roosmarijn’. Het was immers dezelfde Roosmarijn die op piepjonge leeftijd (16) in 2003 door 
- toen nog - het Vlaams Blok naar het tv-programma van Bracke & Crabbé werd gestuurd. 
Het talent sloeg onmiddellijk aan en in 2006 haalde ze een prima score tijdens de Truiense 
gemeenteraadsverkiezingen, maar ze liet haar moeder – die ook verkozen was – zetelen in 
haar plaats. Hierna ging ze even uit het beeld, tot nu dus.



maart 2022 29

“Een steeds groter deel van 
de leerlingen in onze Vlaamse 

klassen spreekt geen of  
onvoldoende Nederlands”
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Stuur uw oplossing voor 15 maart 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.  Peulvruchten
B.  Beroemde universiteit in de VS -          

IJzerhoudende grondsoort
C.  Weideplantjes 
D.  Ervoor zijn - Valutacode van de      

vroegere Italiaanse lire - Overdreven
E.  Hormoon waar je heel alert en 

energiek van wordt
F.  Een poststuk officieel laten registre-

ren
G.  Bezat - Duits lidwoord - Plaatsver-

vangend
H.  Zijrivier van de Thyle - Afscheiding 

van struiken
I.  Muzieknoot - Naaldboom - Tegen-

woordige tijd
J.  Droogoven - Afrikaans land
K.  Voorzetsel - Herhaalt
L.  Populaire plaats

VERTICAAL
1.  Aanhanger
2.  Last- en trekdier - Zijrivier van de 

Donau
3.  Mythisch goudland
4.  Geweidragend dier - En andere - 
      Renium - Rooms-Katholiek
5.  Product afkomstig uit vlas - Loof-

boom
6.  Nabootsingen - Internetlandcode 

voor Polen
7.  Meisjesnaam - Toilet
8.  Heb geluk - Pers.vnw. - Caraibisch 

land
9.  Blauwe kegelbes
10. Bijbelse arkbouwer - Uniek - Een 

klein beetje
11. Drooginrichting - Europese Commis-

sie - Kwetsbare
12. Nummer - Jongensnaam - Autokente-

ken Turkije

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

MOMENTEEL

GIKADO

Winnaars februari:
Nadia Van Hens (Hechtel), Bart Maréchal 

(Antwerpen), Roseline Spilliaert & Willy Gay 
(Brussel (Haren)), Antoon De Keyser (Duisburg 

Tervuren)
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Activiteiten voor het volgende nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven 
te worden voor 15 maart. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER

DINSDAG 1 MAART
ZOERSEL. Stand op de markt: 
“Een hart voor onze mensen”, 
Markt Zoersel, Kerkstraat vanaf 8u. 
Org. Vlaams Belang Zoersel. Inl.: Wou-
ter Bollansée, 0485-98 08 34, wouter.
bollansee@vlaamsbelang.org 
ANTWERPEN. Groepsbezoek 
Museum Plantin-Moretus aan 
Vrijdagmarkt 22 om 14u. Org.: Senio-
renforum regio Antwerpen. Inl.: 0495-
82 76 07, Seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 4 MAART
AARTSELAAR. Gespreksavond 
in Cultureel Centrum Aartselaar, del-
la Faillelaan 34 om 18u30. Org.: 
Vlaams Belang Aartselaar. Inl.: Mike 
Schuurmans, 0485-71 72 94, mike.
schuurmans@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 
MAART
GROBBENDONK. Verloren 
Maandag maar dan in een 
weekends jasje in Huize Machteld, 
Gilliam 8 om 11u30. Org.: VSF Kem-
pen-Grobbendonk. Inl.: VSF Kempen, 
vsf.kempen.grobbendonk@gmail.com 

ZONDAG 13 MAART
STEKENE. Eetfestijn met Tom 
Van Grieken en Filip Brussel-
mans in Gildenhuis, Dorpsstraat 49 
om 11u30. Org.: Vlaams Belang Ste-
kene. Inl.: Gilberte Geers, 0499-21 
36 71, gilberte.geers@telenet.be 

MAANDAG 14 MAART
EKEREN. Groepswandeling 
‘Moretus ontdekken’. Samen-
komst aan NMBS-Station Ekeren, 
Statiestraat 2 om 14u. Org.: Senio-
renforum regio Antwerpen, Inl.: 0495 
827 607, Seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org 

DINSDAG 15 MAART
ROESELARE. Spelnamiddag 
met nadien Vlaamse hutsepot 
in Zaal Den Hazelt, Pastoor Slosse-
straat 1, Rumbeke om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Mandel. 

DONDERDAG 17 MAART
ZWEVEGEM. Bezoek met gids 
aan Transfosite aan Blokellestraat 
113B om 14u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: 0486-22 61 85, 
jan.deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 18 MAART
DENDERHOUTEM. Gespreksavond 
met Guy D’haeseleer in Kantine Den 
Deysel, Dwarsstraat 69 om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Haaltert. Inl.: 0499-83 14 
29. 
PUURS-SINT-AMANDS. Lentere-
ceptie met Sam Van Rooy in Bisztro 
The Jade, Stationsstraat 52 om 19u30. 
Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.: 
Wim Verheyden, 0478-90 90 75, wim.
verheyden@vlaamsparlement.be 
GROBBENDONK. Ierse avond in 
Huize Machteld, Gilliam 8 om 20u. Org.: 
VSF Kempen,. Inl.: vsf.kempen.grobben-
donk@gmail.com 

ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 MAART
REGIO VOORKEMPEN. Grote len-
teschoonmaak: actie tegen zwerf-
vuil in elke gemeente van de regio. Org.: 
Vlaams Belang regio Voorkempen. Inl.: 
Wouter Bollansée, 0485-98 08 34, wou-
ter.bollansee@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 19 MAART
OUDENAARDE. Spaghetti-avond 
met Chris Janssens in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 om 18u. Org.: 
Vlaams Belang Oudenaarde. Inl.: 0495-
26 00 03. 
VOSSELAAR. Quizavond in Zaal Ber-
kemei, Biekensstraat 10  om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Vosselaar. Inl.: Dennis Van 
Hout, 0497-11 69 64, vanhoutdennis@
gmail.com of vlaamsbelang.vosselaar@
gmail.com 

VRIJDAG 25 MAART
ANTWERPEN. Luisterlezing: 
Ludwig Van Beethoven met Hugo 
Daens in secretariaat Amerikalei, Ameri-
kalei 98 om 14u. Org.: Seniorenforum re-
gio Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07,  Se-
niorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org 
BEERSE. Luxe Breugheltafel met 
Tom Van Grieken en Valery Van 
Gorp in GC ‘t Heilaar, Heilaarstraat 35 
om 18u30. Org.: Vlaams Belang Beer-
se-Vlimmeren. Inl.: Ingrid Crynen, 0498-68 
38 10, beerse@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 26 MAART
BRUSSEL. Seniorendag: onze se-
nioren en de media met Klaas 
Slootmans, Reddy De Mey en pro-
fessor Frank Thevissen in Vlaams 
Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 
86 om 9u30. Org.: Vlaams Belang Seni-
orenforum. Inl.: Roeland Van Walleghem, 
roelandvanwalleghem@telenet.be 

BAVEGEM. Vlaams Belang 
Sint-Lievens-Houtem on Tour 
met Tom Van Grieken, Pieter De 
Spiegeleer en diverse muzie-
koptredens in Muziekcentrum De Ga-
rage, Kerkkouterstraat 62 vanaf 16u30. 
Inl.: 0477-44 95 42, dominique.ver-
donck@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 27 MAART
BOORTMEERBEEK. Tiende steak-
dag met Suzy Wouters in De Gil-
dezaal, Hanswijkstraat 2 om 11u30 en 
om 16u. Org.: Vlaams Belang Boort-
meerbeek-Haacht. Inl.: Joeri Philippot, 
0494-72 37 65, philippotjoeri@yahoo.
be 

MAANDAG 4 APRIL
BALEN. Stand op jaarmarkt met 
foodtruck in Balen-centrum vanaf 8u. 
Org.: Vlaams Belang Balen-Olmen. Inl.: 
Theo Niessen, 0473-78 45 71, theo.
niessen@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 9 APRIL
HULSHOUT. Quiz! in Parochiezaal 
Houtvenne, Langestraat 14 om 20u. 
Org.:  Vlaams Belang Hulshout. Inl.: 
Hans Berghmans, hans.berghmans@
vlaamsbelang.org 

MAANDAG 18 APRIL
EKEREN. Paasbrunch in Zaal De 
Geesten, Waterstraat 12 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Chris Luy-
ckx, 0477-70 51 23, ekeren.vlaamsbe-
lang@gmail.com 

ZONDAG 24 APRIL
DILBEEK. Busreis naar 
Frans-Vlaanderen. Samenkomst: 
CC Westrand Dilbeek, Kamerijklaan 
46 om 7u45. Org.: Seniorenforum Bu-
regel.. Inl.: Jan Vanbegin, 0474-05 97 
50, jvanbegin@belgacom.net 

WOENSDAG 27 APRIL
HARELBEKE. Met de fluisterboot 
op de Gavers. Samenkomst: De Ga-
vers, Eikenstraat 131 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 0486-
22 61 85, jan.deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 29 APRIL
BORNEM. Pensenkermis in Voet-
balkantine KSV Bornem, Breevendreef 
56B om 18u. Org.:  Vlaams Belang 
Klein-Brabant. Inl.: Davy Van Assche, 
0478-90 90 75, davy.vanassche@
vlaamsbelang.org 



STUDENT EN OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS?

Indien interesse voor een stageplaats, 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:

• Medewerker Onthaal

• Persverantwoordelijke

• Persmedewerker Vlaams Parlement

• Secretaris Vlaams Belang Jongeren

• Parlementair medewerker Energie & Leefmilieu (Kamerfractie)

• Grafisch medewerker

• Medewerker Sociale Media & Digitale Communicatie

• Medewerker Ombudsdienst

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


