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“49 procent van de mensen maakt zich zorgen om geld”. Het zou de 
krantenkop geweest kunnen zijn tijdens de Grote Depressie in de jaren 
’30, maar het gaat om de voorpagina van ‘s lands grootste krant anno 
2022. 

Het leven wordt met de dag duurder en dat weegt niet alleen op onze 
portemonnee maar ook op onze gemoedsrust. Nieuwe cijfers tonen aan 
dat de schrik om de rekeningen niet betaald te krijgen vandaag groter 
is dan in volle coronacrisis. Met inflatiecijfers die tegen de 10 procent 
aanschurken, hoeft dat ook niet te verbazen. De 100 euro die vorig jaar 
op je bankrekening stond, is er nu nog een goeie 90 waard.   

De piekende energieprijzen en de oprukkende inflatie zetten het debat 
over het Belgisch overheidsbeslag op scherp. 54 procent van de totale 
geldwaarde van al onze geproduceerde goederen en diensten wordt nog 
steeds opgeslokt door de overheid in de vorm van belastingen allerhande. 
Om de koopkracht van de burgers te verhogen, moet dat cijfer naar 
beneden. 

De sociaaleconomische toestand van Brussel en Wallonië kan daar niet 
los van worden gezien. Hoe minder mensen aan het werk zijn, hoe groter 
de last wordt voor diegenen die dat wel zijn. Terwijl Vlaanderen gezwind 
richting 80 procent werkzaamheidsgraad marcheert, blijft Wallonië met 
64 en Brussel met 61 procent Zuid-Europese karaktertrekken vertonen. 

Ettelijke Marshallplannen en honderden miljarden Vlaams geld hebben de 
Waalse werkloosheidstanker niet doen keren. Integendeel. De transfers 
verdoezelen de ernst van de situatie en wiegen onze zuiderburen in een 
haast comateuze toestand. In 2005 beroerden drie Waalse professoren 
(Henri Capron, Pierre Pestieau en Pierre Mignolet) de tricolore gemoederen 
door te stellen dat de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië het 
economisch leven in het zuidelijk landsgedeelte in slaap wiegen. Bijna 20 
jaar later staat hun conclusie nog steeds 
als een paal boven water. De Vlaamse 
koopkracht ten spijt.   

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Gevraagd naar de twee belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, gaven liefst twee op de 
vijf inwoners van dit land aan dat ze wakker liggen van de prijsverhogingen, inflatie en kos-
ten van levensonderhoud. Nog eens 28 procent is ongerust over de energiebevoorrading zelf. 
Terecht, want het is een feit dat steeds meer mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Het zijn al lang niet meer de klassieke kwetsbare groepen als alleenstaande 
moeders of ouderen die niet meer rondkomen op het einde van de maand. Onze partij krijgt 
signalen dat ook burgers die er op het eerste zicht comfortabel voor zouden moeten staan, 
zoals in bijvoorbeeld tweeverdienersgezinnen, vaak zwarte sneeuw zien. 

Het lijkt wel alsof de ene crisis de andere opvolgt. Na de coronacrisis volgde de door Rusland 
gestarte oorlog in Oekraïne. In crisistijden komt leiderschap altijd bovendrijven. Maar daar knelt 
nu net het schoentje. Er zijn in dit land geen leiders aan de macht.

Terwijl meer en meer zelfstandigen in moeilijkheden komen, is Open Vld bezig met een naamsver-
andering. Met zichzelf dus.

Terwijl veel Vlamingen dan ooit hun energiefactuur niet meer kunnen betalen, blijft Groen haar 
wereldvreemde ideologische agenda doordrukken. 

Terwijl de wachtrijen aan de voedselbanken aandikken, is de partijvoorzitter van de socialisten 
verkleed als een wit konijn al dansend en zingend op de televisie te bewonderen.

En terwijl onze eigen ouderen hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, blijven onze grenzen 
dankzij CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi wagenwijd open voor gelukzoekers van over heel 
de wereld.

Wie bovenstaande leest, kan niet anders dan denken: arme Vlamingen. En dat zowel letterlijk als 
figuurlijk. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook strijdbaar tonen. Meer dan ooit is er nood aan 
een echte sociale volkspartij die de belangen van onze mensen op de eerste plaats zet. Een partij 
met een hart voor ónze mensen. Meer dan ooit is er nood aan een sterk Vlaams Belang. Laten we 
de ivoren torens van de Wetstraat de komende jaren samen op hun grondvesten doen daveren!

Arme Vlamingen
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VERPLICHTE 
TERBESCHIKKINGSTELLING 
VOOR ALLE SEKSUELE 
MISDRIJVEN
Het Vlaams Belang wil een 
verplichte terbeschikkingstelling bij 
veroordelingen voor alle seksuele 
misdrijven. “En waar nodig moet 
deze levenslang zijn”, zegt Kamerlid 
Katleen Bury. “Verkrachters 
kunnen in dit land na hun vrijlating 
opnieuw toeslaan omdat ze niet 
bijkomend worden veroordeeld 
tot een terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrechtbank.” 
Het Vlaams Belang heeft enkele 
maanden geleden een wetsvoorstel 
ingediend voor het opleggen van 
een verplichte terbeschikkingstelling 
bij alle seksuele misdrijven. 
Minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne maakte ook al 
beloftes in die zin, maar kwam deze 
tot nader order niet na.

VLAAMSE LEZ-BOETES ZIJN 
DUURSTE TER WERELD
Volgens de Britse website Confused.com schrijven Brussel, Antwerpen 
en Gent wereldwijd de duurste boetes uit voor het binnenrijden van de 
lage-emissiezone (LEZ) met een wagen die niet binnen de regels valt. 
“Dit bewijst dat de LEZ-boetes in Vlaanderen enkel dienen om de burger 
financieel uit te persen en niets te maken hebben met het verbeteren van 
de luchtkwaliteit”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. Enkel het Vlaams 
Belang wil hier blijkbaar iets aan doen. “Wij zijn de enige partij die 
opkomt voor de automobilist. Wij blijven ervoor pleiten om de brandstof-
prijzen te verlagen en de LEZ af te schaffen.”
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ZOGEZEGD

NIVEAU VLAAMS BEROEPSONDER-
WIJS DAALT ZIENDEROGEN

Volgens een nieuw onderzoek worden bepaalde eindtermen 
in het beroepsonderwijs door minder dan één op de drie 
leerlingen gehaald. “Het gaat hier om basiskennis”, zegt 
Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Er staat ons een dra-
ma te wachten op de arbeidsmarkt.” Als oorzaak moet zeker 
gekeken worden naar de toename van het aantal leerlingen 
die thuis geen Nederlands spreken. Er is nood aan een glo-
baal actieplan. Nieuwkomers en allochtone ouders moeten 
aangezet en verplicht worden om Nederlands te leren. Zo 
niet, ontstaat er een groep jongeren, die in feite ongeschikt 
zijn voor de arbeidsmarkt en het volwassen burgerleven. 

Het Vlaams Belang ergert zich aan de paars-groene campagne, 
genaamd ‘Ik heb impact’, waarbij de federale regering zoge-
naamde tips aanbiedt om energie te besparen. Tips zoals met de 
step of de fiets naar het werk gaan, met behulp van de micro-
golfoven koken en 100 kilometer per uur rijden op de autosnel-
weg “De regering moet er in de eerste plaats zelf voor zorgen dat 
energie betaalbaar blijft. Dat is haar plicht.”, zegt fractievoorzitter 
in de Kamer Barbara Pas. “Aan paars-groene tips over microgolfovens 
en thermostaten hebben we geen boodschap. Wel aan daadkracht.”

“De pandemie was nieuw en ingrijpend 
voor iedereen. Maar Marc Van Ranst 

wist ook perfect hoe hij ons kon sturen en 
manipuleren. Een jaar voor de uitbraak van 
de pandemie legde hij op een wetenschap-
pelijke bijeenkomst in Londen zijn communi-
catiestrategie bij een gezondheidscrisis uit.”

Luc Pauwels, VRT-journalist 
Humo, 4 april 2022

“Politicus [Kristof Calvo] in land met 
grootste overheidsbeslag en herverde-

ling ter wereld vindt een overval niet 
zo erg. ‘Het slachtoffer had een duur 
rokje en dus zelf gezocht’. Links dat 
liever minder rijken wil dan minder 
armen realiseert enkel dat eerste.”

Wouter Duyck, professor psychologie, 
Twitter, 11 april 2022

“Het besparingsbeleid van paars-groen 
brengt niet alleen een gevaar voor de 

algemene veiligheid met zich mee, 
maar de besparingen zullen ook een 

grote impact op het personeel hebben. 
Onze collega’s zullen nog minder over 
geschikt materieel kunnen beschikken 

en collega’s die vertrekken zullen niet 
vervangen worden.”

Joery Dehaes, ACV-secretaris bij de politie, 
Het Laatste Nieuws, 11 april 2022

“Als mevrouw Hilde Vautmans (Open Vld) 
naar het voorbeeld van keizer Caligula haar 
paard tot consul laat benoemen, dan is haar 

rijdier meteen vrijgesteld van BTW.” 

Rik Van Cauwelaert, journalist 
Twitter, 8 april 2022

“De stijgende dagprijzen worden een rem 
op de toegankelijkheid voor mensen met 

lagere pensioenen. Die mensen kunnen 
vaak ook niet terugvallen op mantelzorg. 
Het is nu het moment voor minister Beke 
om in te grijpen en zo snel mogelijk een 

systeem van zorgpremie en zorgbudgetten 
te koppelen aan inkomen of vermogen.”

Margot Cloet, Zorgnet-Icuro, 
Knack, 13 april 2022

GEBRUIK UW MICROGOLF!
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DE SUTTER VERSTERKT POLITIEKE BEMOEIENISSEN 
IN DE ECONOMIE

ROL DE ANTWERPSE MOCROMAFFIA OP!
Het Vlaams Belang klopt nogmaals op tafel voor een harde aanpak van de mocromaffia die 
Antwerpen teistert. Drugsbendes – veelal van Marokkaanse origine – teisteren de Antwerpse 
stad al jaren. Recent vonden er opnieuw schietpartijen plaats, waarbij iemand levensgevaarlijk 
verwond werd. “Het wordt tijd dat N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever 
stopt met wegkijken”, zegt Vlaams Parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter. 
“Het is duidelijk dat zijn aanpak niet het verhoopte resultaat oplevert. Men kent nochtans de 
bendes en hun dekmantels: rol ze dan ook op!”

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) wil de wet op de autonomie van overheids-
bedrijven aanpassen om op die manier vertrouweling en schoenenverkoper Wouter Torfs benoemd 
te krijgen als onafhankelijke bestuurder van Bpost. “Wat De Sutter wil is de politieke bemoeienissen 
weer versterken, terwijl het succes van de gedeeltelijke privatisering in de jaren ’90 ons net perfor-
mantere overheidsbedrijven opgeleverd heeft”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Op die manier 
wordt de klok teruggedraaid en daar zullen we ons ten stelligste tegen verzetten.”
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Hebt U het ook gelezen in de serieuze (nou ja) 
gazetten? De liberalen zijn niet alleen op zoek 
naar een paar kiezers, maar ook naar een nieuwe 
partijnaam. ‘Open Vld’ past hen niet meer, zo vinden 
ze. Terecht natuurlijk, want ze zijn noch Vlaams, noch 
liberaal, noch democraat. Enkel dat ‘Open’ is nog op 
zijn plaats, wanneer het verwijst naar de achterdeur 
waarlangs hun laatste kiezers wegvluchten.

Mijn goede inborst getrouw doe ik de blauwselventen 
graag enkele suggesties. VerlOpen Vld lijkt me wel 
wat. Of PVDCA: Partij Van De Croo Alexander, want 
het premierschap lijkt hun enige bestaansreden. Of ze 
kunnen natuurlijk teruggrijpen naar hun oude naam: PVV. 
Pest Voor Vlaanderen. Of nog beter: Pech Voor het Volk. 

Wereldvreemder dan de liberalen worden ze vandaag 
echt niet meer gemaakt. Terwijl onze mensen de eindjes 

niet meer aan elkaar kunnen knopen, brandstof 
werkelijk onbetaalbaar is geworden, en de regering 
U oproept om te besparen door niet sneller dan 
100 km/u te rijden en uw kotelet klaar te maken 
in de microgolfoven, weigert de Vivaldi-bende om 
de accijnzen op brandstoffen te laten dalen en de 
btw op gas en elektriciteit permanent naar 6% te 
brengen. Maar intussen stelt blauwe paardenvriendin 
en Europarlementslid Hilde Vautmans (ja, opnieuw 
PVV) wél voor om de btw op …paarden naar 6% te 
brengen. Vader en fiston De Croo zullen eindelijk weer 
op een betaalbare manier hun lijfeigenen kunnen gaan 
groeten wanneer ze spoorslags door de velden van 
Brakel draven.

Van de twee man en een paardenkop die nog 
overblijven bij de liberale glibberalen is de paardenkop 
duidelijk de minst wereldvreemde.

Liberale glibberalen
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In Ninove, Leuven, Lille, Izegem en 
Houthalen-Helchteren kwamen leden en 
kopstukken samen om de familiedag van 
het Vlaams Belang te vieren met de nodi-
ge randanimatie, kinderactiviteiten en hap-
jes en drankjes. Er was echter ook tijd en 
aandacht voor politieke inhoud: “Pasen, 
maar ook Kerst, Sinterklaas en Zwarte 
Piet, Carnaval… het zijn allemaal tradities 
die we willen bewaren en doorgeven 
aan onze kinderen. Maar ze moeten ook 
beschermd worden, want onze tradities 
liggen onder vuur, niet in het minst door 
het woke-activisme!” 

“WE ZIJN VLAMING EN FIER HET 
TE ZIJN” 

“Sinds enkel jaren is uit Amerika het 
woke-activisme komen overwaaien: een 
radicale haatideologie die alles wat 
ruikt naar onze identiteit wil vernietigen”, 
zo waarschuwde Vlaams Parlementslid 
Filip Brusselmans. “Zo moest Zwarte 
Piet kapotgemaakt worden, maar zelfs 
onze woordenboeken en dus onze taal 
zijn niet voor deze activisten veilig. Met 

deze familiedagen willen we aan alle 
Vlamingen tonen dat we niet beschaamd 
moeten zijn over wie we zijn. Integendeel: 
wij zijn Vlaming en dat willen we blijven!” 
“Onze identiteit en tradities liggen onder 
vuur”, liet partijvoorzitter Tom Van Grieken 

tevens optekenen in Lille. “Een diepe 
zelfhaat wordt al jaren aangewakkerd: 
Kerstmarkten werden wintermarkten, 
Paaseieren werden zoekeieren, onze feest-
dagen worden hier en daar al ingeruild 
voor islamitische feestdagen en ga zo 
maar door. Wij zijn echter niet bereid om 
onze tradities en onze gebruiken los te 
laten. Integendeel: we willen ze bewaren 
om aan toekomstige generaties door te 
geven”. 

VUUR, GEEN AS

Tom Van Grieken lanceerde dan ook een 
voorstel in dit kader en pleitte voor de 
oprichting van een ‘werkgroep identiteit 
en tradities’ in het Vlaams Parlement. Dit 
ter vervanging van de ‘werkgroepen deko-
lonisering’, die bijvoorbeeld in Brussel en 
Gent actief zijn en enkel en alleen “woke 
extremisme en haat verkopen”. De grote 
bijeenkomsten overheen het land van 
jonge gezinnen tonen alleszins aan dat 
we geen as bewaren, maar net het vuur 
doorgeven, zodat toekomstige generaties 
meekrijgen wat wij meekregen.

FAMILIEDAG

Het Vlaams Belang heeft op Paasmaandag zijn jaarlijkse familiedag georganiseerd. Of eerder 
familiedagen: meervoud dus. Want in elke provincie was er namelijk één. En dit keer konden 
die opnieuw fysiek doorgaan, na twee wegens de coronapandemie geannuleerde edities. Het 
familiefeest ging dus in alle Vlaamse provincies tegelijk door en stond in het teken van traditiebehoud. 

DOOR JONAS NAEYAERT

Familiedag: 
Bescherm onze tradities!
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Vlaams Belang voert campagne 
voor betaalbaar tanken
Het Vlaams Belang heeft het startschot gegeven van een campagne voor ‘betaalbaar 
tanken’. Dat is dringend nodig, want met recordprijzen rond 2 euro per liter “betalen 
we ons blauw aan de pomp”, zo legde partijvoorzitter Tom Van Grieken de vinger op 
de wonde bij de voorstelling voor onder meer VTM. En helaas is de situatie nog altijd 
heel actueel en prangend. “Of het nu om diesel of benzine gaat, bij elke tankbeurt 
wordt de portefeuille leeggeschud. En voor elke tankbeurt gaat bijna de helft van wat 
u betaalt, naar de overheid.” Het Vlaams Belang heeft daarom protestacties gevoerd in 
tientallen gemeenten over het ganse land. Ook heeft onze partij een petitie gestart op 
betaalbaartanken.be.

Het Vlaams Belang heeft op 30 
maart een campagne opgestart 
voor betaalbaar tanken. Onze partij 
en Tom Van Grieken stelden daar-
bij een opmerkelijk campagnebeeld 
(zie de bijgevoegde prent boven-
aan) voor aan het Total-tankstation 
aan de Park & Ride te Wommel-
gem, dat aantoont dat de brandstof-
crisis mensen tot wanhoop leidt. 

Wij zijn immers niet onder de indruk 
van de magere energiedeal die 
de paars-groene regering eerder in 
maart voorstelde. De regering liet 
toen immers weten dat men een tij-
delijke accijnsverlaging zou invoeren 
van slechts 17 cent per liter.

Voer een tijdelijke plafondprijs voor 
brandstof in: 1,60 euro per liter – de 
prijs van voor de crisis

“Dat is natuurlijk een bespottelijke 
peulschil”, reageerde Van Grieken. 
“Voor elke liter mag je meer dan 

een euro ophoesten voor de Vival-
di-regering, want tot maart bestond 
bijna de helft (48,5 procent) van 
een tankbeurt uit belastingen. En 
de zelfverklaarde gulle weldoeners 
van paars-groen geven daar nu 
17 cent van terug. Dat wil zeggen 
dat de staat ondanks de ‘inspan-
ningen’ van de regering nog altijd 
méér binnenrijft per liter dan exact 
één jaar geleden.”

De regering moet dus een échte 
inspanning doen. De meerinkom-
sten door de crisis op kap van 
onze mensen moeten terugvloeien. 
“Eerst en vooral moeten we de 
accijnzen niet met een luttele 17 
cent verlagen, maar naar het door 
de EU toegelaten minimum halen”, 
besloot Van Grieken. Dat scheelt 
inderdaad al snel 25-30 cent. 
“Ook moet de btw op brandstof 
naar 6%, want net zoals gas en 
stroom is brandstof geen luxepro-
duct. Tot slot moet de regering een 

tijdelijke plafondprijs invoeren om 
drama’s te voorkomen en die moet 
gelegd worden op 1,60 euro per 
liter diesel of benzine, de prijs van 
voor de crisis en de oorlog”. 

ACTIES IN GANS HET LAND

De boodschap van het Vlaams 
Belang is dus duidelijk: tanken 
moet terug betaalbaar worden, 
punt uit. Onze partij liet het dan 
ook niet bij één actie, maar voerde 
in gans het land en in tientallen 
gemeentes acties aan tankstations 
en drukke wegen om verder druk 
uit te oefenen op paars-groen. 

Wil jij ook je steentje bijdragen 
en druk uitoefenen op onze 
asociale regering. Surf dan naar 
betaalbaartanken.be en teken ook 
de petitie!

DOOR JONAS NAEYAERT

ENERGIE
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In 2019 besliste de Vlaamse rege-
ring om de kinderbijslag niet meer 
te linken aan de index. In de plaats 
werd ervoor gekozen om met een 
vaste verhoging van twee procent 
per jaar te werken. “Door de lage 
inflatie toen verkocht minister van 
Welzijn Wouter Beke (CD&V) dit 
initieel als een extra investering”, 
zegt Immanuel De Reuse. “Maar 
in september vorig jaar besliste de 
Vlaamse regering Jambon om die 
twee procent zelfs terug te schroe-
ven naar één procent, wat onmis-
kenbaar neerkwam op een platte 
besparingsoperatie.”

Hoge energieprijzen zonder 
indexering = koopkrachtverlies

Ondertussen swingen de prijzen 
voor energie en voedsel de pan 
uit. Het leven is volgens de laatste 
inflatiecijfers inmiddels al 8,3 pro-
cent duurder dan een jaar geleden. 
De niet-indexering van de kinder-
bijslagen tast de koopkracht van 

de Vlaamse gezinnen dan ook fors 
aan. “Met de stijgende energieprij-
zen en de steeds duurdere winkel-
kar is het voor veel gezinnen steeds 
moeilijker om rond te komen”, zegt 
De Reuse. “De besparingen op de 
kinderbijslag kosten de Vlaamse 
gezinnen honderden euro’s.”

Ook de Gezinsbond trok al aan de 
alarmbel. Volgens de Gezinsbond 
schommelt de minimumkost voor 
de opvoeding van een kind tussen 
de 374 euro en de 712 euro naar 
gelang de leeftijd. En volgens be-
rekeningen van de organisatie dekt 
het Groeipakket een steeds kleiner 
gedeelte van deze kosten. De orga-
nisatie vraagt minister Beke dan ook 
om de besparing die de regering 
doorvoerde ongedaan te maken. 

Het Vlaams Belang steunde deze 
oproep in het Vlaams Parlement. 
“Als we geen koopkrachtverlies wil-
len voor de gezinnen met kinderen, 
moet het Groeipakket terug gekop-

peld worden aan de index”, zei De 
Reuse aan minister Beke.

VREEMDELINGEN EN 
KINDERBIJSLAG

Voor het Vlaams Belang is het 
trouwens onaanvaardbaar dat de 
Vlaamse regering enerzijds bespa-
ringen zoekt in de kinderbijslag 
voor onze Vlaamse gezinnen, maar 
anderzijds geen einde maakt aan 
het kwistig uitdelen van dezelfde 
kinderbijslag aan allerhande groe-
pen vreemdelingen. 

Zo is België dé topbestemming bij 
uitstek voor Afghaanse minderjarige 
asielzoekers omdat ze hier zo’n 
hoge bedragen aan kinderbijslag 
uitgekeerd krijgen en worden bo-
vendien ook miljoenen euro’s Vlaam-
se kinderbijslag naar het buitenland 
geëxporteerd. “De regering zou 
beter deze misbruiken aanpakken in 
plaats van op onze eigen gezinnen 
te besparen”, besluit De Reuse. 

FINANCIEEL

De vorige Vlaamse regering besliste om de Vlaamse kinderbijslag niet langer te koppelen aan 
de index, maar wel jaarlijks vast twee procent te laten stijgen. Vorig jaar besliste de regering 
Jambon echter om ‘uit besparingsoverwegingen’ die twee procent al te verlagen tot één 
procent. Volgens cijfers van de Gezinsbond kosten de besparingen van de Vlaamse regering 
op het Groeipakket onze gezinnen 208 euro per jaar per kind. “Met de op hol geslagen inflatie 
wordt de koopkracht van gezinnen op die manier fors aangetast. Het Groeipakket moet dus 
opnieuw geïndexeerd worden”, zo is het terechte besluit van Vlaams Parlementslid Immanuel 
De Reuse (Vlaams Belang).

DOOR WIM VAN OSSELAER

Koppel de kinderbijslag opnieuw aan de index!
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Vlaamse regering wil snel fors 
meer subsidies voor moskeeën
Als het van de Vlaamse regering afhangt zal het aantal gesubsidieerde moskeeën binnenkort 
vervierdubbelen. Liefst 78 moskeeën dienden al een erkenningsaanvraag in, die de Vlaamse regering 
nu ‘versneld’ wil afhandelen. Daaronder 20 Turkse staatsmoskeeën. “Geen enkele Vlaamse regering 
bediende de islam en het Turkse Erdogan-regime zozeer op zijn wenken als de regering-Jambon”, 
reageert fractievoorzitter Chris Janssens. 

DOOR WIM VAN OSSELAER

Enkele jaren geleden brachten 
rapporten van de Staatsveiligheid 
aan het licht dat de Diyanet in 
ons land eigenlijk “de lange arm 
in Vlaanderen” van de Turkse 
despoot Erdogan is. De imams 
van de Diyanet-moskeeën zijn 
niet alleen aangesteld door het 
Turkse regime, dat ook de inhoud 
van de preken vastlegt, maar 
de moskeeën krijgen zelfs de 
opdracht te spioneren. Als gevolg 
hiervan werd onderzocht hoe de 
buitenlandse invloed in moskeeën 
kan worden tegengegaan. 

In het Vlaamse regeerakkoord 
werd afgesproken dat moskeeën 
niet langer meteen erkend en 
gefinancierd zouden worden, 
maar dat ze eerst “een 
wachtperiode van vier jaar 
met gunstig gevolg moeten 
doorlopen”, tijdens dewelke 
ze zouden moeten bewijzen 
te goeder trouw te zijn. Deze 
wachtperiode werd ook 
ingeschreven in een decreet. 

De wetgeving werd dus aangescherpt. 
In theorie althans. Dit was 
immers buiten Bart Somers 

gerekend die in het nieuwe 
decreet een uitzonderlijke 
‘versnelde erkenningsprocedure’ 
liet inschrijven voor moskeeën 
die reeds voor 1 juli 2019 
een erkenningsdossier 
hadden overgemaakt aan de 
Moslimexecutieve, ongeacht 
of dit dossier reeds effectief 
werd doorgestuurd naar de 
Vlaamse overheid. Uiteindelijk 
blijkt nu uit het antwoord van 
Somers op een vraag van Chris 
Janssens dat er 78 moskeeën 
een erkenningsaanvraag hebben 
ingediend waarvan er geen 
enkele (!) een wachtperiode van 
vier jaar moet doorlopen. 

MOSLIMEXECUTIEVE

“De uitzondering in het decreet 
wordt de regel en de facto 
is het de Moslimexecutieve 
die dus beslist of de verkorte 
procedure van toepassing is”, 
klaagt Janssens aan. “Alleen 
zij weet immers wanneer de 
erkenningsdossiers aan haar 
bezorgd werden.” Belangrijk om 
weten is dat de bestuursleden 
van de Moslimexecutieve door 

de Staatsveiligheid werden 
bestempeld als onbetrouwbare 
‘agenten van buitenlandse 
regimes’.

TURKSE STAATSMOSKEEËN

Als de 78 moskeeën allen 
effectief erkend worden, zal 
dit leiden tot maar liefst een  
verviervoudiging van het aantal 
erkende moskeeën, en daarmee 
ook van de subsidies aan de 
islam. Uit een analyse door 
Janssens van de ingediende 
erkenningsdossiers blijkt 
bovendien dat van de 78 
erkenningsaanvragen die werden 
ingediend er 20 afkomstig zijn 
van Diyanetmoskeeën en vijf 
van fundamentalistische Milli 
Görüsmoskeeën. 

“De Vlaamse regering kondigde 
aan dat ze enkel nog moskeeën 
wil erkennen, die niet onder 
buitenlandse invloed staan”, 
besluit Janssens. “Het omgekeerde 
is waar. Voortaan zal de 
boodschap van Erdogan nóg 
forser ondersteund worden met 
Vlaams belastinggeld.”

MULTICUL



“Gewelddadige incidenten die 
door bewoners veroorzaakt worden 
zijn in asielcentra schering en 
inslag”, zegt Kamerlid Dries Van 
Langenhove. “Uit cijfers die ik 
eerder bij staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) 
opvroeg bleek dat er in 2017 
554 feiten waren, in 2018 613, 
in 2019 798. Het gaat duidelijk 
crescendo.”

Voor het Vlaams Belang is het 
dan ook overduidelijk dat de 
bestraffingen van de geweldplegers 
in de asielcentra veel te licht zijn. 
“Fedasil hanteert na feiten van 
geweld lachwekkende bestraffingen 
zoals een inhouding van zakgeld, 
een verplichte gemeenschapsdienst 
of een overplaatsing naar een ander 
centrum om hier het wangedrag 
gewoon voort te zetten”, zegt 
Kamerlid Dries Van Langenhove. 

0,7 PROCENT

Want het blijft helaas niet 
bij rellen. Zo werd in een 

vluchtelingencentrum in Düsseldorf 
recent een jonge Oekraïense 
vrouw verkracht door een 
Irakees en een Nigeriaan. 
“Staatssecretaris Mahdi heeft het 
vandaag wel over nultolerantie, 
maar waar wacht hij eigenlijk 
nog op om dit in te voeren?”, 
vraagt Van Langenhove zich 
af. “Telkens wanneer er zich in 
asielcentra rellen uitbreken of zich 
gewelddadige feiten voordoen 
horen we van hem vervolgens het 
riedeltje dat zulk wangedrag niet 
onbestraft zal blijven. Mocht hij 
voor één keertje eens de daad 
bij het woord voegen kan hij 
alvast op onze steun vanuit de 
oppositie rekenen.”

De cijfers over de 
geweldsdelicten in kwestie 
bewijzen daarnaast ook dat 
alleenstaande mannen vaker 
verantwoordelijk zijn voor 
geweld in asielcentra dan 
gezinnen. Verwonderlijk is 
dat niet. De boosdoeners zijn 
uiteraard niet de Oekraïense 

vrouwen en kinderen die, in 
tegenstelling tot de meeste 
asielzoekers in dit land, op de 
vlucht zijn voor oorlogsgeweld 
en niets liever zouden willen 
dan naar het vaderland 
terugkeren wanneer de situatie 
genormaliseerd is. Het gaat 
vooral om Afghaanse mannen 
die in 2021 in grote getale ons 
land binnenkwamen.

REPATRIËRING

“De enige logische en correcte 
sanctie, een uitsluiting van een 
asielprocedure en de verplichte 
repatriëring, kan enkel opgelegd 
worden door het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen 
en de Staatlozen”, vervolgt 
Van Langenhove. “Maar deze 
instelling laat gewoon na dit 
te doen. In 2021, een jaar 
met 1.281 gewelddadige 
incidenten, gebeurde dat 
welgeteld tien keer. Dat is dus 
in 0,7 procent van de gevallen. 
Een cijfer dat voor zich spreekt.”
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Geweld in asielcentra wordt veel te licht bestraft
Uit recente cijfers blijkt dat het aantal gewelddadige incidenten in de asielcentra in vier jaar tijd verdubbeld 
is. In 2021 waren er dat 1.281, en voor het Vlaams Belang zijn dat er 1.281 te veel. Het mag duidelijk zijn 
dat wie op dergelijke manier van onze gastvrijheid misbruik maakt, deze niet verdient en zo snel mogelijk 
uitgezet moet worden.

ASIELCENTRA

DOOR FREDERIK PAS
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Begin vorig jaar diende het Vlaams 
Belang een voorstel van decreet in 
om de strafmaten voor dierenmishan-
deling fors op te trekken. Het voorstel 
werd aanvankelijk nog weggestemd, 
inclusief door minister Weyts’ eigen 
N-VA. Niettemin had het voorstel 
wel succes, want een half jaar later 
kwam Weyts met een eigen ‘ko-
pievoorstel’ naar het parlement dat 
ditmaal wel unaniem werd goedge-
keurd. 
 
SYMBOOLMAATREGEL
 
“Forse straffen voorzien voor 
dierenmishandeling is natuurlijk een 
goede zaak”, merkte Els Sterckx in 
het Vlaams Parlement op, “maar we 
moeten er wel voor zorgen dat het 
optrekken van de strafmaten geen 
loutere symboolmaatregel is en dat 
dierenmishandeling ook effectief 
aan het licht komt en wordt bestraft”. 
Sterckx wees er de minister op dat te 
veel gevallen van dierenmishandeling 
niet gemeld en onvoldoende opge-
volgd - laat staan bestraft - worden. 

Om mishandeling en verwaarlo-
zing van dieren sneller te kunnen 
opsporen, is er volgens Sterckx 
in de eerste plaats nood aan een 
beter meldsysteem. Bezorgde bur-
gers weten inderdaad vaak niet 
waar ze terecht kunnen om een 
melding te doen. De lokale politie 
bekent vaak over onvoldoende 
expertise te beschikken en dit niet 
als een prioriteit te beschouwen. 
Bij de Vlaamse overheid kan men 
dan weer enkel online een formu-
lier invullen. 

Sterckx heeft bovendien haar 
bedenkingen over de effectiviteit 
hiervan: “Meldingen kunnen niet 
anoniem gebeuren en er moeten 
zoveel gegevens worden ingevuld 
dat veel mensen afhaken. We 
weten bovendien niet wat er met 
die meldingen gebeurt.”
 
NOODNUMMER
 
Sterckx pleitte er daarom in het 
Vlaams Parlement voor om naar 

buitenlands voorbeeld werk te 
maken van een noodnummer 
om sneller gevallen van mishan-
deling te kunnen signaleren. 
“In Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk bestaat er al zo’n 
meldpunt en er bestaan in eigen 
land meldpunten voor veel 
andere zaken. Waarom kan 
dat hier dan niet voor dierenmis-
handeling of -verwaarlozing? ”, 
stelde Sterckx. 

Bovendien pleit het Vlaams Be-
lang er al lang voor dat ook bij 
politie en parket meer aandacht 
zou zijn voor dierenmishande-
ling en -verwaarlozing. “Vaak 
ontbreekt daar de kennis. Ik 
pleit er dan ook voor dat er in 
elke politiezone minstens twee 
inspecteurs moeten zijn die 
gevormd zijn in de dierenwel-
zijnswetgeving. Want wat zijn 
we ermee dat de strafmaten 
worden opgetrokken als er niet 
effectief wordt bestraft”, besluit 
Sterckx.

DIERENWELZIJN

In het Vlaams Parlement riep het Vlaams Belang de Vlaamse regering nogmaals op om meer 
werk te maken van een bescherming van het dierenwelzijn. De straffen voor dierenmishandeling 
en -verwaarlozing werden eindelijk wel opgetrokken, maar wegens een inefficiënt beleid 
blijven veel misdrijven tegen dieren onder de radar en wordt er in de praktijk bijna enkel maar 
vervolgd in gemediatiseerde situaties. “Minister Weyts moet dringend een tandje bijsteken om 
onze dieren te beschermen”, zegt Vlaams Parlementslid Els Sterckx 

DOOR WIM VAN OSSELAER

Aanpak dierenmishandeling 
en -verwaarlozing moet beter
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Amper controles op buitenlandse 
eigendommen sociale huurders
Vier op vijf sociale huisvestingsmaatschappijen vertikken het tot nu toe om te controleren 
of allochtone sociale huurders onroerende eigendommen hebben in het buitenland, 
zelfs niet bij ernstige vermoedens. “Het huidige controlesysteem op buitenlandse 
eigendommen is duidelijk ontoereikend”, aldus Guy D’haeseleer. “Sociale woningen 
moeten worden toegewezen aan wie er recht op heeft”.

Eén van de voorwaarden om recht 
te hebben op een sociale woning 
is dat de (kandidaat-)huurder geen 
onroerende eigendommen heeft. 
Het Vlaams Belang klaagt al jaren 
in het Vlaams Parlement aan dat 
er wel gecontroleerd wordt op 
eigendommen in eigen land, maar 
geen controle is op buitenlandse 
eigendommen van allochtone 
sociale huurders. Maar door de 
aanhoudende druk van Vlaams Be-
lang kunnen sociale woonactoren 
sinds vorig jaar beroep doen op 
onderzoeksbureaus om controles uit 
te voeren op buitenlandse eigen-
dommen. 

MAROKKO EN TURKIJE 
KOPLOPER
Uit het antwoord van minister van 
Wonen Matthias Diependaele op 
een parlementaire vraag van Guy 
D’haeseleer blijkt nu echter dat 
slechts één op vijf sociale woonac-
toren dergelijke onderzoeken laat 
uitvoeren. Nochtans blijkt dat er wel 
degelijk een probleem is. In 37,5% 
van de 347 uitgevoerde onderzoe-

ken werd er bewijs van buitenland-
se eigendommen gevonden. Deze 
onderzoeken worden echter enkel 
uitgevoerd als er ‘een vermoeden’ is 
van eigendom. Het is dus maar het 
topje van de ijsberg dat ontdekt en 
gesanctioneerd wordt. 

Niet minder dan 81% van deze 
eigendomsonderzoeken werden in 
Marokko (154 dossiers) en in Turkije 
(127 dossiers) uitgevoerd. Italië en 
Spanje, met respectievelijk 34 en 
15 onderzoeken, vervolledigen 
de top 4 van meest onderzochte 
landen. Het mag duidelijk zijn dat 
enkel op ‘vermoeden’ onderzoeken 
uitvoeren ontoereikend is. De mees-
te eigendomsfraude blijft zo onder 
de radar.  

VLAMINGEN 
GEDISCRIMINEERD
Voor het Vlaams Belang is het on-
aanvaardbaar dat Vlaamse sociale 
huurders wel systematisch – en 
terecht – gecontroleerd worden op 
het hebben van eigendommen in ei-
gen land, maar allochtone huurders 

niet op het hebben van eigendom-
men in hun landen van oorsprong. 
Dit terwijl veel van die allochtone 
huurders nochtans wel degelijk hui-
zen of appartementen in Marokko 
of Turkije bezitten. Een onderzoek 
van de Koning Boudewijnstichting 
toonde reeds aan dat zowat 60% 
van de hier woonachtige Marok-
kanen een woning in Marokko in 
eigendom heeft. “Door enkel maar 
te controleren bij vermoedens, blijft 
het bezit van eigendommen in het 
buitenland veelal onbestraft”, stelt 
D’haeseleer.

Het Vlaams Belang pleit er dan ook 
voor dat allochtone huurders regel-
matig een uittreksel uit het kadaster 
van het thuisland moeten voorleg-
gen waaruit blijkt dat ze er geen 
onroerende eigendom bezitten. 
“Geen bewijs dat je geen eigen-
dom in je thuisland bezit, betekent 
dan: geen sociale woning. Zo leg 
je de lat eindelijk gelijk voor iedere 
huurder”, besluit D’haeseleer.

DOOR STEVEN VAN LIEDEKERKE

SOCIALE FRAUDE
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U zal er deze dagen wellicht niet 
naast hebben kunnen kijken. Via alle 
mogelijke mediakanalen worden 
we door de regering aangespoord 
om deel te nemen aan haar ‘grote 
onlinebevraging’, die loopt van 25 
april tot 5 juni. Een propaganda-
campagne waarvoor zij niet minder 
dan 1.057.668 euro uit onze faillie-
te staatskas heeft opgediept. Daar 
komt nog een slordige 1 miljoen 
euro bovenop voor de organisatie 
van de bevraging zelf en voor de 
afhandeling ervan.

BELGICISTISCHE 
RECUPERATIEPOGING

Maar wat is die ‘grote burgerbe-
vraging’ nu eigenlijk? Officieel heet 
het dat men de burger inspraak wil 
geven over hoe het met dit land 
verder moet. Of dat evenwel écht 
de bedoeling is, valt ten zeerste te 
betwijfelen. Op het ogenblik dat 
we dit schrijven, hebben we nog 
geen zicht op de vraagstelling die 
de burgers wordt voorgelegd. Maar 
de kans is groot dat die ‘grote 
burgerbevraging’ netjes door de 

Vivaldi-regering wordt gestuurd, 
zowel wat betreft de themakeuze als 
de suggestieve manier van vraag-
stelling. 

Vivaldi heeft er in alle geval alles 
aan gedaan om geen openheid van 
zaken te geven aan het parlement. 
Nochtans vraagt de verenigde 
oppositie daar in de Kamer al vele 
maanden om. Het heeft er dus alle 
schijn van dat dit vooral moet uit-
draaien op een schijnvertoning van 
inspraak, die wellicht moet uitmon-
den in een belgicistische recupera-
tiepoging. 

V-OPPORTUNITEIT

Maar naast gestuurde vragen is er 
naar verluidt ook de mogelijkheid 
voorzien om een eigen inbreng te 
doen, en dat biedt opportuniteiten. 
Waarom zouden we vanuit die 
optiek ook geen Vlaams-nationaal 
tegengeluid laten horen? 

Waarom zouden we de Belgische 
excellenties van de Wetstraat niet 
eens goed laten weten wat we 

denken van dit hopeloos ingewikkel-
de, onbestuurbare, absurde land? 
Van dit land waar Vlaanderen rechts 
stemt, maar steevast een links beleid 
voorgeschoteld krijgt? Van dit land, 
waar de Vlaamse meerderheid 
voortdurend moet plooien voor de 
wil van een Franstalige minderheid? 
Van dit land waar elk jaar minstens 
7 miljard euro zuurverdiend Vlaams 
geld naar de bodemloze Waalse 
putten verhuist? Van dit land waar 
de bevolking een immigratiestop 
vraagt, maar steeds meer open 
grenzen krijgt? 

Hoe dan ook moet er niet aan 
getwijfeld worden dat het opzet van 
deze bevraging in essentie politiek 
is. De kans is immers groot dat de 
regimepartijen een aantal resulta-
ten zullen gebruiken die hen goed 
uitkomen.  Aangezien de Vivaldi-re-
gering dit met onze centen organi-
seert, kunnen we daar dan ook best 
maar eens gebruik van maken. Laat 
dus gerust maar eens flink horen 
wat ù daar, als Vlaams-nationalist, 
allemaal van denkt. 

COMMUNAUTAIR

Het was door de regering aangekondigd voor september 2021. Maar uiteindelijk is het bijna 
mei 2022 geworden: de ‘grote onlinebevraging’ over tal van institutionele vraagstukken en de 
toekomst van dit land.
DOOR PETER LEMMENS

De ‘grote burgerbevraging’: 
Belgicistische recuperatiepoging



“Vaak worden 
klachten niet 

onderzocht wegens te 
weinig capaciteit”

Ortwin Depoortere & Steven De Smet
Vlaams Belang Magazine16
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VRAAGGESPREK

“Onze politie wordt in de 
steek gelaten”
Steven De Smet (65), sinds kort ‘ere-hoofdcommissaris’ van de Gentse politie, gaf het begrip 
‘flikken’ een nieuwe betekenis als ‘bezieler’ van de gelijknamige tv-serie. Zelf dacht hij 
sportleraar te worden, maar op zijn zeventiende werd hij verliefd op de dochter van een Gentse 
flik en trad hij in de voetsporen van zijn toekomstige schoonvader. Tijdens de oliecrisis, trad 
hij op 1 september 1978 in dienst bij de Gentse politie. “Na 43 jaar heb ik daar geen seconde 
spijt van”, verzekert hij ons met een warme glimlach. Ortwin Depoortere (51) was tussen 
2000 en 2012 gemeenteraadslid in Gent. Van 2015 tot 2019 was hij Vlaams Parlementslid en 
sinds 2019 zetelt hij in de Kamer als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Naast 
hun voorliefde voor Gent hebben ze nog een ding gemeen. Beiden zijn gepassioneerd door het 
politiewerk. Een ex-politiecommissaris noteerde dit vraaggesprek. 

OPGETEKEND DOOR KRISTOF LUYPAERT

Waar vonden jullie de passie voor de politie?

DE SMET: In de veelzijdigheid ervan. Ik deed eerst ge-
rechtelijk werk en na het Heizeldrama (29 mei 1985) 
hield ik me als veiligheidsofficier bezig met openbare 
orde.  Mijn ‘laatste’ passie is techniek en digitalisering. 
In 2004 besprak ik met Tony Mary, toenmalig CEO 
van de VRT, tijdens een diner de impact van de tv-serie 
‘Flikken’. Hij begeesterde mij met zijn passie over 
digitale televisie! Zo besefte ik dat digitalisering ook het 
politiewerk zou veranderen.

DEPOORTERE: Ook bij mij begint het in Gent waar 
zich op een gegeven moment een zwaar incident 
voordeed na een voetbalwedstrijd tussen Turkije en 
België. Dat resulteerde in een massale vechtpartij op de 
Kouter…Alle politici schoven hun verantwoordelijkheid 
af op de Gentse flikken. Als gemeenteraadslid vond 
ik dat zéér ongepast. Sinds ik voorzitter werd van de 
commissie Binnenlandse Zaken kan ik nu ook zelf het 
debat mee sturen.

Mijnheer De Smet, in uw boek ‘De Nieuwe Politie’ 
uit 2012 zegt u dat ‘de core-business’ van de politie 
informatie en communicatie is.  

DE SMET: Zonder efficiënt informatienetwerk, kan je de 
veiligheid niet garanderen, geen misdrijven opsporen, 
noch de openbare orde bewaren. De politie is sterk in 

het onderzoeken van misdrijven, nadat ze gepleegd 
zijn. Als we sneller en betere informatie zouden heb-
ben, zou veel criminaliteit kunnen voorkomen worden. 
Het ontbreekt ons aan pro-activiteit én preventie.

Geeft u eens een voorbeeld?  

DE SMET: Als de politie over betere informatienet-
werken had beschikt, hadden de aanslagen van 22 
maart 2016 in Zaventem en Maelbeek wellicht nooit 
plaatsgevonden. De onderwereld koopt zich in in de 
bovenwereld, maar in België is men daar te weinig 
mee bezig. Pizzeria’s, pitabars, nachtwinkels rijzen 
als paddenstoelen uit de grond, hebben nauwelijks 
klanten, maar sponsoren wel de lokale voetbalclub en 
dit laat men betijen.

Waar ontbreekt het aan? 

DE SMET: De huidige politieorganisatie is niet bestand 
tegen de evoluties in onze maatschappij. Ze bestaat 
uit 185 lokale politiezones en zogezegd één federale 
politie. Je moet te veel niveaus doorspartelen om infor-
matie op de juiste plaats te krijgen.

DEPOORTERE: De analyse van Steven, sluit volledig 
aan bij de wijze waarop het Vlaams Belang kijkt naar 
veiligheid. Wij hebben altijd benadrukt dat er zowel een 
preventief, pro-actief als een repressief luik nodig is.   



18 Vlaams Belang Magazine

“De opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken 
hebben de boot gemist op het vlak van moderne 
misdaadbestrijding”

Die  drie elementen zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Preventie is uiteraard belangrijk, maar werkt 
alleen als er ook een streng vervolgingsbeleid is en 
strenge straffen opgelegd en uitgevoerd worden. Zoniet 
creëer je straffeloosheid.

Nochtans kloppen de minister van Binnenlandse 
Zaken en van Justitie zichzelf graag op de borst?

DE SMET: Veel ministers denken dat ze binnen één 
ambtstermijn de wereld kunnen veranderen. In een 
snel evoluerende wereld is dat een illusie. Mochten we 
met de communicatiemiddelen van vandaag enkele 
crisismomenten van de jaren ’80 herbeleven, het land 
stond in rep en roer. Denk aan de terreuraanslagen van 
de CCC (Cellules Communistes Combattantes) waarbij 
brandweermannen omkwamen. Of aan een reeks over-
vallen zoals door de Bende van Nijvel met 28 dodelij-
ke slachtoffers en het Heizeldrama met 39 doden… 

DEPOORTERE (knikt instemmend): Politiestructuren moe-
ten zich aanpassen aan de maatschappelijke realiteit 
en digitalisering omarmen.  

Mijnheer De Smet in uw boek ‘De Nieuwe Politie’ 
(2012) lanceerde u tien voorstellen voor een ‘nieuwe’ 
politie. Is er een voorstel uitgevoerd? 

DE SMET: Geen enkel! In 2016 kwam minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon naar een congres dat 
ik had georganiseerd over de ‘veiligheid van morgen’. 
Het congres had een zodanige indruk nagelaten 
op de minister dat hij zijn voorbereide eindspeech 
spreekwoordelijk wegwierp. Hij beloofde toen een 
‘comité D’, met de D van ‘disruptie’. Maar N-VA stapte 
uit de regering (n.a.v. het Marrakech-pact, KL) en zijn 
opvolger Pieter De Crem (CD&V) veegde alles weer 
van tafel.

DEPOORTERE: Nochtans moet er dringend iets ge-
beuren. Als de politie zich van de overheid niet mag 
heruitvinden dreigt ze zichzelf buiten de markt te zetten. 
Als de overheid op vlak van veiligheid in gebreke blijft, 
zullen privé-initiatieven die rol overnemen.

DE SMET: Dat gebeurt vandaag al in de bank- en ver-
zekeringssector en bij beursgenoteerde bedrijven. Denk 
niet dat daar geen oplichting meer gebeurt. Je hoort er 
alleen niet meer van omdat ze geen beroep meer doen 
op de politie, want de justitiële ‘afhandeling’ sleept te 
lang aan.

Wat moet er gebeuren? 

DEPOORTERE: Er moet een hervorming van het politieland-
schap komen. Voor de burger mag het geen verschil 
uitmaken waar een misdrijf gepleegd wordt, men moet 
overal dezelfde kwaliteit krijgen. Vandaag zijn er plaatsen 
waar men uw klacht niet eens onderzoekt, wegens te 
weinig capaciteit. Het college van Procureurs-Generaals, 
diverse afdelingen van de FGP met inbegrip van het hoofd 
van de federale politie en recent nog àlle korpschefs van 
Halle-Vilvoorde in een open brief bevestigen dat.

Hoe wil het Vlaams belang zo’n hervorming aanpak-
ken?

DEPOORTERE: We moeten publiek-private samenwerkin-
gen bij complexe gerechtelijke onderzoeken een kans 
geven. Er bestaan genoeg knappe koppen die de politie 
goed kan gebruiken. Alleen kan men hen in het huidige 
systeem niet binnenhalen omwille van de verloning. Ook 
de rekruteringsmogelijkheden moeten specifieker en 
flexibeler zijn.

Zijn er te weinig agenten bij de politie mijnheer De 
Smet?

DE SMET: Volgens mij is er nog altijd te véél politie, maar 
we doen het juiste werk niet. De politie heeft het mono-
polie op geweld, is gewapend en mag mensen van hun 
vrijheid beroven. Laten we vanuit deze realiteit eindelijk 
eens de ‘kerntaken’ bepalen.

Meer ‘outsourcing’?

DE SMET (zucht diep): Dat is weer zo’n buzz-woord. Ik 
pleit niet voor privatisering. Voor bepaalde taken die van-
daag door ‘gewapende’ inspecteurs worden uitgevoerd, 
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kan je ook burgerpersoneel inzetten. Je moet mensen 
dingen laten doen die ze graag doen. De politie heeft cy-
ber(crime)specialisten nodig. Defensie schreeuwt erom, de 
FOD Economie en de douane zijn met campagnes bezig. 
De markt is krap, maar overheidsinstellingen bekampen 
elkaar. 

DEPOORTERE: De bestrijding van cybercriminaliteit zit 
verdeeld over te veel ministers. De eerste minister is ervoor 
bevoegd. Maar ook Justitie, Binnenlandse Zaken. Dan is 
er nog een aparte Nederlandsonkundige staatssecretaris 
voor digitalisering (zucht).
“Die strategie is niet gezond voor de politieorganisatie, 
niet voor de politieman- of vrouw en al zeker niet voor 
de burger. De administratie zou agenten nog veel meer 
kunnen ontlasten.

DE SMET (windt zich op): De politie trekt bachelors of 
masters aan. Toch moeten die eerst maanden op een 
schoolbank zitten om de politieorganisatie te leren ken-
nen? Wat kan het mij verdorie schelen of ze de organi-
satie kennen! Men heeft hun kennis en passie nodig. We 
moeten de kerntaken scherper afbakenen. Wat doet de 
politie wél, maar vooral wat moet ze niet meer doen. 
Cybercrimespecialisten moeten geen politieambtenaren 
zijn, ze moeten hun job kennen! Waarom creëert men 
niet één cybercrime-afdeling?

Toch moet de Federale Gerechtelijke Politie aan-
kloppen bij lokale politiezones wegens ‘gebrek aan 
onderzoekscapaciteit ’.

DEPOORTERE: We moeten verder denken dan bestaan-
de structuren. De huidige regering maakt onvoldoende 
strategische keuzes. Minister Verlinden spreekt af en toe 
over ‘extra’ budget, maar dat verdwijnt in de ‘grote pot’. 
Ik hoor van mijn contacten dat het in elk geval niet op de 
juiste plaats terecht komt.

DE SMET: Stop ook met ‘geografisch’ denken. Denk 
vanuit de taken die we nog moeten uitvoeren. Her-
waardeer de wijkpolitie. Zij vormt het fundament van 
de ‘informatiegestuurde politiezorg’. In mijn nieuw 
boek ‘Quantumveilig’ ga ik daar dieper op in.

Hoor ik Steven De Smet pleiten voor een regionali-
sering van de politie?

DE SMET (grijnst): Voor mij kan België zelfs bestaan 
uit drie steden. Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Met 
drie burgemeesters en drie schepencolleges… Bij het 
begin van de coronacrisis was ik kabinetschef van de 
waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen (Didier 
Detollenaere, KL). Ik zag hoe de minister een e-mail 
stuurde naar tien gouverneurs. Die mail belandt dan 

bij 581 burgemeesters, àlle korpschefs en de lokale 
administratie. En dan vergaderen maar. Ondertussen 
gebeurt het politiek gemarchandeer in whatsapp-
groepjes. Och jongens! (lacht)

DEPOORTERE: Hoe minder structuren, hoe efficiënter. 
Provincies, inclusief voor het leven benoemde gouver-
neurs, dat is niet meer van deze tijd! Afschaffen dus.

De politie wordt door bepaalde partijen en be-
volkingsgroepen vaak beschuldigd van ‘etnische 
profilering’.

DE SMET: Er wordt veel onzin over verteld. Maar! 
Als organisatie moet je wel voldoende openheid 
hebben om je werk te durven tonen. Toen de reeks 
‘Flikken’ nog liep, verbaasde ik me erover hoe 
goed wij in de veiligheidsmonitor scoorden tegen-
over andere korpsen. Wie louter keek naar de 
criminaliteitscijfers, zag dat dat niet klopte. Daar 
heb ik geleerd dat ‘gevoelens’ ‘feiten’ worden in 
plaats van omgekeerd. Over politiemethodes moet 
je open communiceren. Aantonen wat je er mee 
doet en waarom.

DEPOORTERE: De slinger mag ook niet doorslaan. 
Politieagenten moet zich vandaag op overdreven 
manier verantwoorden. In de zomer zijn er in Gent 
vaak rellen aan de Blaarmeersen, uitgelokt door 
‘jongeren’ - en ik maak nu bewust aanhalingstekens 
met mijn vinger - die vanuit Brussel komen om amok 
te maken. Dan is het toch logisch dat politieagenten 
in stations op basis van een gekend ‘daderprofiel’ 
controles uitvoeren? Die agenten gaan dan uiter-
aard niet op zoek naar ‘tachtigjarige omaatjes met 
hun kleinkinderen’.

Een ander fenomeen is het geweld tégen politieagenten

DEPOORTERE: “De ernst van het geweld tegen politie is 
toegenomen. In Brussel is een agent in burger, in coma 
geslagen. In Limburg is een agent neergestoken door 
een minderjarige met een mes. Dat zijn géén ‘faits-divers’ 
meer.”

“Dat gaat ook over hulp- en veiligheidsdiensten. In Brussel 
worden brandweerlui met valse oproepen in een valstrik 
gelokt om hen aan te vallen (maakt zich boos). Dat zijn 
hulpverleners hé.”

DE SMET: “Dat is een crapuleuze veruitwendiging. Maar 
wie zijn de daders? Waar wonen ze? Politiediensten 
kennen ze niet meer. De dadergroepen vinden elkaar wel 
vlot en communiceren via sociale netwerken. De politie 
helaas niet. En dat moet dringend anders.”
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Luttele momenten na de eclatante verkiezingsoverwinning van de Hongaarse eerste 
minister Viktor Orbán rolde de Europese Unie haar nieuwe sanctiemechanisme uit tegen 
het Centraal-Europese land. Het Vlaams Belang begrijpt deze zet niet: “Geen repressie 
kan een volk tegenhouden in zijn wil om vrij te zijn en zichzelf te zijn.”

DOOR DIMITRI HOEGAERTS

De Europese Commissie 
kondigde aan het zogenaamde 
rechtsstaatmechanisme te lanceren 
tegen Hongarije. Dat behelst dat 
Hongarije financieel gesanctioneerd 
wordt, gezien het ontvangen van 
geld uit de Europese begroting 
afhankelijk gemaakt wordt van het 
respect voor de rechtsstaat.

TINTEN VAN LINKS-
LIBERALISME

Volgens Europees Parlementslid Tom 
Vandendriessche getuigt dit van 
een ongekend cynisme: “Respect 
voor de rechtsstaat betekent ook 
respect hebben voor de uitslag van 
vrije verkiezingen. De Hongaarse 
democratie heeft gesproken, Viktor 
Orbán en zijn partij Fidesz kwamen 
als overduidelijke winnaars uit 
de bus. Punt.” Vandendriessche 
betreurt dan ook wat de Europese 
Unie van plan is: “De Commissie 
wil nu onverkozen ambtenaren de 
Hongaren laten straffen omdat ze 
‘verkeerd’ stemden. Het is bizar 
om te zien hoe de links-liberale 
elite het begrip democratie invult. 

Voor hen beperkt democratie 
zich tot een exclusieve keuze 
tussen verschillende tinten van 
hetzelfde links-liberalisme. Andere 
standpunten worden automatisch 
weggezet als ondemocratisch en 
bijgevolg illegitiem.”

De Hongaren, die momenteel 
samen met de Polen de meeste 
Oekraïense vluchtelingen 
opvangen, zijn de geschiedenis 
niet vergeten. “In 1956 rolden 
tanks van de USSR door 
Boedapest. De Hongaren wilden 
vrij zijn, zichzelf besturen en 
verwierpen de criminele ideologie 
van het communisme”, zo liet Tom 
Vandendriessche nog weten. “Het 
zou nog tot 1989 duren vooraleer 
de Sovjet-Unie implodeerde en de 
Hongaren hun vrijheid herwonnen.”

ABSOLUTE MEERDERHEID

Op zondag 3 april gaven de 
Hongaren opnieuw een absolute 
meerderheid aan Viktor Orbán. 
Hij bekoorde 53 procent van 
zijn landgenoten. “Dat zijn cijfers 

waarvan het partijtje van eerste 
minister Alexander De Croo 
enkel kan dromen”, aldus nog 
Vandendriessche. “De Hongaren 
verwerpen de absurde woke-
zelfhaat en genderideologie die het 
Westen momenteel vergiftigt. Ze 
verdedigen hun identiteit, vrijheid 
en christelijke wortels. Zij willen 
niet verdwijnen, maar Hongaren 
blijven. Dat is niet naar de zin 
van de Europese Commissie die 
Hongarije het stemrecht in de EU 
wil afnemen. En niet naar de zin 
van de links-liberale totalitairen 
in het Europees Parlement die 
de Hongaren financieel willen 
chanteren.”

Volgens Vandendriessche zullen 
de gevolgen van deze gedurfde 
zet niet te overzien zijn: “Geen 
repressie kan een volk tegenhouden 
in zijn wil om vrij te zijn en 
zichzelf te zijn. Daarom zullen de 
globalisten uiteindelijk verliezen, 
hoe machtig ze ook zijn, en 
zal het volk door de kracht van 
zijn levenswil en nationalisme 
overwinnen.”

HONGARIJE

Hongaren moeten boeten voor ‘verkeerd’ stemgedrag 
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Boetes De Lijn worden 
amper betaald 
De Lijn heeft in 2021 bijna drie keer zoveel boetes 
uitgeschreven als in 2020 voor onder andere overlast en 
zwartrijden. Het kost echter steeds meer moeite om ze 
betaald te krijgen. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een vraag van 
Vlaams Parlementslid Wim Verheyden. “Van de boetes 
uit 2020 is er slechts 63 procent betaald en van die uit 
2021 amper 54 procent. Dit is veel te weinig!”

De Vlaamse Vervoermaatschappij 
De Lijn heeft in 2021 over gans 
Vlaanderen in totaal 59.049 
administratieve boetes uitgedeeld. 
Dit is bijna een verdrievoudiging 
in vergelijking met 2020 toen er 
20.418 boetes werden opgemaakt. 
De waarde van die boetes komt 
voor 2020 neer op 1.948.665 
euro en voor 2021 op maar liefst 
5.436.680 euro. Het grote pro-
bleem is echter dat deze boetes niet 
voldoende betaald worden. Van 
de 1.948.665 euro aan opge-
legde boetes uit 2020 was er op 
het moment van antwoord slechts 
1.234.934 euro effectief betaald en 
van de 5.436.680 euro aan boetes 
uit 2021 amper 2.912.403 euro. 
“Dit zijn percentages van respec-
tievelijk 63 procent en 54 procent. 
Dit is om bij te huilen”, zegt Wim 
Verheyden.

Het baart Verheyden vooral zorgen 
dat boetes voor het creëren van 
overlast zo weinig betaald worden. 
“Van de 69.977 euro aan boetes 

voor overlast uit 2020 is er nog 
maar 38.202 euro betaald en van 
de 123.208 euro uit 2021 is er met 
55.266 euro minder dan de helft 
geïnd.” Volgens Verheyden komt dit 
eigenlijk neer op straffeloosheid. 

Bij de boetes voor zwart- en 
grijsrijden wordt er zo mogelijk nog 
minder geïnd. Van de 1.128.133 
euro uit 2020 is er slechts 616.319 
euro betaald en van de 4.099.803 
euro uit 2021 slechts 2.033.151 
euro. “Er staat meer dan twee 
miljoen euro open aan onbetaalde 
boetes voor zwart-en grijsrijden. 
Dit is een gigantische financiële 
aderlating voor de Lijn, waartegen 
veel harder moet worden 
opgetreden”, besluit Verheyden.

DOOR SIL VAN LANGENDONCK

FEITEN
CIJFERS
Begin 2021 kondigde de Vlaamse 
regering groots aan dat ze aan man-
telzorgers aanmoedigingspremies 
ging toekennen. Werknemers die na 
1 september 2020 mantelzorgverlof 
hebben opgenomen, komen in aan-
merking. Uiteindelijk werden er in 
2021 amper 25 premies toegekend 
voor een totaal bedrag van 7.160 
euro. (Schriftelijke vraag nr. 423 van 
Yves Buysse aan Vlaams minister 
van Werk Crevits)

***

De Oosterweelwerken hebben nu 
ook de PFAS-doos van Pandora 
op de rechter Schelde-oever in 
Antwerpen geopend. Ter hoogte 
van de landingsplaats van de 
Oosterweeltunnel op rechteroever 
schommelt de bodemverontreiniging 
tussen 3 en 14,4 microgram PFOS/
kg droge stof. Lantis evalueert de 
situatie. (Schriftelijke vraag nr. 417 
van Bart Claes aan Vlaams minister 
van Omgeving Demir)

***

Ministers gaan al eens graag op 
reis, en socialistische ministers laten 
het daarbij al even graag breed 
hangen. Terwijl de man in de straat 
werd aangeraden ‘in zijn kot’ te 
blijven en zeker geen niet-essen-
tiële reizen te ondernemen, trok 
de PS-staatssecretaris voor Weten-
schapsbeleid naar Congo om er ‘de 
wetenschappelijke samenwerking te 
versterken’. Kostprijs voor de belas-
tingbetaler: meer dan 22.000 euro! 
Minister Khattabi (Leefmilieu – Ecolo) 
ging het afgelopen jaar ook 6 maal 
op reis (onder meer naar Kenia) en 
spendeerde daarbij 33.000 euro 
van uw centen. (Schriftelijke vraag 
nr. 122 van Barbara Pas aan 
staatssecretaris Thomas Dermine 
en schriftelijke vraag nr. 139 aan 
minister Khattabi)
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Soros en de Europese Unie:       
miljarden voor een linkse agenda
Lobbyen is van alle tijden. Belangengroepen beïnvloeden parlements- en regeringsleden 
met het oog op een wetgeving die voordelig is voor hun opdrachtgevers. Het Europees 
Parlement telt niet minder dan 7.500 geaccrediteerde lobbyisten. Dat zijn niet allemaal 
nationale beroepsfederaties of multinationals. Tijd dat we er eentje onder de loep 
nemen.

Het in Brussel gevestigde Open 
Society European Policy Institute 
verricht het EU-lobbywerk van het 
Open Society Foundations-net-
werk. Dat laatste is naar eigen 
zeggen de grootste financier van 
ngo’s (niet-gouvernementele orga-
nisaties) die zich ontfermen over 
nobele thema’s als rechtvaardig-
heid, goed democratisch bestuur 
en mensenrechten. Op de webstek 
van de Brusselse vestiging kunnen 
we lezen dat dit instituut zich tot 
doel stelt “de besluitvorming te 
beïnvloeden over EU-wetgeving, 
-beleid, -financiering en externe 
actie om open samenlevingen in 
Europa en daarbuiten te behouden 
en te bevorderen”. 

Met andere woorden: OSFPI is 
één van de vele lobbyisten die met 
hun tentakels tot diep in de machts-
centra van de nationale politiek 
en de EU reiken. De organisatie 
die duidelijk in de slappe was zit 

met in 2020 een omzet van meer 
dan 8 miljoen euro en een winst 
van bijna 2 miljoen euro, heeft 
in datzelfde jaar bijna 5 miljoen 
euro aan beïnvloeding uitgegeven 
in de Europese Unie. Als we het 
dan toch over cijfers hebben: de 
organisatie heeft gemiddeld elke 
week contact met leden en mede-
werkers van de Europese Com-
missie. Het beïnvloedingswerk 
gaat, volgens de organisatie zelf, 
over zowat alle beleidsdomeinen, 
van grenzen & veiligheidsbeleid, 
migratie & asiel, grondrechten tot 
onderwijs, energie & milieu en 
buitenlandse zaken, om er maar 
enkele op te noemen. 

OSFPI oefent dus zeer stelsel-
matig en intensief invloed uit op                           
beleidsmakers. Of het direct 
aan dit lobbywerk te wijten is, 
is moeilijk te zeggen, maar heel 
merkbaar zijn alleszins wel de 
duidelijke links-liberale beleids-

keuzes van de EU-elite: open 
grenzen, Green Deal, afschaffen 
van de soevereiniteit van de 
lidstaten... De hoofdzetel van 
de Open Society Foundations 
bevindt zich in New York: we mo-
gen het gerust zeer verontrustend 
noemen dat de politieke elites in 
de EU zich blijkbaar met enige 
graagte laten beïnvloeden door 
een Amerikaanse lobbygroep die 
een zeer duidelijke links-liberale 
ideologische agenda nastreeft, in 
de EU geen enkele democratische 
legitimiteit heeft en die voor die 
beïnvloeding veel middelen veil 
heeft.

GEORGE SOROS:           
MEGALOMANE             
SPECULANT

Het is inmiddels genoegzaam 
bekend dat het netwerk van 
Open Society Foundations door 
George Soros opgericht en van 

DOOR RALF VAN DEN HAUTE

EUROPESE UNIE
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de nodige middelen voorzien 
werd. OSF is eigenlijk een 
super-ngo die kon starten met 
een kapitaal van 30 miljard 
dollar dankzij gulle schenker 
Soros. 

Soros gaat sinds enkele de-
cennia ook als filantroop en 
moraalridder door het leven. 
Daar plaatsen we graag enke-
le kanttekeningen bij. George 
Soros heeft tientallen miljarden 
verdiend door gewetenloos te 
speculeren - als het even kon 
tegen nationale munten. 

Amerikaans topeconoom 
Paul Krugman schreef over 
Soros: “Er zijn daadwerkelijk 
beleggers die niet alleen met 
grote bedragen schuiven in 
afwachting van een valutacri-
sis, maar ook daadwerkelijk 
hun best doen om die crisis 
voor de lol en met winst te 
veroorzaken. Ik stel voor om 
dergelijke beleggers ‘soroi’ te 
noemen”. 

Soros gebruikte zijn bijna 
onbeperkte middelen als 
hefboom om bijvoorbeeld de 
Engelse centrale bank in 1992 
onderuit te halen en streek 
daarbij woekerwinsten op. Hij 
ondernam ook gelijkaardige 
pogingen in Finland en Azië. 
Enkele jaren eerder liep Soros 
in Frankrijk een veroordeling 
op voor handel met voorkennis 
- een vonnis dat bekrachtigd 
werd door het Europees Hof 
voor Mensenrechten. Zelfs zijn 
geboorteland, Hongarije, nam 
hij in het vizier.

DE TOLERANTIEPARADOX

Tegelijk raakte Soros gefas-
cineerd door de ideeën van 
Karl Popper, een 20ste-eeuwse 
liberale filosoof. Oorspronkelijk 
aangetrokken door het commu-
nisme, socialisme en egalita-

risme, evolueerde hij naar een 
vorm van libertair liberalisme 
en poneerde het ideaal van 
een ‘open maatschappij’ 
(“open society”) en de heer-
schappij van ‘tolerantie’. 
Popper is tevens de bedenker 
van de tolerantieparadox: 
dat de maatschappij het recht 
moet hebben ‘intolerante idee-
en’ desnoods met geweld te 
onderdrukken. 

Maar wie bepaalt wat ‘into-
lerante ideeën’ zijn? Ideeën 
die de ‘open maatschappij’ in 
vraag stellen, die belang hech-
ten aan identiteit en tradities, 
moeten buiten de wet geplaatst 
worden (sic) en als misdadig 
vervolgd worden. Tot zover de 
‘tolerantie’ van deze denker en 
zijn aanhang. 

BEÏNVLOEDING             
VAN VERKIEZINGEN

Voor de val van de muur in 
1989 ondersteunde Soros dis-
sidenten in het communistische 
Oostblok maar daarna ging hij 
zich alsmaar meer beschouwen 
als de ongekroonde minister 
van Buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten met als gevolg 
dat hij zich overal waar hij 
maar kon, op de slinkse wijze 
van lobbyisten met het beleid 
ging moeien. 

Zijn vijandbeeld veranderde 
ook: niet langer het Sovjet-
regime, maar al wie niet 
akkoord ging met zijn ‘open                

society’-nachtmerrie. Al in 2004 
zette turbokapitalist Soros vele 
miljoenen in om de verkiezin-
gen te beïnvloeden, eerst in 
een poging om de verkiezing 
van Bush te dwarsbomen, later 
om Obama en Hillary Clinton 
te steunen en uiteindelijk om 
links-liberaal ideeëngoed in 
Oost- en Centraal-Europa aan 
de macht te brengen en rege-
ringen die er een ander beleid 
voeren te destabiliseren. De 
alomtegenwoordige miljardair 
is in de Verenigde Staten ook 
een van de grote financiers 
van campagnes voor de lega-
lisering van cannabis (hijzelf 
zou al vele jaren geen canna-
bis meer gebruiken...).

PROBLEMATISCH          
MIDDENVELD

Uit een schriftelijke vraag van 
Vlaams Belang- Europarle-
mentslid Filip De Man blijkt 
dat de Europese Commissie 
OSF als een onderdeel van het 
maatschappelijk middenveld 
beschouwt. Daarmee werkt de 
Europese Commissie al dan 
niet opzettelijk de theorie van 
de Italiaanse marxist Antonio 
Gramsci in de hand, die stelde 
dat een revolutie pas verwezen-
lijkt kan worden door traditione-
le waarden te doorbreken met 
een culturele tegen-hegemonie 
van revolutionaire instellingen. 
En OSF met zetel in New York 
is een transnationale, kapitaal-
krachtige lobbygroep die met 
een medeplichtig middenveld 
een globalistische, links-libera-
le ideologie van bovenaf wil 
opdringen aan volkeren die van 
die boer geen eieren willen. 

Waarom stelt Soros zich niet 
verkiesbaar? De vraag stellen 
is ze beantwoorden. Intussen 
ontbeert het deze lobbyist aan 
elke vorm van democratische 
legitimiteit.

“Waarom stelt Soros 
zich niet verkiesbaar? 
De vraag stellen is ze 

beantwoorden.“
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PS blijft in hetzelfde bedje ziek 
Bij het horen van de naam PS (Parti Socialiste) denken we onwillekeurig aan cliëntelisme en 
favoritisme: het wegsluizen van overheidsmiddelen om de eigen partij en de aanhangers te 
bevoordelen. Het aantal schandalen waarin de partij verwikkeld zit of zat valt niet meer te 
tellen: Dassault (legeraankopen), La Carolorégienne (huisvestingsmaatschappij), Publifin & 
Nethys (intercommunale), Samusocial (daklozenopvang-liefdadigheid) en ga zo maar door.

PS-politica die het nodig vond om 
op 31 maart tijdens een meeting 
voor militanten van haar PS-fede-
ratie Brussel op te scheppen dat 
ze met al dat geld de Brusselse 
gemeenten en in het bijzonder 
de socialistische gemeenten kon 
plezieren. Aan duidelijkheid liet dit 
niets te wensen over. Niet enkel 
het Vlaams Belang en sommige 
andere Vlaamse partijen maar 
ook Ecolo en de MR stonden 
terecht op hun achterste poten. 
Het federaal geld van Beliris is 
geen zakgeld om de projecten 
van vrienden te financieren, luidde 
de kritiek. Maar dat ziet Lalieux 
duidelijk anders. Zij ontkent zonder 
blikken of blozen dat er van enige 
vorm van favoritisme bij het toe-
kennen van projecten aan ‘rode’ 
gemeenten geen sprake zou zijn. 
Nochtans is bij het nader bestude-
ren van de verdeelsleutel dit wel 
erg duidelijk. 

En het is niet voor het eerst dat 
we dit stramien bij Lalieux ont-
waren. Volksvertegenwoordiger            
Ellen Samyn heeft sinds twee jaar 
de ene na de andere verdoken 

transfer van Vlaanderen naar 
de door Lalieux gedomineerde 
Brusselse OCMW’s in kaart 
gebracht. Zonder scrupules slaagt 
de PS-politica er in Vlaams geld te 
transfereren naar Franstalig België, 
zo stelt Ellen Samyn telkens vast.

Door dit soort van ronduit corrupte 
PS-politici wordt de Vivaldi-rege-
ring gedomineerd en de Vlaming 
gegijzeld. Het Vlaams Belang 
heeft dan ook stevig gereageerd: 
Beliris moet op de schop om-
dat het toch enkel dient om de 
PS-vriendjespolitiek in het Hoofd-
stedelijk Gewest Brussel te finan-
cieren. Onze Vlaamse hoofdstad 
Brussel verdient beter dan dat.

DOOR FREDERIK PAS

Bovendien doen de ministers 
van deze partij zelfs geen po-
ging om de onpartijdige schijn 
hoog te houden en sporen ze 
hun aanhangers aan om van de 
gelegenheid gebruik te maken 
om overheidsgeld ‘te besteden’. 
Zeer kwalijk was de recente 
uitspraak van PS-minister Karine 
Lalieux, die naast minister van 
pensioenen, armoedebestrijding 
en gehandicapten ook bevoegd is 
voor Beliris. Beliris kwam tot stand 
in 1993 als een samenwerking 
tussen de federale staat en het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 
De federale overheid financiert 
daarmee een aantal initiatieven op 
vlak van mobiliteit, sociale huisves-
ting, cultuur en sport in dit gewest, 
dat de zaken financieel maar niet 
op orde krijgt. Beliris beschikt over 
een jaarbudget van maar liefst 
125 miljoen euro en telt méér dan 
100 personeelsleden. 

690 MILJOEN

Dit vehikel, dat deze legislatuur be-
schikt over zo’n 690 miljoen euro, 
is in handen van de Brusselse 

TRANSFERS
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BOEKBESPREKING

Het is een goed leesbare beschrij-
ving van een zeer lang proces-ver-
baal, opgesteld volgens de prin-
cipes geleerd bij de Rijkswacht: 
duidelijkheid, precisie en beknopt-
heid. Auteur Jean-Pierre Adam was 
namelijk rijkswachter en vervoegde 
nadien de gerechtelijke politie.

Bijna vier decennia Bende-onder-
zoek leverde immers geen echt 
resultaat op. Reeds in 1982, 
nog voor de eerste aanslagen, 
kwamen nochtans twee crimi-
nelen uit Frankrijk naar voren 
als waarschijnlijke verdachten, 
die ook verwikkeld waren in de 
moord op een restauranteigenaar: 
Thierry Sliman en zijn broer Xavier 
Sliman. Maar door pech, omdat 
er geen huiszoeking door de 
Rijkswacht gebeurde na de over-
val op een wapenwinkel, door 
gebrekkige communicatie tussen 
Frankrijk en België omdat er nog 
geen Schengengebied was, door 
het vooropstellen van een fout 
motief door speurders en justitie - 
met name de destabilisering van 
ons land door een extreemrechtse 
groepering - en door een interne 
politieoorlog werd dit spoor, naar 
dus die eerste twee mogelijke ver-
dachten, niet verder onderzocht. 
Journalisten gingen wel gretig 
mee in de politieke terreurmythe 
rond de Bende van Nijvel.

Uit vele getuigenverslagen in de 
zaak van de Bende van Nijvel blijkt 
evenwel dat de daders vaak Ara-
bisch of Frans met een Arabische 
tongval spraken. Bovendien werden 
alle aan de Bende ten laste geleg-
de feiten gepleegd in de omgeving 
van de Route Nationale 5, die recht 
van Charleville naar Waals-Bra-
bant loopt. Dit wijst allemaal in de 
richting van de gebroeders Sliman, 
die volgens de auteur dus de echte 
daders waren achter de 17 feiten 
in de periode van maart 1982 tot 
november 1985 die worden gelinkt 
aan de Bende van Nijvel.

ROOKGORDIJN VAN EX-
TREEMRECHTSE TERREUR

Gedurende vele jaren heeft men 
heel België doen geloven dat de 
Bende van Nijvel erop uit was om te 
moorden en niet meer dan dat. De 
buit zou daarbij verwaarloosbaar en 
van geen belang 
zijn geweest. 
Nochtans heeft 
deze bende in 
deze periode 
7.461.499 
BEF (ongeveer 
200.000 euro) 
buit gemaakt.

Verslaafd aan po-
ker, afhankelijk van 

drugs zoals cocaïne, zonder inko-
men en ver boven hun stand levend, 
moest de bende van Sliman dan 
ook met alle middelen geld zoe-
ken. Nadat zij in het noorden van 
Frankrijk (Straatsburg, Metz, Fontai-
nebleau, Mohon, Château-Thierry) 
al tal van zeer gewelddadige 
feiten gepleegd hadden, waren ze 
genoodzaakt om hun actieterrein 
te verleggen. Zo belandden de 
criminelen volgens auteur Adam in 
België, dicht bij huis, maar toch in 
het buitenland, gedreven door winst-
bejag en daarbij psychopathische 
moordlust tonende.

Al deze feiten van brutaal banditis-
me werden door Jean-Pierre Adam 
aan de Cel Waals-Brabant overge-
maakt, maar er werd verder niets 
mee gedaan door de laksheid en 
traagheid bij Justitie. In 2025 zullen 
de feiten van de Bende van Nijvel 
verjaren. Dit boek is dan ook een 
ultieme poging om door een ernstig 

onderzoek de waarheid aan 
het licht te brengen.

Jean-Pierre Adam
De bendes achter de Bende. 
Misdaad kent geen grenzen.

Ertsberg, 2021, 
144 blz.

ISBN 9789464369120
Prijs: 22,50 euro

De bendes achter de Bende: 
Misdaad kent geen grenzen
De auteur van dit werk geeft aan de hand van veel officiële documenten het relaas weer van alle 
stappen die hij in de voorbije jaren ondernomen heeft in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. 
Hij baseert zich hiervoor op feiten, sporen en aanwijzingen, robotfoto’s, getuigenverklaringen, 
pv’s, ballistische gegevens, gegevens over de gestolen wapens, voorwerpen en de gestolen 
voertuigen die bij de overvallen gebruikt werden.

DOOR EMMY DE SMET
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Op 1 april verloor Alva z’n bril ...
“Op 1 april verloor Alva zijn bril” is een oud Noord-Nederlands gezegde. Het gaat 
echter helemaal niet over de bril van de gehate Spaanse landvoogd Alva maar wél 
over 1 april 1572, de dag waarop de watergeuzen het door de Spanjaarden bezette 
stadje Den Briel innamen. Het was een belangrijk sleutelmoment in de opstand 
van de Nederlanden tegen de Spaanse kroon die in de geschiedenisboeken als de 
Tachtigjarige Oorlog geboekstaafd staat.

DOOR JAN HUIJBRECHTS  

TERUGBLIK

Een hoofdrol in dit verhaal was 
weggelegd voor de watergeu-
zen. Een merkwaardige mix van 
voortvluchtige protestanten, dieven 
en avonturiers die zich, versterkt 
door de eveneens omwille van 
hun geloofsovertuiging vervolgde 
Franse Hugenoten, onledig hielden 
met piraterij en het ontwrichten 
van de Spaanse vloothandel in de 
Noordzee. Lodewijk van Nassau 
had hen in naam van zijn oudere 
broer, Willem van Oranje, van 
kaperbrieven voorzien en aan-
vankelijk hielden ze zich dan ook 
bezig met de lucratieve kaapvaart. 
Hun buit brachten ze in de hen 
goedgezinde Engelse havens aan 
land totdat op 1 maart 1572 hen 
de toegang tot de havens werd 
ontzegd door Elizabeth I. 

Ze voeren daarop met een vijfen-
twintigtal schepen tellende vloot 
naar de Hollandse kust op zoek 
naar een stad met voorraden die 

konden worden geplunderd. Dit 
flottielje stond onder het bevel van 
admiraal Willem van der Marck, 
heer van Lumey en zijn twee 
onderbevelhebbers, Willem Bloys 
van Treslong en Lenaert Janszoon 
de Graeff. De admiraal stond 
bekend als een fanatieke calvinist, 
een papenvreter met een weinig 
buigzaam karakter en berucht om 
zijn eigengereide optreden. Hij 
nam bovendien - tot gruwel van 
de meer gematigde elementen - 
de prins van Oranje nooit echt au 
sérieux. Aanvankelijk lag het in 
hun bedoeling om bij verrassing 
de havenstad Enkhuizen aan de 
Zuiderzee in te nemen, maar daar 
stak een forse voorjaarsstorm op 
de Noordzee een stokje voor. 
Uiteindelijk belandden ze veel 
zuidelijker dan oorspronkelijk 
gepland voor de Hollandse kust 
bij het vestingstadje Den Briel 
dat de Maasmonding diende te 
verdedigen.

KOPPESTOK OF             
COPPELSTOCK

De Brielse veerman Jan Pieters-
zoon Koppestok of Coppelstock 
die aan boord van het vlag-
genschip van de admiraal was, 
moest de oproep tot overgave 
van het stadje overbrengen aan 
burgemeester Koekebakker. Toen 
Lumey de indruk kreeg dat de 
wijze burgervaderen de bespre-
kingen nodeloos leken te willen 
rekken, gaf hij prompt het bevel 
aan een zeshonderdtal van zijn 
mannen om de stad te bestormen. 
Een vrij risicoloze operatie want 
Koppestok had hem verteld dat 
het grootste deel van het Spaanse 
garnizoen een paar weken eerder 
naar Utrecht was getrokken om de 
Spaanse aanwezigheid in die stad 
te versterken.

Aangekomen voor de stadsmuren, 
splitste dit legertje zich op in twee 

Glas in lood raam met de verovering van Den Briel in 1572
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aanvalsgroepen. Eén groep onder 
bevel van Bloys van Treslong 
trok zonder noemenswaardige 
problemen door de geopende zui-
derpoort. De tweede groep stond 
voor de gesloten noorderpoort die 
met een paar bussels takken en 
teer in brand werd gestoken. Toen 
dit niet meteen tot het verhoopte 
resultaat leidde werd de poort 
open gebeukt met een scheeps-
mast. Het handvol Spaanse solde-
niers in de stad wist te ontkomen 
terwijl de stadscommandant werd 
opgeknoopt door de geuzen. 

De inname van Den Briel was 
symptomatisch voor Lumey’s te-
gendraadse en opportunistische 
gedrag want ze druiste tegen 
alle eerder gemaakte afspraken 
in. Hij had immers oorspronkelijk 
met Willem van Oranje afge-
sproken dat zij gelijktijdig de 
Nederlanden zouden binnenval-
len om zo Alva tot een oorlog 
op twee fronten te dwingen. Met 
zijn vroegtijdige inval verstoorde 
Lumey dit plan. De verbolgen 
Oranje wou aanvankelijk zelfs 
Lumey en z’n zootje ongeregeld 
aan hun lot overlaten omdat in 
zijn ogen het kleine Den Briel 
absoluut ongeschikt was om van 
daaruit de geplande grootschali-
ge legeroperaties te organiseren. 
Het kon volgens hem alleen 
maar uitdraaien op een logistie-
ke nachtmerrie die bovendien 
handenvol geld zou kosten. 
Geld, dat nauwelijks voorhanden 
was… Maar daar kwam al snel 
verandering in.

Door de inname van Den Briel 
beschikten de opstandelingen – 
wellicht tot hun eigen verrassing 
– plots over een uitvalsbasis, ter-
wijl dit tevens voor veel steden 
een sein was om zich tegen ko-
ning Filips II te keren en de partij 
van Oranje te kiezen. Hoewel 
de inname van een nagenoeg 
onverdedigde stad niet écht als 
een eclatante overwinning kon 

worden beschouwd blies het 
nieuws de opstand, die leek uit 
te doven, nieuw leven in. 

Al op 6 april bekende het 
Zeeuwse Vlissingen zich tot het 
kamp van de opstandelingen. 
Veere, Zierikzee, Dordrecht en 
Delft volgden in de volgende 
weken terwijl vanaf juni in het 
Noorderkwartier steden als Enk-
huizen, Hoorn, en Alkmaar zich 
aan de zijde van Oranje schaar-
den en de poorten openden 
voor de geuzen. Soms deden 
de stadsbesturen dat uit eigen 
beweging, soms gebeurde dit 
onder druk van de burgers die 
met oproer dreigden. Dit proces 
werd aanzienlijk vergemakkelijkt 
door Alva, die sinds de zomer 
van 1571 uit veel steden de 
Spaanse garnizoenen had terug-
getrokken. Zéker nadat Willem 
van Oranje in Enkhuizen voet 
aan wal had gezet om de alge-
mene leiding over de opstand 
op zich te nemen, was het hek 
van de dam.

De koninklijke stadhouder van 
Holland en Utrecht, Maximiliaan 
de Hennin, graaf van Boussu, 
trok weliswaar nog met tien 
vendels Spanjaarden op naar 
Den Briel, maar kon het onmo-
gelijk heroveren. De Brielenaren 
hadden meteen het omringende 
gebied onder water gezet en 
nog voor de Spaanse tercios 
hun kamp hadden kunnen op-
slaan volgde er al een succesrij-
ke tegenaanval door de geuzen. 

SEKTARISCH EN BRUUT 
GEWELD

De inname van Den Briel werd 
eeuwenlang bezongen als 
één van de meest glorieuze 
momenten in de vaderlandse 
geschiedenis, maar de eerlijk-
heid gebiedt om dit toch wat te 
nuanceren. Ze ging immers ge-
paard met blind sectair geweld 

waarbij op vrij grote schaal 
werd geplunderd en gemoord. 

Op 26 juni bijvoorbeeld vertrok-
ken dertien schepen van de wa-
tergeuzen vanuit Den Briel naar 
Gorkum waar ze 19 katholieke 
priesters gevangen namen en 
mishandelden. Toen Willem van 
Oranje dit vernam stuurde hij 
een brief naar het stadsbestuur 
met het verzoek alle inwoners – 
dus ook de katholieke – goed 
te behandelen. Toen Lumey een 
kopie van dit schrijven onder 
ogen kreeg beschouwde hij 
dit als bemoeizicht. Hij liet de 
gevangenen naar Den Briel 
overbrengen en martelen. Drie 
bekeerden zich tot het protestan-
tisme en een vierde, erg jonge 
broeder werd omwille van zijn 
leeftijd vrijgelaten. Samen met 
nog vier al in Den Briel gevan-
gengezette priesters werden de 
anderen in de nacht van 8 op 9 
juli opgehangen aan de hanen-
balken van de turfschuur van het 
verwoeste klooster.

Twee weken voor deze moord-
partij hadden de geuzen in Alk-
maar vijf franciscaner monniken 
gevangengenomen, gemarteld 
en in Enkhuizen opgeknoopt. 
Idem dito toen de troepen van 
Willem van Oranje op 23 juli 
1572 Roermond innamen en 
er twaalf kartuizer monniken en 
de secretaris van de bisschop 
over de kling joegen… Het 
waren gruwelijke reacties in het 
kader van de door de Raad 
van Beroerten geïnstigeerde 
repressiegolf die aan honderden 
protestanten het leven kostte. 
In hetzelfde 1572 hadden de 
troepen van Alva overigens 
ook bloedbaden aangericht in 
onder meer Mechelen, Zutphen 
en Naarden, maar het blinde 
geweld van de geuzen wierp 
wel een donkere schaduw over 
een keerpunt in de geschiedenis 
van de Lage Landen.



Zou je jezelf even kort willen 
voorstellen en vertellen hoe je in 
de politiek bent gerold?

Toen de partij in 1977 werd 
opgericht door wijlen mijn vader 
had ik al belangstelling voor de 
politiek. Mijn studies moesten van 
mijn ouders echter op de eerste 
plaats komen. In 1988 werd ik 
gevraagd om mee op de lijst te 
staan voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in Antwerpen, waarbij 
onze partij tien zetels veroverde 
en onmiddellijk de derde grootste 
werd. Ik werd toen voor de eerste 
keer verkozen en werd al snel 
fractieleider. Bij de verkiezingen 
van 24 november 1991 had ik 
de eer om de eerste vrouw te 
mogen zijn op de lijst en werd 
ik verkozen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de 
toenmalige Vlaamse Raad. In mei 
1995 heb ik gekozen voor het 

Vlaams Parlement en dit mandaat 
heb ik onafgebroken mogen uitoe-
fenen tot 2014.

Na deze desastreuze verkiezingen 
voor onze partij was ik verko-
zen, maar heb ik de gemaakte 
afspraken nageleefd en ontslag 
genomen. Bij de verkiezingen 
van mei 2019 ben ik door onze 
voorzitter gevraagd als lijstduwer 
en werd ik opnieuw verkozen. 
Na lang nadenken, heb ik toch 
en heel overtuigd dit mandaat 
opgenomen, hoofdzakelijk met de 
bedoeling om een ondersteunende 
rol te spelen binnen onze fractie en 
dit in dienst van onze fractieleider 
Barbara Pas. Daarnaast heb ik 
drie prachtige kinderen die ieder 
hun eigen weg gaan ver weg van 
de politiek en twee onwaarschijn-
lijke kleinkinderen met een pittig 
karaktertje. Minstens één dag per 
week ben ik er alleen voor hen, los 

van alle politiek. ‘GSM weg’, zegt 
zelfs de oudste wanneer ik er nog 
maar even durf naar te kijken.

Met welke dossiers houd je je 
bezig in het federaal parlement?

Het zal waarschijnlijk niet verba-
zen dat ik als jurist van opleiding 
en met een ervaring van bijna 40 
jaar als advocaat me hoofdzakelijk 
bezighoud met de dossiers in de 
Kamercommissie Justitie. Deze dos-
siers zijn heel uiteenlopend maar 
steeds boeiend. Werken aan meer 
veiligheid en een strenge aanpak 
van de criminaliteit, aandacht 
besteden aan al wat misloopt 
binnen justitie, de hervorming van 
onze vaak verouderde wetgeving, 
het gevangeniswezen, maar ook 
aandacht voor ethische dossiers 
zijn maar enkele voorbeelden.  

Wanneer zal je politiek mandaat 
geslaagd zijn? 

Ik heb niet de pretentie te durven 
suggereren wanneer ik vind dat 
ik geslaagd ben in mijn mandaat.  
Deze beoordeling laat ik over aan 
anderen. Ik hoop alleen dat ik een 
constructieve bijdrage mag leveren 
in de verdere uitbouw van onze 
partij en van nieuwe verkiezings-
overwinningen!
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Marijke Dillen
Federaal Volksvertegenwoordiger

VRAGENVUUR

BIO: 
• Leeftijd: 61 jaar
• Geboren in Mortsel
• Woont in Schilde
• Moeder van drie kinderen en grootmoeder van twee kleinkinderen
• Sinds 1983 advocaat
• 1989 – 1994: gemeenteraadslid en fractieleider in Antwerpen
• 1991 – 1995: Kamerlid en lid van de Vlaamse Raad
• 1995 – 2014 : Vlaams Parlementslid
• 2001 – heden: gemeenteraadslid Schilde
• 2018 – 2019: provincieraadslid Antwerpen
• 2019 – heden:  Kamerlid

Als dochter van Vlaams Blok-stichter Karel Dillen was Marijke Dillen al snel actief binnen het 
Vlaams Blok. Sinds 2019 maakt ze opnieuw deel uit van de Kamerfractie, waar ze, met een erva-
ring van bijna vier decennia als advocate aan de Antwerpse balie, de justitiespecialiste is.
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“ Ik hoop alleen dat ik een 
constructieve bijdrage mag     

leveren in de verdere uitbouw 
van onze partij ”



A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L

1 5 93 7 112 6 104 8 12
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Stuur uw oplossing voor 10 mei met vermel-
ding 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.  Vorm van literatuur
B.  Roemen - Succulente plant met 

geneeskrachtige eigenschappen - 
Woord waarmee je naar jezelf verwijst

C.  Iemand nog meer benadelend die al 
in een beroerde situatie verkeert 

D.  Afstompend - Oriënt Express - Braaksel
E.  Ophitsen - Duizend watt
F.  Vogelproduct - Bezittelijk vnw.- Modieus
G.  Ezelsgeluid - Internetverbinding 

via de telefoonlijn - Gemeente in 
Vlaams-Brabant

H.  Familielid - Volkrijke
I.  Voorzetsel - Roept vervelende gevoe-

lens op bij iemand
J.  Bestendige
K.  Daar - Periode van 360 dagen in 

de Mayakalender - Partij van Ange-
la Merkel

L.  Durf - Kevin De Bruyne - Amerikaan-
se zangeres van o.m. ‘Believe’

VERTICAAL
1.  Adembenemend
2.  Langzaam - Japanse parelduikster - 

Muzieknoot
3.  Kleinhandel
4.  Oprijlaan - In tegenstelling tot
5.  Meineed
6.  Verstuivend
7.  Grammofoonplaat - Stad in Oekraïne
8.  Strafwerktuig - Momenteel - Franse 

benaming voor de ‘Nato’
9.  Jongensnaam - Deel van het Ver-

enigd Koninkrijk
10. Deel van een haven - Kort en grap-

pig optreden
11. Voor de middag - Dispuut
12. Deel van het oog - Eitje van een luis 

- Bijbelse stad

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

BERICHTEN

GIKADO

Winnaars april:
Margaretha Klein (Stabroek), Miranda Vander 

Zwalmen (Brakel), Peter Samyn (Veurne), 
Kristiaan Kegels (Zottegem)
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te 
worden voor 12 mei 

KALENDER

ZONDAG 1 MEI
OLEN. Dartstoernooi, in Zaal De 
Vrede, Lichtaartseweg 131 om 12u30. 
Inl.: Tim Nagels, 0477 06 36 89, tim.
nagels@vlaamsbelang.org
SINT-NIKLAAS. 1 mei: Vlaams 
én Sociaal in ‘t Bau-huis, Sint-Niklaas, 
Slachthuisstraat 60 om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Nationaal. Inl.: 02 219 
60 09, info@vlaamsbelang.org

DINSDAG 3 MEI
STRAATSBURG. Uitstap naar 
het Europees Parlement Org.: 
Seniorenforum West-Vlaanderen. Inl.: 0486-
92 99 49, norbert.alleman@skynet.be
ANTWERPEN. Individueel 
groepsbezoek Musea Antwer-
pen Samenkomst: Snijders-Rockoxhuis, 
Keizerstraat 10 om 14u. Org.: Senio-
renforum regio Antwerpen. Inl.: 0495-
82 76 07, seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org

VRIJDAG 6 MEI
ZANDHOVEN. Stand op de 
jaarlijkse avondmarkt in Zand-
hoven centrum om 17u. Inl.: 0475-49 
87 67, paul.stulens@vlaamsbelang.
org
VORSELAAR. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewin-
ter in Zaal Berkenmei, Berkenmei 
3 om 18u30. Org.: Vlaams Belang 
Regio Kempen. Inl.: Bart Van Opstal, 
0479-18 71 21, Bart.vanopstal@
vlaamsbelang.org

ZATERDAG 7 MEI
DE HAAN. “We komen eraan 
in De Haan” met Tom Van 
Grieken in Wielingencentrum, 
Graaf Jansdijk 18 om 15u30. Inl.: 
dehaan@vlaamsbelang.org
NIEL. Bierproeverij in Brouwe-
rij “De Klem”, Galileilaan 90 - Unit 
A om 19u. Inl.: Caterina Carrozzo, 
0474-46 14 54, caterina.carrozzo@
vlaamsbelang.org
ZINGEM.  Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewin-
ter in Zaal Volkskring, Dorpsstraat 31 
om 19u. Inl.: 0497-82 83 68

ZONDAG 8 MEI
VLEZENBEEK. Ontbijtge-
sprek met Katleen Bury en 
Filip Dewinter  in pastorie Vle-
zenbeek, Dorp 43 om 11u. Inl.: 
Eddy Longeval, 02/582.91.75, 
eddy.longeval@vlaamsbelang.org 

GROBBENDONK. Wandeling 
in natuurgebied Lovenhoek 
(Pulle / Vorselaar) in Huize 
Machteld, Gilliam 8 om 13u30. 
Org.: Vlaams Seniorenforum Kem-
pen-Grobbendonk. Inl.: Guy So-
mers, 0486-43 80 01, somers.
guido@gmail.com

WOENSDAG 11 MEI
BRUGGE. Bezoek aan Brugge 
Samenkomst: Station Brugge, Stations-
plein 5 om 14u30. Org.: Seniorenfo-
rum Westhoek – Middenkust. Inl.: Johan 
Desender, 0498-84 51 26

VRIJDAG 13 MEI
BRASSCHAAT. 5de Nacht van’t 
Belang in Salons De Groene Jager, 
Bredabaan 889 om 19u. Inl.: Ellen Sa-
myn, 0478-99 01 08, ellen.samyn@
vlaamsbelang.org

ZATERDAG 14 MEI
HERENTALS. Boerenkrijgwande-
ling in Bovenpoort, Bovenrij om 14u. 
Org.: Vlaams Seniorenforum Kempen-Grob-
bendonk. Inl.: Guy Somers, 0486-43 80 
01, somers.guido@gmail.com
NIEUWPOORT. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewinter  in 
Neptunus, Brugse Vaart 48 om 19u. Inl.: 
Johan Vanblaere, 0495-22 80 72
HAACHT. Spreekavond met Gerolf 
Annemans. Verdere details en locatie 
volgen. Inl.: Joeri Philippot, 0494-72 37 
65, philippotjoeri@yahoo.be
 
ZONDAG 15 MEI
OOSTKAMP.  Gezinsdag met Chris 
Janssens in Kasteel der Lakebosschen, 
Lakebossendreef 4 om 14u. Inl.: 0479-28 
97 41
 
VRIJDAG 20 MEI
AAIGEM. Boekvoorstelling ‘Om-
volking’ met Filip Dewinter in Ont-
moetingscentrum Aaigem, Ratmolenstraat 
4 om 19u30. Inl.: 0476-49 92 56, guy.
vanlondersele@skynet.be
TERNAT. Gespreksavond over 
‘Energie’ met Reccino Van Lommel  
in CC De Ploter, Kerkstraat 4 om 20u. Inl.: 
0476-49 92 56, guy.vanlondersele@sky-
net.be

ZATERDAG 21 MEI
OOSTROZEBEKE. Opstartevene-
ment met Filip Dewinter in OC 
Mandelroos, Gemeenteplein 1 om 19u. Inl.: 
oostrozebeke@vlaamsbelang.org

ZONDAG 22 MEI
BRUGGE. Aperitiefgesprek 
met Barbara Pas in Brouwerij 
‘De halve maan’, Walplein 26 om 
11:00. Inl.: 05 133 60 30, brug-
ge@vlaamsbelang.org
GROBBENDONK. Receptie 
in Huize Machteld, Gilliam 8 om 
14u30. Org.: Vlaams Seniorenforum 
Kempen-Grobbendonk. Inl.: Guy So-
mers, 0486-43 80 01, somers.gui-
do@gmail.com

MAANDAG 23 MEI
BRASSCHAAT. Natuurwande-
ling “Park van Brasschaat” 
Samenkomst in Sint Antoniuskerk, 
Kerkplein om 14u. Org.: Seniorenfo-
rum regio Antwerpen. Inl.: 0495-82 
76 07, Seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org

VRIJDAG 27 MEI
PULDERBOS. Stand op de jaar-
lijkse avondmarkt in Pulderbos 
centrum om 17u. Inl.: 0475-49 87 
67, paul.stulens@vlaamsbelang.org
MOL. Boekvoorstelling ‘Om-
volking’ met Filip Dewinter in 
Café t Smetje, Sluis 180 om 20u. Inl.: 
Stef De Keyser, 0473-67 40 83, stef.
dekeyser@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 28 MEI
ZOTTEGEM. Opstart - Tom op 
toer in ‘T Hof van Vlaanderen, Désiré 
Van Den Bosschestraat 1 om 14u. Inl.: 
0474-80 10 05, benjamin.weckx@
vlaamsbelang.org
DENDERHOUTEM. Eetfestijn in 
Kantine Den Deysel, Dwarsstraat 69 
om 17u. Org.: Inl.: 0499-83 14 29

ZONDAG 29 MEI
KNOKKE-HEIST. Voorstelling 
en receptie van de ID fractie 
in Lakeside Paradise, Duinenwater 
41 om 11:00. Org.: ID-fractie. Inl.: 
051 33 60 30, west-vlaanderen@
vlaamsbelang.org
TURNHOUT. Beulingfiejest in Zaal 
Korporaal (Campus Blairon) om 14u. Inl.: 
Jan Van Steenbergen, 0498 49 49 20, 
jan.vansteenbergen@turnhout.be.

VR 3 JUNI - MA 6 JUNI
NINOVE. 29ste eetfestijn in Clöe 
Eventhal, Merellaan 46. Org.: Forza Nin-
ove. Inl.: contact@forzaninove.be.
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