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Uit cijfers van Statbel blijkt dat dit land vandaag 11,6 miljoen inwoners 
telt. Dat zijn er opnieuw 62.770 meer dan het jaar voordien. Zowat de 
totale omvang van een centrumstad als Roeselare. 

Hoofdoorzaak van deze massieve bevolkingsgroei volgens het Belgisch 
statistiekbureau? Juist. Immigratie. Van de 62.770 bijkomende inwoners 
bedroeg het ‘positieve migratiesaldo’ 58.118 personen. Er waren dus 
58.118 meer immigranten dan emigranten. Daarbij dient bovendien 
opgemerkt dat zich een dubbele cyclus afspeelt. Terwijl een steeds 
groter aandeel autochtonen vertrekt, stromen er haast dubbel zoveel 
allochtonen binnen. Het omvolkingstempo gaat als een sneltrein.  

KRUIK GAAT TE WATER TOT ZE BARST

Zelfs een kind van 7 begrijpt dat dit onhoudbaar is. In Brussel – 
waar een groot deel van de nieuwkomers zich vestigt – ligt de 
werkloosheidsgraad van inwoners met Maghrebijnse of Afrikaanse 
roots 4 keer hoger dan bij Brusselaars van Belgische origine. Het 
fabeltje dat wij immigranten nodig hebben om onze sociale zekerheid 
in stand te houden en onze pensioenen betaalbaar te houden, snijdt 
dus geen hout. Het tegendeel is waar: onze pensioengelden worden 
en masse versluisd naar vreemdelingen en allochtonen, wier ballast op 
ons sociaal welvaartsmodel ondraaglijk wordt. De kruik gaat zo lang 
te water tot ze barst. Welnu, ze barst.     

VOORDEUR OP SLOT

Politici die stellen dat massa-immigratie een onomkeerbare evolutie 
is, huichelen. Landen als Estland, Hongarije en Zwitserland bewijzen 
dat een kordaat immigratiebeleid wel degelijk mogelijk is. Mits de 
nodige politieke moed wordt Vlaanderen in 2024 het Zwitserland aan 
de Noordzee. Een sterke economische macht met een robuust sociaal 
vangnet voor onze zwakkeren en ouderen en een voordeur die op slot 
kan om wie binnen zit te beschermen.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Als u dit magazine in handen hebt, is de zomervakantie alweer voorbij. Als we de 
media moeten geloven, was het alvast een zomer waarin we vooral veel angst moesten 
hebben. Waar de weermannen en -vrouwen vroeger een aantal opeenvolgende warme 
dagen aankondigden als zijnde een mooie week, heette dat deze zomer een gevaarlijke 
hittegolf. Een hittegolf waarbij we volgens de media binnen moesten blijven, opletten voor 
uitdroging, waarbij we niet mochten barbecueën en waarbij we met z’n allen sproeiangst 
moesten hebben.

Allemaal flink overdreven, als je het mij vraagt. Het tegenovergestelde konden we vaststellen in 
dezelfde mainstream media bij de berichtgeving over tal van vechtpartijen en ander misdadig 
gedrag van allochtonen, veelal uit Brussel, aan onze Vlaamse openbare zwembaden en aan de 
kust. Daar kon men de zaken niet genoeg minimaliseren. Die vechtpartijen werden ‘onlusten’, in 
elkaar geslagen redders en toezichters heten ‘baldadigheden’ en als men het over ‘incidenten’ 
heeft, bedoelt men eigenlijk het regelrecht terroriseren van andere treinreizigers. In plaats van het 
tuig hiervoor verantwoordelijk duidelijk aan te wijzen, ging men op zoek naar tal van drogredenen, 
waarvan de meest voorkomende: er zijn niet voldoende openluchtzwembaden in Brussel.

Men zou zich gaan afvragen waarom dat allemaal zo moeilijk moet gemaakt worden. In één 
zin kan het probleem immers ook benoemd worden: allochtoon tuig dat lak heeft aan onze 
samenleving maakt van de algemene laksheid gebruik om zijn haat tegenover wat van ons 
uitbreid te botvieren. Vlaams Belang is de enige partij die de zaken benoemt zoals ze zijn. Dat 
hebben we deze zomer getoond en dat zullen ook in dit nieuwe politieke jaar blijven doen.  

Zoals we dat trouwens al 45 jaar doen! Want dit jaar bestaat onze partij ook al 45 jaar. Dat 
vieren we uitgebreid op zaterdag 24 september in Bobbejaanland. Ik hoop, beste lezer, om daar 
samen met u en vele andere leden samen het glas te mogen heffen!

De zaken benoemen zoals ze zijn, 
en dat al 45 jaar!



ACTUA KORT

4 Vlaams Belang Magazine

KONINKLIJKE DOTATIES 
MOETEN NIET GEÏNDEXEERD 
WORDEN, MAAR AFGESCHAFT  

Omdat koninklijke dotaties op geen enkele 
manier democratisch te verantwoorden vallen, 
wil het Vlaams Belang deze afgeschaft zien.        
“De dotaties werden door de regering nog 
maar eens opgetrokken”, zegt Kamerlid Wouter 
Vermeersch. “Volgens de pers omdat ‘de infla-
tie ook in Laken toeslaat’. Maar met dat gebukt 
gaan onder de inflatie zal het nogal meevallen. 
Het koningshuis casht dit jaar 40.687.000 euro. 
Anders dan voor zeer vele ‘waarde landgenoten’ 
het geval is, kan daarmee zeker het einde van 
de maand gehaald worden. Dat geldverslindend 
boeltje moet maar eens dringend worden op-
gedoekt, en laat heel die bende voortaan eens 
gewoon werken voor hun geld.” 

Steeds opnieuw worden buschauf-
feurs van De Lijn het slachtoffer van 
ernstig geweld. “Zonder een zeroto-
lerantie en een lik-op-stukbeleid zal 
dit blijven duren en zal op den duur 
niemand nog het openbaar vervoer 
durven nemen”, zegt Vlaams Parle-
mentslid Wim Verheyden. “Ge-
weldplegers moeten minstens een 
toegangsverbod opgelegd krijgen, 
indien nodig permanent. En daar-
naast moet elke chauffeur gebruik 
kunnen maken van dashcams. Deze 
camera’s bieden waardevolle in-
formatie over ieder incident en zijn 
zeer geschikt om fysiek of verbaal 
geweld te voorkomen. Onbegrij-
pelijk dat chauffeurs deze camera’s 
nog niet mogen plaatsen.” 

NULTOLERANTIE 
TEGEN GEWELD 
OP DE BUS 

“BEHANDEL DE ANTWERPSE DRUGS-
OORLOG ALS EEN ECHTE OORLOG” 

Het Vlaams Belang wil dat er op tijdelijke basis mili-
taire bewaking wordt ingezet in Antwerpse risicowij-
ken tot het meest extreme drugsgeweld is geweken. 
“De drugscriminaliteit is tot een regelrechte oorlog 
afgegleden”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van 
Rooy. “Antwerpen moet koste wat kost terug veilig 
worden en gewoon politioneel werk is daarvoor niet 
meer afdoende. Het geboefte van de mocromaffia 
mag geen minuut rust meer kennen. We moeten hen 
opsluiten en treffen met willekeurige razzia’s, adminis-
tratieve aanhoudingen, geconcentreerde patrouilles, 
inbeslagnames, sluitingen, ostentatieve volgacties van 
verdachten en dergelijke meer.”
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ZOGEZEGD

OP VLAAMSE NUMMERPLATEN 
HOORT EEN ‘VL’  
Het Vlaams Belang wil het kenteken ‘B’ op de Belgische num-
merplaten vervangen door een ‘VL’ voor Vlaanderen en een ‘W’ 
voor Wallonië. “Het verschil tussen het grondgebied Vlaanderen 
en Wallonië gaat veel verder dan de grens tussen deelstaten”, 
stelt Kamerlid Frank Troosters. “De zes staatshervormingen 
zorgden onder andere voor een eigen inning van verkeersbelas-
ting door de deelstaten.” Sinds 1 januari 2011 int de Vlaamse 
overheid de jaarlijkse verkeersbelasting, evenals de belasting 
op de inverkeerstelling, de aanvullende verkeersbelasting en het 
eurovignet. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat de num-
merplaten deze realiteit weerspiegelen.”

Een twintiger uit Asse die een uitbater van een snackbar 
beschoot, hoeft zijn gevangenisstraf van vijf jaar niet uit te 
zitten. “Gelet op de ‘strenge aanpak’ van Justitieminister 
Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is thuis zitten met 
een enkelband voldoende”, merkt Kamerlid Marijke Dillen 
op. “De dader kreeg dat voorrecht als gevolg van een 
crash met zijn wagen, die hij nota bene veroorzaakte toen 
hij samen met een verdachte van intrafamiliaal geweld aan 
het vluchten was voor de politie.” Voor het Vlaams Belang 
moeten uitgesproken straffen ook echte straffen zijn.

“Het eindstation van de [linkse woke] 
‘cancelcultuur’ is een zendschema 
met enkel nog documentaires over 

klimaatverandering, racisme en oorlog. 
Verboden te lachen.” 

Jeroen Bossaert, journalist, 
Het Laatste Nieuws, 26 juli 2022

“Als een partij racistisch is, moet ze 
veroordeeld worden door een rechter, 
Melissa.” (In antwoord op Vooruit-frac-

tieleider Melissa Depraetere die het 
Vlaams Belang ongegrond racistisch 

noemde, red.)” 

Peter De Roover, fractieleider Kamer, 
Knack, 12 juli 2022

“Ik ben ervan overtuigd dat de twee 
Vlaams-nationalistische partijen de morele 

plicht hebben om een politieke meerder-
heid in Vlaanderen te vormen wanneer 

de kiezer hen beide sterk maakt.”  

Remi Vermeiren, oud-KBC-directeur, 
Doorbraak, 9 juli 2022

“Angst voor droogte en klimaatveran-
dering belet vele mensen om van de 

mooie zomer te genieten. Beter is het 
optimistische geloof dat we als samenle-

ving de onvermijdelijke veranderingen 
aankunnen zonder aan levenskwaliteit in 

te boeten.”  

Rik Torfs, oud-rector KU Leuven, 
Twitter, 08 augustus 2022 

“[Woke] organisaties winnen aan kracht 
als ze zich aan elkaar kunnen verbinden. 

De gemakkelijkste manier om dat te 
doen is een gemeenschappelijke vijand 

zoeken. Dat is nu de witte man.”  

Walter Weyns, cultuurfilosoof, 
De Tijd, 30 juli 2022 

“Onze Vivaldi-regering gelooft […] 
enkel in politiek, niet in beleid. Daarom 

kregen we net voor het politieke reces 
nog een duidelijke boodschap mee: ons 

land gaat achteruit, u ook, voelbaar, 
en er is niets dat de Europese Com-

missie en de Vivaldi-regering daaraan 
kunnen/willen doen.”

Mark Elchardus, socioloog, 
De Morgen,  30 juli 2022

ENKELBANDJE VOOR POGING 
TOT DOODSLAG 
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MINSTENS 160 WERKEN VERDWENEN UIT KUNSTCOLLECTIE 
VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Met 26.823 werken in eigendom is de Vlaamse Gemeenschap eigenaar van een belangrijke 
kunstcollectie. “Helaas is er niet enkel sprake van verwaarlozing in deze kunstcollectie, maar zelfs 
van regelrechte kunstroof”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans die hierover bevoegd minister 
Jan Jambon (N-VA) ondervroeg. “105 werken zijn dringend aan restauratie toe. En van minstens 160 
stukken weten we het niet, die zijn gewoon verdwenen.” Van deze verliezen werd aangifte gedaan 
bij de politie, maar blijkbaar is daarmee de kous af. Dit roept alvast vragen op over de wijze waarop 
deze, grotendeels met Vlaams middelen bekostigde collectie, wordt beheerd.

ACTUA KORT

5.262 VLAAMSE JOBS IN FEDERALE 
AMBTENARIJ INGEPIKT   
In de federale overheid werkten er op 31 december 2021 welgeteld 72.396 Belgen, ver-
spreid over zowat 93 verschillende administraties. “Aangezien de Vlamingen 60 procent van 
de Belgische bevolking uitmaken, zou men verwachten dat 6 op de 10 jobs naar Vlamingen 
gaan”, aldus fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar uit mijn recent onderzoek blijkt 
dat de Vlamingen in werkelijkheid slechts 52,2 procent van deze jobs bezetten en de Fransta-
ligen niet minder dan 47,6 procent. Dat komt neer op een forse ondervertegenwoordiging van 
de Vlamingen. Een forse scheeftrekking die de Vlamingen 5.262 betrekkingen kost.”
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De bekende Amerikaanse filmstudio Warner Bros. 
besloot recentelijk om de ‘Batgirl’-film van de Belgische 
regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah niet in omloop te 
brengen. De gooi- en smijtfilm had nochtans ruim 70 
miljoen dollar gekost en was al volledig afgewerkt. 

Maar anders dan bij ons het geval is, worden films in 
Hollywood niet gesubsidieerd en zijn filmgiganten wel 
verplicht nauwlettend in het oog te houden of een prent 
commercieel succes kan hebben. Ze werken daarom 
met een testpubliek en dat reageerde in dit geval uiterst 
negatief op de nieuwe versie van de stripheldin Batgirl. 

In het land van oorsprong van El Arbi en Fallah zijn Batgirls 
collega’s, de striphelden Suske en Wiske, al driekwart eeuw 
bijzonder populair. Een verhalenreeks over een koppel 
pubers dat geen familie van elkaar is, maar inwoont bij 
een overjaarse tante die haar zinnen heeft gezet op een 
kaalhoofdige vent van middelbare leeftijd, die er op zijn beurt 
voor kiest om samen te wonen met Arnold Schwarzenegger. 
Wellicht hadden de heren regisseurs gedacht dat het belichten 
van niet-traditionele samenlevingsverbanden lonend was. 

Maar in deze perverse woke-tijden moest het in de film 
allemaal nog wat minder traditioneel. Anders dan in de 
stripverhalen was Batgirl plots niet meer blank en woonde 
ze samen met een transgender. Haar compagnon Batman 
kreeg nog amper een rol omdat uiteraard afgestapt moest 
worden van het idee dat naast een sterke vrouw een 
sterke man staat. En de slechterik werd, al even uiteraard, 
slecht omwille van een kansengebrek in de maatschappij. 
Ontslagen, en zonder ziekteverzekering moeten zorgen 
voor een zieke echtgenote … 

Het testpubliek moest alleszins kokhalzen van zoveel 
woke onzin. En anders dan de VRT bij het schrappen 
van afleveringen van FC De Kampioenen, had Warner 
Bros. alle redenen om naar de reacties van het publiek 
te luisteren. De musical Grease zou tenslotte ook geen 
megahit geworden zijn, mocht de onlangs overleden 
Olivia Newton-John in de rol zijn gekropen van een 
homoseksuele transgender …

Leve testpublieken, ze hebben ons, en met ons de hele 
mensheid, bespaard van dit onding.  

Leve de testpublieken  



BESTEL UW TICKETS
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/BOBBEJAANLAND

Onze partij komt reeds 45 jaar lang op voor onze mensen en dat laten we niet 
zomaar aan ons voorbijgaan. We gaan dat met zijn allen vieren op zaterdag 24 
september in Bobbejaanland. Het volledige park zal die dag exclusief voor ons 
de ganse dag open zijn! Voor een klein prijsje kan u dus een ganse dag plezier 
beleven met het hele gezin.

We verwelkomen u om 10u. Starten doen we met een korte meeting waar we 
terugblikken op het afgelegde pad, maar ook vooruitblikken op de toekomst, 
want onze mensen moeten terug op de eerste plaats komen.

Wil u graag komen, maar hebt u geen vervoer? Geen probleem! Het 
Vlaams Belang legt ook bussen vanuit gans Vlaanderen in. Inschrijven is wel 
verplicht. Wees dus snel en reserveer net als duizenden anderen uw tickets via 
vlaamsbelang.org/bobbejaanland, want de plaatsen zijn beperkt. 

Met Vlaamse groeten,

Tom Van Grieken



GOEDKOOP
MET DE BUS

WWW.VLAAMSBELANG.ORG/BOBBEJAANLAND

ANTWERPEN
MECHELEN 09.00 (Douaneplein) • KONTICH 09.00 
(P+R) • PUURS BREENDONK 09.00 (P+R, N17 kmp 0,3) 
/ N16 / A12) • WUUSTWEZEL 09.15 (P+R, N1 oude 
stelplaats ‘De Lijn‘) • GEEL-OOST 09.30 (P+R, Laakdal, 
N174 (E313, uitrit 24) • WOMMELGEM 09.15 (P+R, 
Fruitkraam Cools) • SCHOTEN 09.00 (Carrefour, kant 
Pizzahut) • ANTWERPEN LUCHTBAL 09.00 (P+R Lucht-
bal, Noorderlaan 500) • ANTWERPEN ZUID 09.00 (P+R 
Olympiade, Populierenlaan 2) • TURNHOUT 09.30 (Par-
king Papenbrugge, tegenover stadspark)

LIMBURG
LUMMEN 08.45 (Carpool Septemberstraat 6) • HAS-
SELT-ZUID 08.45 (Carpool, Ikea) • HOUTHALEN 08.45 
(Carpool, Centrum-Zuid) • MAASMECHELEN 08.30 (Car-
pool, Bruno foodcorner, Rijksweg) • PEER 08.30 (St-Trudo 
kerk, Kerkstraat 7) • TONGEREN 08.30 (Carpool, roton-
de BMW Davo, rotonde afslaan Maastrichtersteenweg 
529) • DIEPENBEEK 08.30 (Carpool,Verbindingslaan) • 
MAASEIK 08.00 (Cultureel Centrum,Van Eycklaan 72) • 
SINT-TRUIDEN 08.30 (Station) 

OOST-VLAANDEREN
GENT 08.30 (Carpool E17, Oefenpleinstraat 2, Gentbrug-
ge) • EEKLO 08.15 (Q8-sfeercafé Bubbles, Leopoldlaan 
106) • DEINZE 08.00 (Voetbalstadion KMSK Deinze, 
Stadionlaan 5) • BEVEREN 09.00 (Parking Gemeentehuis, 
Gravenplein 8, Beveren-Waas) • DENDERMONDE 08.30 
(Parking station, Stationstraat) • SINT-NIKLAAS 08.45 
(Parking Syntra, Hogekouter 1) • WETTEREN 08.30 (Par-
king sporthal Warande, Warandelaan 14) • LOKEREN 
08.45 (parking Grote Kaai, Sportlaan 2) • AALST 08.15 
(zwembad Aquatopia, Zwembadlaan 2) • BRAKEL 08.00 
(parking De Vierschaar, Hoogstraat 6) • NINOVE 08.15 
(Ninia Shopping Center, Twijndersweg) • OUDENAARDE 
08.15 (Parking Aarova, I.P. De Bruwaan 38)

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE/ZEDELGEM 08.15 (Carpoolparking Loppem, 
Koning Albert I-laan) • BEERNEM 08.20 (Carpoolparking, 
Reigerlostraat 5) • TORHOUT 08.00 (Carpoolparking, Pa-
lingdreef) • BLANKENBERGE 08.00 (De Sportdoze, Koning 
Albert-I-laan 114b) • OOSTENDE 08.00 (Carpoolparking, 
Kasteelstraat 69) • DIKSMUIDE 07.40 (Stadhuis, Grote 
Markt 6) • IEPER 07.45 (Sporthal, Minneplein) • KOKSIJDE 
07.40 (Zeewierplein) • ROESELARE 07.40 (Carpoolparking, 
Graankaai) • KORTRIJK  08.10 (Cowboy Henk, Roggelaan 
2) • WAREGEM 08.20 (Carpoolparking, Franklin Roosevelt-
laan 180) • IZEGEM 07.45 (Frunpark, Krekelmotestraat 62)

VLAAMS-BRABANT
HALLE 08.00 (Parking station Vandepeereboomstraat)      
• DILBEEK 08.00 (Parking E40 Groot-Bijgaarden richting 
Brussel) • AFFLIGEM 08.00 (Carpoolparking E40, Molen-
straat) • GRIMBERGEN 08.00 (Parking voetbalveld, Brus-
selsesteenweg) • ZAVENTEM  08.00 (Carpoolparking 
Sterrebeek, Mechelsesteenweg) • OVERIJSE, 08.00 (Car-
poolparking E411, Kerkeweg) • HAACHT 08.30 (Parking 
Lombaarden, Lombaardenstraat) • LEUVEN 08.15 (He-
rent/Winksele, Carpoolparking E314, Stuiverstraat)  
• DIEST 08.45 (Parking Boudewijnvest, Boudewijnvest 
78/62) • TIENEN 08.15 (Carpoolparking Hakendover, 
St.-Truiensesteenweg)
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In 1997 sloten Franstaligen en 
Nederlandstaligen een federaal 
akkoord af waarmee het aantal 
artsen dat in de toekomst een 
RIZIV-nummer zou krijgen bepaald 
werd. Deze zogenaamde artsen-
quota moesten ervoor zorgen dat 
er geen teveel aan artsen was en 
de kosten voor de belastingbetaler 
beperkt werden. Vlaanderen schik-
te zich meteen netjes naar deze 
afspraak en organiseerde een 
ingangsexamen. De Franstaligen 
weigerden echter om dit te doen 
en gaven hun overtal aan artsen 
steeds een RIZIV-nummer van het 
volgende jaar. 

Bij zijn aantreden als minister van 
Volksgezondheid kondigde Frank 
Vandenbroucke aan dat hij dit 
heikele probleem voor eens en 
altijd zou oplossen. In 2022 be-
reikt hij een zogenaamd ‘akkoord’ 
waarbij hij het responsabiliserings-
mechanisme, dat federale sancties 
bepaalde in geval van overtre-

ding van de afspraken door één 
van de deelstaten, evenwel moest 
schrappen. “In het wetsontwerp is 
deze stok achter de deur op een 
slinkse wijze weggewerkt”, zegt 
Dominiek Sneppe. “De belofte 
om zich voortaan te houden aan 
de regels volstaat.” Het Vlaams 
Belang diende het geschrapte 
artikel dat het responsabiliserings-
mechanisme regelde terug in 
als amendement, maar dit werd 
helaas weggestemd.

NIET NAÏEF ZIJN  

“Hoewel de regels 25 jaar lang 
niet nageleefd werden door de 
Franstaligen gelooft Vandenbrou-
cke dat het nu wel zal lukken”, al-
dus Sneppe.  “Het Vlaams Belang 
is echter minder naïef en weet dat 
dit zogenaamde akkoord niets zal 
veranderen. Het is een zoveelste 
kaakslag in het gezicht van de 
Vlamingen die zich wel steeds 
aan de wet hebben gehouden.” 

Het argument dat de Franstaligen 
steeds voor de voeten werpen 
tegen de artsenquota, is het 
schijnbare tekort aan huisartsen. 
“De oplossing ligt niet in een 
toename van het contingent”, 
aldus Sneppe. “Meer studenten 
toelaten zal niet zomaar leiden 
tot een toename van het aantal 
huisartsen.” 

In Vlaanderen heeft men dit 
aangepakt door het beroep van 
huisarts meer te waarderen, maar 
in Wallonië bleef het beleid 
gewoon stilstaan, waardoor de 
verantwoordelijken nu met de 
neus op de feiten worden ge-
drukt. “De enige juiste oplossing 
voor dit probleem is de splitsing 
van de sociale zekerheid en dus 
de splitsing van dit land”, besluit 
Sneppe. “Dan kunnen de Frans-
taligen hun gezondheidszorg 
organiseren zoals zij dit willen, 
maar dan zullen ze het ook zelf 
moeten betalen.”   

GEZONDHEID 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bereikte recent een ‘akkoord’ 
over de artsenquota waardoor alle afgestudeerde Franstalige artsen een RIZIV-nummer zullen 
krijgen. Het Vlaams Belang vindt dat Vandenbroucke zich heeft laten rollen door zijn Franstalige 
collega’s. “Denkt hij nu echt dat zij zich nu wel aan de regels zullen houden?”, vraagt Kamerlid 
Dominiek Sneppe zich af. “Zij hebben zich er 25 jaar lang niets van aangetrokken en in 
tegenstelling tot Vlaanderen altijd meer artsen laten afstuderen dan mocht.”

DOOR SIL VAN LANGENDONCK  

Vandenbroucke laat zich rollen 
over artsenquota
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Op de solidariteit van de Vlamingen met Wallonië staat geen maat. Zo trokken vele Vlaamse 
vrijwilligers vorige zomer naar de Vesdervallei om er de slachtoffers van de overstroming 
te gaan helpen, terwijl de Waalse regering niet thuis gaf. Maar dat is niet alles.  

NIEUW BOEK

Elk jaar stroomt er 7 miljard euro 
van Vlaanderen naar Wallonië. 
Dat geld vloeit langs de federale 
begroting, de sociale zekerheid 
en de dotaties aan de deelstaten. 
Tel er de rente op de federale 
schuld bij en de jaarlijkse transfer 
bedraagt 12 miljard euro. 

Dat zeggen wij niet, maar weten-
schappelijke studies van onafhan-
kelijke academici en kenniscentra. 
Hoe worden die cijfers precies 
berekend? En waarom zit er vaak 
speling op de uitkomsten van de 
wetenschappers?  

BIJNA 6.000 EURO PER 
VLAMING, ELK JAAR 

Zeven miljard euro. Jaar na jaar. 
Decennialang. En dat bedrag 
stijgt nog verder. In deze legisla-
tuur loopt de factuur op tot 37,5 
miljard euro. Dat is 5.625 euro 
per Vlaming. Of 12.650 euro 
per werkende Vlaming. Dat is een 
serieuze financiële aderlating, als 
u het ons vraagt. Hoe ver reikt de 
solidariteit en wanneer wordt het 
georganiseerde diefstal? 

De Franstaligen vinden de miljar-
dentransfers alvast ‘normaal’ en 
‘rechtvaardig’. Maar is dat zo? 
Wie er een kritische bedenking bij 
plaatst, wordt door hen afgebrand 
als een vuile egoïst. Zij verwijzen 
daarbij steevast naar de interregi-
onale transfers in andere Europese 
landen. Maar klopt die vergelijking 
wel? Of worden hier appelen met 
peren vergeleken? Zorgen transfers 
ervoor dat achtergestelde regio’s er 
bovenop geraken of wiegen zij die 
regio’s in slaap? Leiden zij tot een 
economische omslag of is het weg-
gegooid geld, een bodemloze put? 
Wat vertelt de wetenschap hierover 
en wat zeggen de Waalse cijfers? 

Franstalig  België wijst ook graag 
op de transfers naar Limburg en 
West-Vlaanderen. Dat zijn slechts 
borrelnootjes in vergelijking met 
Henegouwen en Luik. Maar 
belangrijker: wat is de oorzaak? 
Ligt dit aan een falend provinciaal 
beleid? (Spoiler: de provincies 
hebben nog nauwelijks bevoegd-
heden. De transfer naar Wallonië 
is te wijten aan een ouderwets in-
dustrieel beleid, een niet-activerend 

arbeidsmarktbeleid en ondermaats 
onderwijs. Allemaal Waalse be-
voegdheden.) 

Wat zou er gebeuren als morgen 
de miljardentransfers stoppen en het 
geld terug in Vlaamse handen komt? 
Met hoeveel daalt de belasting 
dan voor de doorsnee Vlaming? Of 
welke maatschappelijke noden in 
Vlaanderen kunnen dan worden aan-
gepakt? En wat betekent dat voor 
Wallonië? Zorgt het einde van de 
transfers voor meer sociale ellende of 
voor een economische renaissance? 
Worden de productieve krachten 
ontketend of blijft het hangmatsoci-
alisme doorwoekeren? Leidt dit tot 
een verpauperde of welvarende buur 
aan de zuidgrens van Vlaanderen? 

U komt het allemaal te weten 
in ‘Bodemloos’, een politieke 
en economische analyse van de 
Vlaams-Waalse transfers door 
Barbara Pas en Lode Vereeck.

Om het boek te bestellen:
www.vlaamsbelangwinkel.org

DOOR PETER LEMMENS
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Het Vlaams regeerakkoord dat 
in 2019 tussen N-VA, cd&v 
en Open Vld werd afgesloten, 
was bijzonder bedroevend op 
het vlak van het streven naar 
verdere Vlaamse autonomie. De 
regering-Jambon koestert in dat 
verband immers geen enkele 
ambitie. Het enige wat ze deed, 
was dit door te schuiven naar 
het Vlaams Parlement dat uitge-
nodigd werd “om een grondige 
reflectie op te starten over de 
gewenste staatsinrichting”. 

POLITIEKE WISKUNDE  

Na heel wat getreuzel vanwege 
de meerderheidspartijen werd 
eind 2020 in de schoot van het 
Vlaams Parlement uiteindelijk 
dan toch een Werkgroep Instituti-
onele Zaken (WIZ) opgericht om 
daar werk van te maken. Dat dit 

een werkgroep werd bestaan-
de uit slechts zeven leden, en 
geen commissie zoals nochtans 
gebruikelijk, was geen toeval. 
Enkel in een groep bestaande uit 
zeven leden konden N-VA en de 
traditionele partijen volgens het 
stelsel van de evenredige verte-
genwoordiging een meerderheid 
van de mandaten bezetten. In 
elke andere zetelcombinatie 
zouden N-VA en Vlaams Belang 
ofwel een meerderheid ofwel 
de helft van de zetels hebben 
gehad en zo de werking er-
van hebben kunnen bepalen. 
Politieke wiskunde voor minder 
Vlaamse autonomie, zo noemde 
professor Maddens deze gang 
van zaken in maart 2021 op 
de webstek Doorbraak. Zijn 
woorden zouden profetisch 
blijken te zijn, want eigenlijk 
was daarmee al op voorhand 

de jammerlijke afloop van deze 
werkgroep bezegeld. Hoeft het 
overigens gezegd dat dit ook 
N-VA, als meerderheidspartij, 
goed uitkwam?  

Deze Werkgroep heeft aanvan-
kelijk nochtans nuttig werk ver-
richt. Meer dan een jaar, meer 
bepaald van 22 februari 2021 
tot en met 28 maart 2022 heeft 
zij hoorzittingen gehouden met 
deskundigen en betrokkenen. 
Tijdens 30 werkgroepzittingen 
werden aldus niet minder dan 
95 sprekers uit binnen- en buiten-
land gehoord met betrekking tot 
institutionele, fiscale en bevoegd-
heidsrechtelijke aspecten over 
een 15-tal verschillende beleids-
domeinen en institutionele vraag-
stukken. Die hoorzittingen waren 
zeer interessant. Tal van sprekers 
gaven er deskundige duiding bij 

Dat op federaal niveau alles vastzit om tot de nochtans broodnodige institutionele 
hervormingen te komen, is al langere tijd geweten. Op Vlaams niveau is het helaas 
niet beter gesteld, zoals blijkt uit de afloop van de Werkgroep Institutionele Zaken van 
het Vlaams Parlement.  

DOOR PETER LEMMENS

Vlaams Parlement faalt in uittekenen 
institutioneel toekomstproject voor 
Vlaanderen

INSTITUTIONEEL
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de tekortkomingen van het hui-
dige institutionele model en de 
bevoegdheidsverdelingen. En zij 
getuigden vooral van de nood 
aan institutionele hervormingen 
en bevoegdheidsherverdelingen 
richting Vlaanderen.  

MOMENT VAN DE 
WAARHEID 

Vanaf april was dan het moment 
van de waarheid aangebroken, 
met name om daar ook de 
nodige politieke besluiten uit te 
trekken. En kijk, daar waar deze 
werkgroep tot dan degelijk had 
gefunctioneerd, verzandde hij nu 
ineens in tal van tactische vertra-
gingsmanoeuvres vanwege de 
meerderheidspartijen. Nu eens 
was er sprake van het opstellen 
van een politieke eindtekst, dan 
weer niet. Geplande vergaderin-
gen werden meermaals zonder 
veel uitleg afgelast of uitgesteld. 
Slechts één zaak was wel duide-
lijk: de oppositie was voortaan 
niet meer welkom en het zou 
verder een onderonsje tussen de 
meerderheidspartijen worden. 

Uiteindelijk zijn die meerder-
heidspartijen in allerlaatste 
instantie dan toch nog geland 
met een afsluitende tekst, een 
zogenaamde ‘conceptnota’. 
Dat het een conceptnota is 
geworden en geen resolutie 
zoals gebruikelijk, is ook nu 
weer geen toeval: zo’n nota kan 
niet worden geamendeerd, er 
wordt niet over gestemd en zij 
wordt zelfs niet besproken in het 
voltallige Vlaams Parlement. Het 
lijkt er wel op alsof de auteurs 
ervan beschaamd zijn over hun 
werkstuk, iets waar trouwens alle 
reden toe is.

BESCHAMEND ZWAK 

Die nota is inhoudelijk immers 
bijzonder zwak, beschamend 
zelfs. Daar waar de opdracht 

van de werkgroep erin bestond 
te reflecteren over zowel de 
hervorming van het huidige 
staatsmodel, de herschikking van 
bevoegdheden, als het financië-
le aspect en fiscale autonomie, 
wordt daarover in de nota met 
geen woord gerept. In de plaats 
daarvan formuleren de Vlaamse 
meerderheidspartijen een paar 
aanbevelingen over asymme-
trisch beleid op federaal niveau 
en recycleren zij enkele onbe-
langrijke punten uit het Vlaams 
regeerakkoord. En dat is het dan 
zo ongeveer. Eigenlijk kadert 
dit onbenullige werkstuk daar-

door volkomen in de federale 
Vivaldi-agenda. Open Vld en 
cd&v stonden als Vivaldi-partij-
en kennelijk fors op de rem en 
blijkbaar liet N-VA zich daar erg 
gewillig door gijzelen. Of zoals 
onze hoofdredacteur en Vlaams 
Parlementslid Klaas Slootmans, 
die voor het Vlaams Belang de 
werkzaamheden van deze werk-
groep opvolgde, het kernachtig 
formuleerde: “de Vlaamse meer-
derheid danst minutieus op het 
ritme van Vivaldi.” 

De onbenulligheid ervan komt 
nog duidelijker uit de verf als 
men de vergelijking maakt 
met de befaamde vijf Vlaamse 
resoluties uit 1999. In 1999 
had men, op aangeven van de 
toenmalige Vlaamse regering, 
ook al eens eenzelfde oefening 
gemaakt. Dat resulteerde toen 
dus in die vijf Vlaamse resoluties. 
En daarin slaagde men er, over 

meerderheid en een deel van de 
oppositie heen, wél in om een 
waardig institutioneel toekomst-
project voor Vlaanderen uit te 
tekenen. Dat was weliswaar niet 
het onafhankelijkheidsproject 
waar wij als Vlaamse onafhan-
kelijkheidspartij voor staan, maar 
er werd wel nog een sterke 
ambitie richting meer Vlaamse 
autonomie getoond. Die reso-
luties zijn dan ook meer dan 
20 jaar lang voor een deel als 
Vlaamse leidraad richtinggevend 
gebleken voor de daaropvolgen-
de staatshervormingen.

BEPERKTE 
HOUDBAARHEIDSDATUM  

Dat laatste zal deze conceptnota 
alvast niet overkomen. De Vlaam-
se meerderheid is daarin niet 
geslaagd de dagjespolitiek en 
zichzelf te overstijgen, waardoor 
ze meteen ook haar totaal onver-
mogen heeft aangetoond om een 
institutioneel toekomstproject voor 
Vlaanderen uit te tekenen. De 
houdbaarheidsdatum van deze 
conceptnota blijft dan ook ten 
hoogste beperkt tot deze legisla-
tuur en tot deze meerderheid en 
hoort verder thuis in de vuilnisbak 
van de geschiedenis. En daar-
mee is alles erover gezegd. 

De les die uit 2014-2018 viel te 
trekken, is dat met een N-VA die 
in de federale regering zit, het 
communautaire in de diepvrie-
zer wordt gestoken. De les die 
hieruit getrokken moet worden, 
is dat een politieke constellatie 
waarbij N-VA niét in de fede-
rale, maar wél met traditionele 
partijen in de Vlaamse regering 
zit, óók tot communautaire 
stilstand leidt. Het besluit is dan 
ook duidelijk: als N-VA nog eni-
ge ambitie zou hebben om meer 
autonomie voor Vlaanderen uit 
de brand te slepen, dan kan dat 
alleen nog in samenwerking met 
het Vlaams Belang gebeuren. 

“De Vlaams
meerderheid danst
minutieus op het

ritme van Vivaldi” 
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Van in het begin van de discussie 
bleek duidelijk dat er geen enkel 
plan van aanpak was om dergelijk 
gevoelig dossier te doen landen. 
Verklaringen in de pers van alle 
kanten, dat viel er wel te noteren, 
maar geen uitgestippeld hervor-
mingstraject om de broodnodige 
hervormingen te realiseren in het 
pensioendossier. Nochtans zou men 
denken dat er binnen deze regering 
met drie ex-ministers van Pensioenen 
voldoende kennis aanwezig is. 
Ook binnen de commissie Sociale 
Zaken wordt een grondige discus-
sie steevast ontweken. 

Van bij het begin van de discussie 
heeft Kamerlid en pensioenspecia-
liste van het Vlaams Belang Ellen 
Samyn zich geroerd in dit dossier, 
maar zij kreeg veel ontwijkende 
antwoorden van minister van pensi-
oenen Karine Lalieux (PS). De pro-
blematiek is nochtans ernstig. De 
betaalbaarheid van de pensioenen 
staat niet enkel onder druk, maar 
ook is er een grote ongelijkheid 
tussen de drie grote statuten. Werk-
nemers en zeker de zelfstandigen 

worden in sterke mate benadeeld 
tegenover de ambtenaren en voor 
de problemen van vooral geschei-
den vrouwen bij de pensioenbere-
kening ligt er zelfs nog geen begin 
van oplossing op tafel. 

RAD VOOR OGEN

Steeds weer hameren we er vanuit 
het Vlaams Belang op om de drie 
stelsels gelijk te schakelen en een 
degelijk minimumpensioen van 
1.650 euro netto (1.500 euro 
netto geïndexeerd om de mensen 
hun koopkracht te doen behou-
den) uit te betalen aan wie 40 
jaar heeft gewerkt. De plannen 
die premier Alexander De Croo 
(Open Vld) begin juli tijdens een 
persconferentie als grote hervor-
ming aankondigde, stellen weinig 
of niets voor. Arbeidsmarkt- en 
pensioenspecialisten waren 
unisono negatief en deden de 
plannen af als zeer teleurstellend. 
Tijdens diverse tussenkomsten had 
Ellen Samyn gewaarschuwd voor 
dit scenario en het is uiteindelijk 
bewaarheid geworden. 

Bovendien wordt er met de voorge-
stelde hervorming de mensen een 
rad voor de ogen gedraaid. De 
paar maatregelen moeten voor be-
rekening nog naar het Planbureau 
en ook de sociale partners moeten 
nog hun zeg doen. Daardoor is de 
uitwerking van de hervorming weer 
uitgesteld naar het jaareinde. En 
zo sleept deze regering zich voort 
naar 2024: veel beloven maar 
niets geven. Intussen denken de 
mensen dat hun pensioen veilig is, 
maar dat is niet zo. Integendeel, 
de huidige plannen zullen geld 
kosten, maar aan inkomstenzijde 
is er geen aanzet tot maatregelen. 
Vivaldi is een stuurloos schip ge-
worden dat door schuldenopbouw 
drijvend wordt gehouden, maar 
afstevent op een schipbreuk. 

Het Vlaams Belang stelt in het na-
jaar een eigen hervorming van de 
pensioenen voor, om een systeem 
te maken dat betaalbaar zal zijn 
én zal uitgaan van een correcte 
herverdeling zodat onze mensen 
na een leven hard werken een 
degelijk pensioen krijgen.

PENSIOENEN

De pensioenhervorming die sinds het aantreden van de Vivaldi-coalitie voor heftige discussies 
zorgt, is een voorbeeld van het onwaarschijnlijk gepruts van deze regering. Van bij aanvang 
was het helemaal niet duidelijk in welke richting de hervorming moest gaan en dat is tekenend 
voor de hervormingen waar deze regering voor staat. Geen visie en nog minder eensgezindheid. 

DOOR STIJN HIERS

De gemiste kansen in het 
pensioendossier 
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In juni lekten op sociale media 
beelden uit van een gesprek 
tussen twee medewerkers van de 
UAntwerpen. De dames, die niet 
wisten dat ze gefilmd werden, 
spraken hier over het “gebrekkige 
Nederlands” van veel studenten 
van Marokkaanse origine. Ook 
zeiden ze dat orthodoxe joden, 
die zich terugtrekken in hun eigen 
gemeenschap, over het alge-
meen geen overlast veroorzaken. 

GEHEIME OPNAMES  

Rector Herman Van Goethem 
van de universiteit reageerde 
zeer scherp op de uitspraken, 
noemde ze “absoluut ontoelaat-
baar” en stelde op Terzake zelfs 
dat “indien hij zijn emoties niet 
zou beheersen, hij in tranen zou 
uitbarsten”. Hij kondigde aan 
dat de twee medewerkers met 
onmiddellijke ingang worden 
geschorst en een soort ‘herop-
voedingstraject’ zouden moeten 
volgen bij Unia en het Hannah 
Arendt-instituut. 

“Wie de beelden bekeken heeft, 
kan nochtans vaststellen dat er 
niets abnormaals, laat staan 
racistisch, gezegd werd in dit 
gesprek. Veel Vlaams-Marok-
kaanse jongeren spreken effectief 
in een soort tussentaal en veel 
orthodoxe joden zijn inderdaad 
teruggeplooid op hun eigen 
gemeenschap”, reageert Kristof 
Slagmulder, “Het ging overigens 
om een privégesprek tussen colle-
ga’s, die niet wisten dat dit werd 
opgenomen en waarbij geen 
studenten aanwezig waren.” 

WOKE-IDEOLOGIE   

Slagmulder kaartte het optreden 
van de rector in het Vlaams Par-
lement aan bij minister van On-
derwijs Ben Weyts (N-VA). “Dit 
zijn sancties die we verwachten 
in een dictatoriaal regime waar 
andersdenkenden heropgevoed 
moeten worden”, zei Slagmul-
der. “Aan een universiteit moet 
het vrije woord nochtans heilig 
blijven. Onze universiteiten 

mogen geen madrassa’s van 
de woke-ideologie worden.” 
Het parlementslid maande de 
minister dan ook aan initiatieven 
te nemen tegen de toenemende 
inperking van de vrije meningsui-
ting in het hoger onderwijs.

ONDERZOEK    

In zijn antwoord trad Weyts 
Slagmulder bij dat hogeronder-
wijsinstellingen “standplaatsen 
moeten blijven van het vrije 
woord”, en dat mensen “niet 
gesanctioneerd mogen wor-
den wegens de uiting van een 
mening”. Weyts wist Slagmul-
der bovendien te vertellen dat 
hij naar aanleiding van diens 
vraag de regeringscommissaris 
opdracht had gegeven om de 
kwestie nader te onderzoeken. 
“Hopelijk is hiermee een duide-
lijk signaal gegeven richting de 
universiteiten dat zij niet straffe-
loos mensen hun vrije mening 
kunnen ontzeggen”, besluit 
Slagmulder.

ONDERWIJS 

In juni raakte bekend dat de Universiteit Antwerpen twee medewerkers schorste wegens 
zogenaamde “ontoelaatbare uitspraken” over Marokkanen en joden. De medewerkers 
zouden zelfs een verplicht traject moeten volgen. “Het is erg verontrustend en het is 
veelzeggend over de staat van de vrijheid van meningsuiting aan deze universiteit dat mensen 
worden gesanctioneerd op basis van geheime opnames van persoonlijke gesprekken”, zei 
Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement.   
DOOR WIM VAN OSSELAER

Woke-dictatuur aan de universiteit?  



“Wallonië is er in 
tegenstelling tot 

Vlaanderen nooit in 
geslaagd om ondernemers 

aan te trekken”
Remi Vermeiren

Vlaams Belang Magazine16
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VRAAGGESPREK

V-partijen hebben morele 
plicht om samen een 
meerderheid te vormen 
Remi Vermeiren (1940) werkte 43 jaar bij KBC waar hij zijn carrière eindigde als voorzitter. Hij 
zorgde voor een sterke groei van de bank en verzekeraar in Centraal-Europa. Begin deze eeuw was 
hij mede-inspirator van het Warandemanifest. Hij richtte ook het gerenommeerde onderzoeksinstituut 
voor regionale economie Vives op. In zijn boek “België, de onmogelijke opdracht”, concludeerde 
Vermeiren in maart 2014 dat “België een mislukt project” was en “dat het duidelijk geworden was dat 
het federale model niet meer voldoet”. Een linkse journalist noemde hem ooit een “separatist die wil 
dat de economische elite de motor wordt van de Vlaamse onafhankelijkheid”. Wij troffen Vermeiren 
in de lobby van een Gents hotel en vonden hem bereid tot een open vraaggesprek over wat hij jaren 
geleden al omschreef als het “recht, de behoefte en de noodzaak tot Vlaamse onafhankelijkheid”.   

OPGETEKEND DOOR KRISTOF LUYPAERT

Iemand noemde u ooit een separatist die wil dat 
de economische elite de motor wordt van Vlaamse 
onafhankelijkheid. Zijn economische redenen uw 
drijfveer voor de onafhankelijkheidsgedachte?     

Vanzelfsprekend heeft dat te maken met mijn econo-
mische achtergrond. Zeker niet mijn enige drijfveer, 
maar een economische argumentatie kan een breder 
publiek aanspreken, ook dat van ondernemers. Zij 
zien een en ander nog te veel in een Belgisch kader. 
Dat is nochtans veel ongunstiger dan het Vlaamse. 
Wallonië is linkser en veel minder ondernemings-
vriendelijk en heeft nooit de crisis van kolen en staal 
achter zich kunnen laten, terwijl Vlaanderen veel 
makkelijker investeringen aantrekt. Wallonië is er in 
tegenstelling tot Vlaanderen nooit in geslaagd om 
ondernemers aan te trekken.

Hoe komt het volgens u dat ondernemers nog 
vaak binnen dat belgicistisch kader denken?  

Wanneer de zaken goed gaan, en dat is in de 
meeste Vlaamse bedrijven gelukkig het geval, zijn 
bedrijfsleiders van nature vrij behoudsgezind. Zo een 
oproep tot onafhankelijkheid maakt hen bang voor 
een bruuske omwenteling of langdurige instabiliteit. 
De politiek laat veel ondernemers koud. Dat manifest 
was economisch en democratisch georiënteerd, net 
zoals in mijn boek “België: de onmogelijke opdracht” 
is beschreven. Vlamingen zijn over het algemeen niet 

zo’n sentimentele mensen. Ook al niet omdat het vaak 
met nationalisme geassocieerd wordt.

Waarom heeft de politiek en de media dat mani-
fest niet ‘ernstiger’ genomen?    

Omdat het pleitte voor onafhankelijkheid of zelfstan-
digheid en ik vrees dat het draagvlak daarvoor niet 
groot genoeg was. Niet enkel in België, maar ik 
vrees ook onvoldoende in Vlaanderen. De bedoeling 
van dat manifest was onder meer om dat draagvlak 
te helpen vergroten. En om argumenten aan te bren-
gen om België minstens sterk te hervormen. Het heeft 
meer stof doen opwaaien dan dat het echte politieke 
gevolgen heeft gehad.

Durft u zichzelf ‘Vlaams-nationalist’ noemen?      

Als ik eerlijk ben dan moet ik ‘ja’ op uw vraag antwoor-
den. Anders had ik natuurlijk nooit gepleit voor Vlaamse 
onafhankelijkheid. Al betreur ik dat het Vlaams-nationa-
lisme vaak overladen wordt met de zonden van vele 
andere ‘nationalismen’, terwijl het in Vlaanderen altijd 
een ‘defensief’ nationalisme geweest is. We hebben 
niet bepaald Zeeuws-Vlaanderen of Frans-Vlaanderen 
veroverd. Brussel evenmin trouwens. Het is dan ook 
jammer dat in sommige kringen dat met agressief of 
asociaal gedrag wordt geassocieerd. En het probleem 
van de transfers in de sociale zekerheid is zeker niet ‘het’ 
belangrijkste probleem van de Belgische constellatie.
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Wat is dan wel hét probleem?

In de eerste plaats het gebrek aan democratie. 
Zo wordt in België veel via bijzondere wetten 
geregeld (met een dubbele meerderheid, K.L.). Die 
leggen de financiële relaties tussen de federale 
structuur en de gemeenschappen vast. Eigenaardig 
genoeg moet je in die bijzondere wetten, zoals 
in de financieringswet, een meerderheid hebben 
binnen elke taalgroep. De Franstaligen beschik-
ken dus over een vetorecht. Vlaanderen is prag-
matischer en meer op efficiëntie gericht. Terwijl 
Wallonië is ingesteld op sociale herverdeling. 
Op zich is dat niet verkeerd, maar zo verplichten 
ze België én Vlaanderen dingen te doen die we 
ons eigenlijk niet kunnen permitteren. En Wallonië 
zeker niet. Zo zit Wallonië met een veel te groot 
overheidsapparaat opgezadeld. Ook de pariteit 
in de federale regering is niet bepaald demo-
cratisch. Vlaamse ministers kunnen er nooit in de 
meerderheid zijn. Dat terwijl de verschillen tussen 
Vlaanderen en Wallonië alsmaar groter geworden 
zijn. Vlaanderen is zo gedwongen tot onwerkbare 
compromissen te komen met Waalse politici.

Wallonië ‘bepaalt’, maar Vlaanderen ‘betaalt’ …   

Zelfs de uitgaven die elk gewest doet binnen zijn eigen 
bevoegdheden en de leningen die daarvoor worden 
aangegaan zijn in feite Belgische schulden. België 
kan zich bij wijze van spreken niet permitteren om 
zijn hoofdstad failliet te laten gaan. Men heeft op die 
manier dus een heel eigenaardige situatie gecreëerd.

De Belgische grondwet vereist geen federale 
regering met een Vlaamse meerderheid. Is dat ook 
geen democratisch deficit?    

Echt dramatisch hoeft dat niet te zijn. Er zijn al regerin-
gen zonder Franstalige meerderheid geweest ook. Maar 
voor Vlaanderen is dat bijzonder jammer wanneer we, 
ondanks een bevolkingsmeerderheid, geen meerderheid 
hebben in een coalitieregering. Voor Wallonië ligt dat 
toch anders. Zij zijn nu eenmaal in de minderheid.

Wallonië speelt in de federale regering altijd ‘bo-
ven’ zijn gewicht. In Brussel blijven de Vlamingen 
echter buitenspel staan.     

In Brussel moeten de Vlamingen zich realiseren dat we 
politiek gezien een absolute minderheid zijn en dat 
we geen invloed hebben. Wij mogen als Vlamingen 
wel pleiten voor één politiezone in Brussel … Wij 
zijn ook niet in staat om iets te doen aan de Brusselse 
geluidsnormen die Vlaanderen en Zaventem storen … 

We kunnen zelfs niets doen aan het wanbeheer; zelfs 
niet als het Rekenhof de Brusselse rekeningen niet 
goedkeurt. De Vlaamse Brusselse ministers hebben 
dat zelfs niet kunnen of willen verhinderen. Men heeft 
van Brussel zo goed als een volwaardig gewest ge-
maakt, en dan moeten wij ook daar de democratie 
wel laten spelen.

Twee voormannen uit de Vlaamse Volksbeweging 
riepen intussen al een hele tijd geleden in hun 
essay ‘Vlaanderen staat in Europa’ op “om ons 
als Vlamingen niet passief op te stellen, want hoe 
langer we wachten, hoe slechter de omstandighe-
den voor de Vlaamse Staat”.      

Die redenering geldt ook vandaag zeker nog altijd. 
Meer en meer zelfs. Al weet ik nu niet over wie u het 
precies hebt.

Het waren Jan Jambon en Peter De Roover … 

(lacht) Ik weet niet wat ze daarmee precies bedoel-
den, maar ik neem aan dat ze hadden kunnen bedoe-
len, dat naarmate de opbouw van de Belgische 
staatsschuld die integraal gecreëerd is door Wallonië 
toeneemt, des te moeilijker het voor Wallonië wordt 
om het op eigen kracht recht te zetten en om de reke-
ningen te splitsen.

In uw boek uit 2014 argumenteert u dat het scena-
rio realistisch is. Is uw mening daarover geëvolu-
eerd? 

De situatie is er alleszins niet op verbeterd. Het pro-
bleem is nog nijpender geworden. Hoe dan ook, 
de sfeer en de context is nog niet veranderd. Frans-
talige partijen, de PS op kop, zijn nog steeds inge-
steld op uitgaven doen in plaats van de tering naar 
de nering te zetten. Dan is er ook in de geesten 
niets verbeterd. Ik zou bijna zeggen: integendeel. 
Kijk naar de pensioenplannen. Als men de meeruit-
gaven denkt te compenseren door te zeggen dat 
men de activiteitsgraad naar 80 % gaat brengen … 
(lacht) Dat is dus eigenlijk het op voorhand uitgeven 
van geld dat lang niet zeker zal binnenkomen. Die 
activiteitsgraad naar 80 % brengen is, zeker voor 
Wallonië, een utopie. In Duitsland en Nederland 
heeft men dat bereikt, maar dat heeft daar tientallen 
jaren geduurd. Voor Vlaanderen ligt die doelstelling 
wel binnen handbereik.

U acht dat niet realistisch? 

Wallonië heeft intussen zes Marshallplannen 
gehad. Voor het eerste was het verschil in activiteits-
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graad met Vlaanderen zeven procentpunten. Nu 
vandaag zijn dat er al tien. Dat is vanzelfsprekend 
niet goed. Dus ja, hoe langer het duurt, hoe moeilij-
ker het wordt.

Vindt u dat er genoeg Vlaamse initiatieven 
geweest zijn om tot die onafhankelijkheid te 
komen? Kon de Vlaamse Regering bijvoorbeeld 
niet meer forceren? 

Ik ben geen partijpoliticus, dus ik kan me daar 
moeilijk over uitspreken. Ik zou het niet weten. Mis-
schien wel. Er is de grondwet, er zijn de bijzonde-
re wetten. Vlaanderen heeft nog steeds te weinig 
en te veel versnipperde bevoegdheden …

Laat ik het anders formuleren: doen we in 
Vlaanderen wat we zelf doen altijd beter? 

Dat hangt ervan af van wat u bedoelt met ‘beter’. 
Het is zeker beter omdat het tenminste democrati-
scher gebeurt. Dat Vlaanderen het niet altijd beter 
doet, is meestal een argument van mensen die 
daar geen voorstander zijn van meer Vlaamse 
zelfstandigheid. Dat zijn dan de ‘Belgische natio-
nalisten’. (lacht) Misschien mogen wij dat ook als 
‘scheldwoord’ gebruiken zoals zij ‘Vlaams-nationa-
list’ als scheldwoord gebruiken. Zeggen dat wan-
neer Vlaanderen het niet beter zou doen bijgevolg 
elk streven naar onafhankelijkheid waardeloos zou 
zijn, is in feite een ‘koloniaal’ argument. Het stre-
ven naar zelfstandigheid om dergelijke redenen in 
twijfel trekken is wel een zéér sectaire redenering.

Over ‘Belgisch nationalisme’ gesproken. Wat 
denkt u als Alexander De Croo tijdens de 11-juli-
viering ostentatief weigert het Vlaamse volkslied 
mee te zingen? 

Ik vind dat eigenlijk armtierig. Waarom zou hij de 
Vlaamse Leeuw niet meezingen? Hij mag ook het 

Waalse volkslied meezingen wat mij betreft. Maar 
De Croo is natuurlijk de ‘Belgische’ premier. Als 
hij de Vlaamse Leeuw meezingt, weet hij dat hij 
op de zere tenen trapt van zijn coalitiepartners. 
Dat doet me denken aan de heisa over het debat 
tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en 
uw voorzitter Tom Van Grieken, rond het cordon 
médiatique. Men is daar bijzonder gevoelig aan 
in Wallonië. Zo luisterde ik onlangs naar Didier 
Paquot van het ‘Institut Jules Destrée’ die sprak 
voor Pro Flandria. Die ontkende de economische 
realiteit niet, maar bleef wel beducht om de partij-
politiek in Wallonië met de vinger te wijzen. Wie 
durft vragen stellen of Wallonië wel op de goede 
weg is, wordt daar zwaar aangepakt.

In een debat van Pro Flandria stelde oud-minis-
ter van Justitie Koen Geens (cd&v) dat er in de 
Belgische context geen ernstige hervormingen 
meer mogelijk zijn …  

Koen Geens is ongetwijfeld een wijs man, maar 
wat hij doet, is open deuren instampen. Dat is de 
evidentie zelf.

Moeten we dat ernstig nemen? 

Ik durf dat te betwijfelen. Cd&v heeft al lang een 
identiteitscrisis omdat zij hun Vlaamse identiteit 
negeren omwille van compromisbereidheid. Dat zit 
in die christendemocratische houding wat inge-
bakken. Dat is spijtig voor hen, maar vooral voor 
Vlaanderen.  

Waar ligt volgens u de sleutel om dat draagvlak 
voor Vlaamse onafhankelijkheid te vergroten? 

Om vooruitgang te maken zou een of andere 
Vlaamse partij zich moeten aansluiten bij de V-par-
tijen. Dat kan cd&v of Open Vld of Vooruit zijn. 
Groen is al minder waarschijnlijk. Dat zou een 

“Vlaanderen heeft nog steeds te 
weinig en te veel versnipperde 

bevoegdheden”
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stap vooruit zijn. Voor traditionele partijen blijft het 
federaal niveau nog steeds het niveau waar de 
meeste macht ligt en met het grootste internatio-
naal prestige. De deelregeringen, dat is zoals in 
het voetbal, die spelen in tweede klasse.

De gemeenschappen en de gewesten ontbreekt 
het nog steeds aan onder meer fiscale bevoegd-
heden.
  
De grootste fiscale hefbomen bevinden zich van-
daag federaal. De fiscale zelfstandigheid voor de 
gewesten is nog altijd veel te beperkt.

Is men in Vlaanderen qua subsidies aan bedrij-
ven soms niet al te gul?  

Men heeft inderdaad soms de neiging om wat 
kwistig te zijn met subsidies. Vlaanderen staat 
uiteraard onder concurrentie om bedrijven aan te 
trekken, omdat in België niet zo’n bedrijfsvriende-
lijk klimaat bestaat, maar compenseert dat dan 
door subsidies. De Vlaamse Regering zou daar 
toch eens over moeten nadenken om dat beter te 
structureren. Ze moet strenger toezien op die sub-
sidies en het gebruik daarvan.  Al begrijp ik dat 
dhr. Diependaele daar nu werk van wil maken.” 

De weg naar onafhankelijkheid beschreef u in uw 
boek in 2014, maar hoe schat u de kans in dat 
Franstaligen écht bereid zijn om te onderhande-
len over het einde van België? 

De grootste partij in Wallonië, de PS, staat onder 
druk van de communisten van de PTB. Zij spelen 
het spel hard. Franstaligen zijn steeds solidair 
met elkaar voor hun belangen opgekomen. Dat 
ze ‘demandeur de rien’ zijn is in de eerste plaats 
een tactisch spel, want ze zijn nu en dan vragen-
de partij voor nog meer geld. Af en toe komt er 
wel eens een compromis, maar finaal zijn zij nog 
steeds tevreden op financieel-economisch vlak met 
de Belgische constellatie.

Hoe groot schat u de kans in dat er federaal eni-
ge stap vooruit naar Vlaamse onafhankelijkheid 
zal kunnen gezet worden? 

Die kans is zeer klein. Daarom moeten we op elke 
mogelijke manier, bijvoorbeeld via publicaties, 
het draagvlak voor elke stap dichter naar meer 
Vlaamse zelfstandigheid vergroten. Alle Vlaamse 
politieke partijen zouden federaal alvast moeten 
weigeren om nog een federale regering te vormen 
zonder Vlaamse meerderheid. De Franstaligen ‘ge-

nieten’ meer van België en hebben eigenlijk meer 
te verliezen. Daarom verdedigen zij dat status quo 
zo hardnekkig. Het Belgisch overheidstekort dreigt 
intussen te zorgen voor ‘Italiaanse toestanden’.

Klopt het dat de sleutel ligt bij een parlementaire 
V-meerderheid in het Vlaams Parlement? 

Een Vlaamse parlementaire meerderheid is één 
zaak. Een akkoord tussen de Vlaamse partijen 
is een andere. Het is een grote uitdaging voor 
het Vlaams Belang om na een jarenlange rol als 
oppositiepartij een beleidspartij te worden. Dat 
stelt hoge eisen aan de parlementsleden van die 
partij en aan hen die tot het ministerambt zullen 
geroepen worden. Er moet in elk geval een sterke 
meerderheid zijn voor die zelfstandigheidsgedach-
te. Naarmate de Belgische situatie erger wordt zal 
de druk binnen de traditionele partijen toenemen 
en zal men beseffen dat er meer nodig is dan het 
zoveelste rondje staatshervorming. 

Nog een slotvraag: u liet onlangs optekenen in 
Doorbraak dat “de V-partijen de morele plicht 
hebben om aan tafel te gaan zitten en te probe-
ren samen een meerderheid te vormen”. Ver-
klaar u nader. 

Voor de verkiezingen aan tafel zitten is haast 
onmogelijk en logisch dus dat dat niet gebeurt. 
Misschien is het nu nog te vroeg en moet men 
daar naartoe evolueren. Maar zelfs als het 
moeilijk is, heeft men de morele plicht om het te 
proberen. Vanzelfsprekend zijn er twijfels over de 
haalbaarheid van zo’n akkoord, gezien de per-
soonlijkheden die verschillen en de rancunes die 
ooit misschien opgebouwd zijn. Al zijn zij verplicht 
dat te proberen, omwille van de wederzijdse 
achterban die voor een groot deel achter dezelfde 
eis voor zelfstandigheid, meer bevoegdheden en 
onafhankelijkheid staat. Een voordeel van Vlaamse 
onafhankelijkheid zou zijn dat hierdoor het politiek 
landschap wordt herverkaveld. 

Het communautaire aspect zal dan verdwijnen 
ten gunste van het sociaaleconomische aspect. 
Mijnheer Lachaert zegt toch altijd dat hij minder 
partijen wil?

Wel, hij mag altijd zelf het voorbeeld geven en 
zijn eigen partij liquideren. (lacht) Ernstig nu, wil 
men dan de kiesdrempel nog optrekken? Die legt 
hij dan beter niet op tien procent, want het lijkt me 
voor zijn partij niet echt het geschikte moment om 
dat te doen.
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De uitbaters van de kinderdag-
verblijven leveren schitterend 
werk om dag na dag met alle 
passie en liefde onze kindjes 
op te vangen en ze een warme 
en kwalitatieve thuis te bieden. 
Recent liep het echter mis. Er 
overleed een kindje in een 
crèche na een dramatische ge-
beurtenis. Om die reden besliste 
het Vlaams Parlement om een 
onderzoekscommissie Kinder-
opvang op te richten om na te 
gaan waar het zo fout is kunnen 
lopen. Die maakte pijnlijk duide-
lijk dat het gevoerde beleid en 
de aanpak van de crisis in de 
kinderopvang ruimschoots tekort 
schoot. “Zelfs na verschillende 
meldingen, klachten en herhaal-
delijke vragen in het parlement 
bleven probleemcrèches open”, 
duidt Ilse Malfroot. “Schrijnend 
is dat een dergelijk groot agent-
schap als Opgroeien, beter 
gekend als Kind en Gezin, er 
niet in geslaagd is om ernstige 
klachten en meldingen beter te 
laten onderzoeken. Bepaalde 
ernstige meldingen werden 
zelfs niet onderzocht. Indien er 
duidelijke procedures waren 

en meer overleg was geweest 
tussen de verschillende agent-
schappen, dan hadden drama’s 
in de kinderopvang voorkomen 
kunnen worden”.
 
VERANTWOORDELIJKEN    

Voor het te laat ingrijpen in de 
kinderopvang zijn er een aantal 
verantwoordelijken. “In de eerste 
plaats heeft voormalig minister 
Wouter Beke een cruciale inschat-
tingsfout gemaakt door te veel te 
vertrouwen op zijn administratie en 
heeft hij ondanks de verontrustende 
signalen geen verdere stappen 
ondernomen”, zegt Malfroot. 
“Daarnaast gaat de topvrouw van 
Opgroeien, Katrien Verhegge, ook 
niet vrijuit. Zij was zich niet bewust 
van de hoogdringendheid van de 
situatie waardoor noodzakelijke 
veranderingen om de veiligheid 
van de kinderen in de kinderop-
vang te waarborgen, uitbleven.” 

In het eindrapport werd dan ook 
duidelijk Verhegges positie als 
leidend ambtenaar van Opgroeien 
in twijfel getrokken. Desondanks 
besloot minister Crevits dat zij haar 

functie mocht behouden en werden 
er enkel flankerende maatregelen 
genomen waaronder het installeren 
van een crisismanager. “Het is op-
merkelijk dat zij haar positie mag 
behouden”, reageert Malfroot. 
“Het is dan ook cruciaal dat haar 
functioneren nauwlettend wordt 
opgevolgd.” 

HERVORMINGEN NODIG   

Voor het Vlaams Belang zijn een 
hervorming van de kinderopvang 
en bijkomende investeringen 
noodzakelijk, met oog voor de 
werkdruk van de kinderbegelei-
ders en de financiële leefbaarheid 
van de uitbaters. “Er moet een 
eerlijke en gelijke subsidiëring 
komen van de kinderopvang. 
De opvang moet betaalbaar zijn 
voor elk van ons. De werkdruk 
moet worden aangepakt en er 
is extra personeel nodig bij de 
agentschappen om te kunnen 
waken over de kwaliteit en de 
veiligheid”, besluit Malfroot. “We 
zullen er dan ook nauwgezet op 
toezien dat de aanbevelingen van 
het eindrapport worden omgezet 
in concrete maatregelen.” 

KINDEROPVANG

In juli keurde het Vlaams Belang het eindrapport van de onderzoekscommissie Kinderopvang 
goed. “Na maanden van dossiers doornemen en verscheidene hoorzittingen zijn we tot 75 
aanbevelingen en vaststellingen gekomen”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Het is 
cruciaal dat hiermee aan de slag wordt gegaan. Fors investeren in de kinderopvangsector en een 
grondige hervorming zijn essentieel zodat wanpraktijken in de toekomst niet meer voorkomen.”   

DOOR VALERIE GRÉGOIRE    

Eindrapport onderzoekscommissie kinderopvang: 
hervormingen en investeringen broodnodig  
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Satire en kritische stemmen onder curatele
Vandaag bepalen sociale mediaplatformen als Facebook en Instagram wat wel en niet 
mag verschijnen op hun platformen. Het Vlaams Belang legde daarom een voorstel 
neer in het Vlaams Parlement om de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren. “Wat 
offline kan, moet ook online kunnen.”

Wie vandaag een afbeelding 
van Zwarte Piet plaatst, wordt 
door Facebook – al dan niet tij-
delijk – geblokkeerd. De vrijheid 
van meningsuiting stopt kennelijk 
bij de vlijtige knecht van Sinter-
klaas, want ‘racisme’. Maar daar 
blijft het niet bij. Ook andere 
uitingen worden veelvuldig ge-
censureerd, niettegenstaande zij 
perfect binnen het wettelijk kader 
van de vrijheid van meningsuiting 
liggen. 

Zo werden reeds video’s offline 
gehaald van onder meer ca-
baretiers als Hans Teeuwen en 
Han Coucke waarin zij de draak 
staken met tal van maatschap-
pelijke kwesties. Cabaretier Han 
Coucke verwoordde het treffend: 
“Het is verontrustend dat een 
bedrijf – waarschijnlijk via een 
automatische screening die geen 
rekening houdt met de humoristi-
sche context – met één druk op 
de knop alles kan verwijderen. 
We zitten met een groot pro-
bleem als Facebook voor rechter 
kan spelen zonder dat het een 
rechterlijke macht is.” 

CURATELE 
 
Uit onderzoek is bovendien ge-
bleken dat de willekeur waarmee 
sociale mediaplatformen censu-
reren enorm is. Zo bleek uit een 
doorlichting van de toezichtsraad 
van Facebook dat 4 van de eerste 
5 onderzochte verwijderde bood-
schappen onterecht werden ge-
schrapt door de bedrijfscensoren, 
wat andermaal aantoont dat de 
vrijheid van meningsuiting in feite 
onder curatele wordt geplaatst van 
de sociale media-giganten.  

Vlaams Parlementslid Klaas Sloot-
mans noemt de dominante positie 
van big tech-bedrijven uiterst 
problematisch. “Dit ondermijnt niet 
alleen het grondrecht van expres-
sievrijheid, het ondermijnt in wezen 
ook de fundamenten van onze 
democratie. Onze wetgever moet 
de wetten maken en de grenzen 
van onze vrijheden bepalen – niet 
Amerikaanse multinationals.” 

ORWELL 

Om dat probleem aan te pak-

ken, werkte Slootmans aan een 
voorstel van decreet dat die do-
minantie breekt en de macht om 
te censureren fors inperkt. Daarin 
kregen sociale mediadiensten het 
verbod opgelegd om inhoud te 
censureren of te verwijderen en 
om accounts te blokkeren als die 
niet in strijd zijn met de federale 
of Vlaamse regelgeving.  

Gezien de partijvoorzitters 
van alle meerderheidspartijen 
hadden aangegeven de censuur 
en de almacht van bepaalde 
big tech-bedrijven aan banden 
te willen leggen, verwachtte 
Slootmans steun. Toch stemden 
N-VA, cd&v en Open Vld het 
voorstel weg in de commissie 
Media. “Een gemiste kans”, vindt 
Slootmans. “Hoedt u voortaan 
wanneer de vos de passie preekt 
over de vrijheid van menings-
uiting. Het gevolg laat zich 
bovendien raden. Humor, satire, 
kritische stemmen, parodieën 
en legitieme politieke meningen 
zullen hoe langer hoe meer wor-
den verbannen. George Orwell 
draait zich om in z’n graf.”  

DOOR WIM VAN OSSELAER 

SOCIALE MEDIA
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Ventilus bovengronds in ruil voor zak geld?
Op de laatste ministerraad voor het zomerreces besliste de Vlaamse regering de 
beslissing inzake Ventilus uit te stellen naar september. Ventilus is de nieuwe 
hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen groene stroom van de 
windmolenparken op zee naar het vasteland moet brengen. Het project leidt al 
geruime tijd tot ongerustheid bij omwonenden. “Het heeft er alle schijn van dat er nu 
beslist is tot een bovengronds tracé, maar dat men dat nog niet bekend wil maken 
om de komende maanden het verzet vanuit de gemeenten te smoren met beloftes van 
steunmaatregelen”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang).   

Vlaams minister van Energie Zuhal 
Demir (N-VA) bracht op 15 juli het 
Ventilus-dossier voor het eerst op 
de ministerraad. Dit project beroert 
al maanden de gemoederen in 
West-Vlaanderen, omdat het tot 
100 kilometer extra hoogspan-
ningslijnen vereist waarvan de 
gevolgen op de volksgezondheid 
nog onbekend zijn. Hoewel de 
bevolking een ondergronds traject 
wil, is de Vlaamse regering voor-
stander van een bovengrondse op-
lossing. Maar er blijkt steeds meer 
verdeeldheid binnen de regering. 
Open Vld en N-VA willen een 
bovengrondse hoogspanningslijn, 
maar cd&v gaat – onder druk 
van hevig Vlaams Belang-verzet – 
steeds meer op de rem staan.  

FLANKERENDE 
MAATREGELEN  

De Vlaamse regering liet tijdens 
een persconferentie na de mi-

nisterraad van 15 juli weten dat 
de beslissing inzake Ventilus 
word uitgesteld naar september 
en dat de regering intussen in 
gesprek gaat met de plaatselijke 
burgemeesters over ‘flankerende 
maatregelen’. “Het is ongehoord 
dat men ondanks de belofte om 
voor de zomer tot een akkoord te 
komen, de getroffen inwoners in 
West-Vlaanderen nog steeds geen 
duidelijkheid kan geven”, aldus 
Carmen Ryheul. 

Het Vlaams Belang vreest boven-
dien dat de beslissing voor een 
bovengronds tracé al genomen 
is en dat het huidige uitstel enkel 
als bedoeling heeft het verzet 
van de cd&v-burgemeesters te 
smoren met steunmaatregelen, 
een zak geld of een ontei-
geningsvergoeding voor een 
beperkt aantal gezinnen. “Maar 
daarmee dreigt alweer een 
beslissing genomen te worden 

boven de hoofden van de men-
sen”, zegt Ryheul.

ONDERGRONDS  

Het Vlaams Belang klaagde 
het voorbije jaar in het Vlaams 
Parlement al herhaaldelijk aan dat 
de Vlaamse regering de onder-
grondse mogelijkheid voor Ventilus 
– waar de West-Vlamingen om 
vragen – niet ernstig wil laten 
onderzoeken.

“Er mogen geen politieke spelletjes 
gespeeld worden op kap van de 
gezondheid van onze mensen”, 
besluit Ryheul. “De enige juiste 
beslissing die er kan en moet 
worden genomen is die van het 
ondergronds tracé, waar het 
Vlaams Belang ondubbelzinnig 
voor zal blijven ijveren. Buiten-
landse voorbeelden bewijzen dat 
dat wel degelijk een realistisch 
alternatief is.” 

DOOR WIM VAN OSSELAER 

VENTILUS
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De crisis is compleet 
Wie zegt dat dit land zich op vlak van immigratie opnieuw in een complete crisis 
bevindt, doet in feite weinig meer dan een – letterlijk en figuurlijk – wijd openstaande 
deur intrappen.

Na een ‘coronadip’ steeg het 
aantal asielaanvragen vorig jaar 
opnieuw naar 25.971. Een opmer-
kelijke evolutie, zeker gezien het 
feit dat in de eerste maanden van 
2021 nog heel wat reisrestricties 
van kracht waren. Indien dit niet 
het geval geweest was, zouden 
we de cijfers van 2019 – het laat-
ste precoronajaar en meteen ook 
een piekjaar waarin het hoogste 
aantal aanvragen werd geregis-
treerd sinds de historische migratie-
dijkbreuk van 2015 – zonder meer 
geëvenaard hebben.

PIEKENDE INSTROOM

Voor de eerste jaarhelft van 2022 
stond de teller reeds op 16.051 
asielaanvragen, waarmee meteen 
een nieuw record werd gevestigd. 
Concreet gaat het om een stijging 
van liefst 64 procent tegenover vo-
rig jaar. In vergelijking met 2019 
gaat het om een stijging van 23 
procent. Met een maandgemid-
delde van 2.675, was de tendens 
midden dit jaar – nog voor het 
eigenlijke ‘migratieseizoen’ goed 
en wel begonnen was – onmis-

kenbaar: zelfs als de instroom tot 
het gemiddelde niveau van de 
afgelopen maanden ‘beperkt’ 
blijft, zullen we dit jaar de kaap 
van 30.000 asielaanvragen ruim 
overschrijden. 

Meer dan ooit blijft de vaststelling 
dat België behoort tot de kleine 
groep van geprefereerde Europese 
asiellanden. Dat in schril contrast 
met verschillende Scandinavische 
landen – voorheen populaire 
bestemmingslanden waar nu 
sprake is van een lichte stijging 
tot zelfs een dalende tendens. 
Naar een verklaring daarvoor 
hoeft niet ver te worden gezocht: 
bedoelde landen hebben de 
afgelopen jaren – ook al zijn ze 
net zoals België gebonden aan 
de internationale regels – hun 
beleid gevoelig verstrakt (onder 
meer op vlak van gezinshereniging 
en terugkeerbeleid). In tegenstel-
ling tot andere Europese landen 
dweilt dit land met zowat alle 
kranen open en worden er nu en 
dan zelfs nog bijkomend kranen 
opengedraaid Zo leidde het 
riante ‘Vlaams Groeipakket’ (met 

bedragen die vele malen hoger 
zijn dan het jaarinkomen van een 
gemiddeld Afghaans gezin) tot 
een spectaculaire stijging van het 
aantal – zelfverklaarde en in het 
bijzonder Afghaanse– ‘niet-bege-
leide minderjarige vreemdelingen’.
Voor het overige blijft  België de 
platgetreden paden bewandelen. 
Platgetreden paden die uitmonden 
in een straatje zonder einde, zoals 
uit zowat alle relevante cijfers blijkt. 

AMPER UITSTROOM 

Terwijl de cijfers van de instroom 
onverminderd pieken, manifesteert 
zich inzake de uitstroom een 
omgekeerde beweging. In de 
ruimste interpretatie (gedwongen + 
vrijwillige terugkeer + ‘terugdrijvin-
gen aan de grens’) staat de teller 
voor de eerste jaarhelft van 2022 
op nauwelijks 3.396. Wanneer 
we deze cijfers extrapoleren naar 
een heel jaar, ziet het er niet 
bepaald naar uit dat de terugkeer-
cijfers weer zullen aanknopen met 
het precoronaniveau. Zelfs als dat 
wel het geval zou zijn, zou ook 
dat maar bitter weinig voorstellen, 

DOOR DIRK DE SMEDT 

ASIEL & MIGRATIE
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aangezien ook voor corona maar 
heel weinig mensen effectief terug-
keerden. Voor een goed begrip: in 
2019 was dat aantal al gedaald 
tot amper 8.706, het laagste cijfer 
in tien jaar.  

Hoe dan ook kan nu reeds met 
zekerheid gesteld worden dat er 
van enig evenwicht tussen in- en 
uitstroom minder dan ooit sprake 
is. Voor zover nog nodig, wijzen 
overigens ook andere cijfers op 
de desastreuze toestand waarin 
het Belgische terugkeerbeleid zich 
bevindt: terwijl in de eerste zes 
maanden van dit jaar 13.006 per-
sonen een terugkeerbesluit kregen, 
keerden in dezelfde periode wel-
geteld 2.579 personen vrijwillig 
of gedwongen terug, goed voor 
amper 20 procent.  

Mahdi mag dan wel met de 
regelmaat van de klok herhaald 
hebben de terugkeercijfers te wil-
len opdrijven; feit is – en blijft ook 
onder De Moor – dat daartoe 
essentiële elementen ontbreken. 
Een regeling die toelaat dat 
families met kinderen voor be-
perkte tijd in aangepaste gesloten 
gezinsunits ondergebracht kunnen 
worden in afwachting van hun 
terugkeer, blijft taboe. Van de 
aangekondigde regeling voor  de 
zogenaamde ‘woonstbetredingen’ 
kwam niets in huis en wordt in de 
recente beleidsverklaring van De 
Moor zelfs met geen woord meer 
gerept. En terwijl de broodnodi-
ge verhoging van de  capaciteit 
in de gesloten terugkeercentra 
vooral tot (nieuwe) aankondigin-
gen beperkt blijft, is er nog steeds 
geen zicht op geloofwaardige 
sancties tegen landen die hun 
uitgewezen onderdanen weigeren 
terug te nemen. Blijft over: het 
‘aanklampend terugkeerbeleid’, 
dat in eerste instantie focust op 
vrijwillige terugkeer – een piste 
die in het verleden al meermaals 
is bewandeld en handenvol geld 
heeft gekost, maar niet bepaald 

een succes is gebleken–. De 
eerste cijfers, waaruit bleek dat 
slechts 41 procent van degenen 
die door een regionaal terugkeer-
bureau werden uitgenodigd (in 
de hoop het  eens te proberen 
met een ‘goed gesprek’) uitein-
delijk kwam opdagen, stemmen 
in ieder geval niet tot overdreven 
optimisme. 

Hoe men het ook draait of keert: 
zolang een drastische ommekeer 
in het Belgische terugkeerbeleid uit-
blijft, zullen de cijfers blijven wat ze 
zijn: voorspelbaar en desastreus. 

NIEUWE STAATSSECRETA-
RIS, OUD BELEID 

Wie de feiten en cijfers op een 
rijtje zet, kan de (bijna twee jaar 
durende) passage van Mahdi 
niet bepaald een succes noemen. 
Hij beloofde kortere procedures, 
kortere wachttijden en meer 
terugkeer, maar daar is drie keer 
niets van in huis gekomen. Zowat 
het enige wat erop ‘vooruit’ is 
gegaan, is het aantal asielaanvra-
gen, het budget voor asielopvang 
(tot de historische hoogte van 
680 miljoen euro) en het aantal 
opvangplaatsen (dat steeg van 
21.343 begin 2019 tot bijna 
31.000 op dit moment).  

Ondertussen kregen we welis-
waar een nieuwe staatssecretaris, 
maar daarmee nog geen nieuw 
beleid. Wel integendeel. Bij haar 
aantreden kondigde Nicole De 
Moor aan dat ze het beleid van 
haar voorganger zou verderzet-
ten. Het dient gezegd: Nicole 
De Moor heeft (helaas!) woord 
gehouden: het immigratiebeleid 
blijft wat het was: links en laks.  

“Goed begonnen is half gewon-
nen”, luidt een oude Vlaamse 
volkswijsheid. In dit geval lijkt het 
er sterk op dat het al half verlo-
ren is nog voor het goed en wel 
begonnen is.

FEITEN
CIJFERS
Over de periode 2019 tot nu 
werden er conditiecontroles 
uitgevoerd op 1.140 werken van 
de kunstcollectie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Daaruit bleek 
dat 207 kunstwerken in een 
matige toestand verkeerden en 
105 kunstwerken in een slechte 
toestand. Van 69 kunstwerken 
werd vastgesteld dat ze verdwenen 
waren. (antwoord minister van 
Cultuur op schriftelijke vraag nr. 
379 van Filip Brusselmans)

***

Van de 5,318 miljard euro uit 
EU-fondsen (Europees Herstelfonds, 
BREXIT-fonds, REACT-EU en Fonds 
voor Rechtvaardige Transitie), die 
naar België gaat, vloeit er slechts 
38,75 procent naar Vlaanderen. 
De middelen van het Europese 
Fonds voor Rechtvaardige Transitie 
worden zelfs uitsluitend ingezet 
in de provincie Henegouwen. 
(antwoord minister van Financiën 
op schriftelijke vraag nr. 460 van 
Anke Van dermeersch)

***

Tussen 2010 en 2020 is het aantal 
Vlaamse bedrijven dat kersen teelt, 
gedaald van 484 naar 355, een 
daling van ongeveer 27 procent. 
Voor de provincie Limburg is het 
aantal kersentelers in deze periode 
zelfs met 35 procent gedaald: van 
383 naar 248. (antwoord minister 
van Landbouw op schriftelijke vraag 
nr. 648 van Roosmarijn Beckers)

***

Het langdurig ziekteverzuim bij het 
personeel van de noodcentrale ligt 
onrustwekkend hoog. In 2021 waren 
er 125 afwezigheden van meer dan 
21 dagen en in 2019 zelfs 127. Het 
ziekteverzuim is hiermee dan ook hoger 
dan het gemiddelde bij het federaal 
openbaar ambt.  (antwoord minister 
van Binnenlandse Zaken op schriftelijke 
vraag nr.1.274 van Ortwin 
Depoortere)
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Het is zomervakantie, althans voor onze ministers. De Vlaamse landbouwers sloven zich 
nog steeds elke dag opnieuw uit om tegen de laagste prijzen eten op ons bord te kunnen 
brengen. Ministers van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en van Landbouw Jo Brouns (cd&v) 
genieten ondertussen twee maanden lang van zon, zee, strand en Tomorrowland.  

DOOR NEMO GEERAERT  

Het tot op heden onwettelijke 
stikstofakkoord eist meer 
en meer zijn vernietigende 
tol. Dat bewijzen ook de 
cijfers. Al ongeveer 19.000 
bezwaren zijn door boeren en 
sympathisanten bij de Vlaamse 
regering ingediend tegen het 
stikstofakkoord. Diezelfde Vlaamse 
regering probeert nu al deze 
bezwaren behandeld te krijgen 
door de inzet van vrijwilligers van 
onder andere groengekleurde 
instellingen als het Agentschap 
Natuur en Bos. 

MENTAAL WELZIJN 
LANDBOUWERS NIET VAN 
BELANG VOOR REGERING 

“Wat een amateurisme alweer 
van de Vlaamse regering”, aldus 
Vlaams Parlementslid Stefaan 
Sintobin. “Deze vrijwilligers gaven 
reeds allemaal op voorhand 
aan dat zij het vernietigende 
stikstofakkoord juist nog strenger 
willen. Op deze manier worden 
we steeds afhankelijker van 
import uit derde landen en 
bereiken we in Vlaanderen nooit 
voedselsoevereiniteit. Naast die 

afhankelijkheid van het buitenland 
wordt ook steeds duidelijker 
dat het mentaal welzijn van 
onze Vlaamse boeren van geen 
belang is voor de partijen in 
deze Vlaamse regering”, vervolgt 
Sintobin. Dat blijkt uit verschillende 
gebeurtenissen net voor de 
ingang van het zomerreces. 
Begin juli zorgde minister Demir 
nog voor beroering door op het 
VTM-nieuws volop de kaart van 
fake news te trekken om onze 
landbouwers in een negatief 
daglicht te stellen. Uitspraken 
zoals “de ammoniakuitstoot 
van een gemiddeld Vlaams 
varkensbedrijf is groter dan die van 
de nieuw te bouwen Ineos-fabriek 
in Antwerpen” zijn niet alleen 
manifest onwaar, ze schaden ook 
het imago van de landbouw. 

Net daarna stemden de 
verschillende regeringspartijen 
(N-VA, cd&v en Open Vld) ook 
nog eens tegen het voorstel 
van Vlaams Belang om een 
impactstudie naar de socio-
economische gevolgen van 
het stikstofakkoord te voeren. 
Deze werd nochtans eerder 

door diezelfde partijen beloofd. 
“Cd&v is zelf voorstander van 
een impactstudie, maar stemt 
ons voorstel nu weg; dat zijn 
politieke spelletjes op kap van 
de landbouwers”, zegt Stefaan 
Sintobin, die ook aanhaalt dat 
de Vlaamse agricultuur en de 
volledige voedingsketen errond 
goed is voor een omzet van 38,5 
miljard euro en een tewerkstelling 
van 60.000 mensen. 
 
OPPOSITIE VOEREN WERKT  

Toch lijkt het oppositiewerk van 
Vlaams Belang steeds meer zijn 
vruchten af te werpen. Sintobin 
legde enkele weken voor het reces 
een voorstel ter stemming voor om 
een wetenschappelijke commissie 
op te richten die technieken van 
stikstofreductie kan erkennen 
en onderzoeken om aldus de 
stikstofuitstoot te verminderen. 
Alhoewel alle partijen eerst nog 
tegen stemden, werd dit voorstel 
een week later nagenoeg 
gekopieerd door de andere 
partijen en toch nog goedgekeurd: 
“Oppositie voeren werkt, dat 
wordt nu opnieuw bewezen.”

LANDBOUW

Buitenlandse voedselafhankelijkheid dreigt



Dit schuldcomplex is inmiddels al 
zeer diep doorgedrongen in de 
westerse psyche, bij ‘onze’ beleid-
smakers, het establishment en een 
deel van de bevolking. Het onder-
mijnt op fundamentele wijze ons 
geloof in onszelf, onze levenswil, 
en leidt tot een zelfdestructieve 
weg-met-ons-mentaliteit, met alles 
wat daaruit voortvloeit. 

Om over dat fenomeen enige 
klaarheid te krijgen, schreef Paul 
Cliteur een aantal auteurs aan om 
daar hun licht op te laten schijnen. 
Zijn vraagstelling daarbij was 
kennelijk nogal ongelukkig gefor-
muleerd: “Van het kolonialisme tot 
de slavernij – de zwarte bladzij-
den van de westerse geschiedenis 
zijn talrijk. Maar wat zouden 
de gevolgen van deze zwarte 
bladzijden voor het heden moeten 
zijn? Moeten we ons nog steeds 
schuldig voelen?” Dat is eigen-
lijk een typisch anachronistische 
benadering, waarbij het verleden 
moreel wordt beoordeeld op 
grond van hedendaagse normen. 

Gelukkig hebben de auteurs 
die een bijdrage leverden die 
opdracht niet zo al te letterlijk 
opgevat. Alle tien bekijken ze het 
fenomeen vanuit diverse invals-
hoeken, elk vanuit hun eigen 
discipline en achtergrond. Na 

een voorwoord van Ayaan Hirsi 
Ali (in het Engels!) opent Paul 
Cliteur de bundel met een uitge-
breide bijdrage waarin hij een 
antwoord zoekt op de vraag wat 
het Westen eigenlijk kenmerkt. 
Daarvoor neemt hij de Fransman 
Philippe Nemo als gids, wat naar 
ons oordeel niet meteen de beste 
keuze was. Bart Collard reflecteert 
over de gevolgen voor de vrijheid 
van meningsuiting van dit schuld-
complex. Rumy Hasan formuleert 
verstandige bespiegelingen in 
verband met de integratiepro-
blematiek en de westerse zelfbe-
schuldigingen. Raisa Blommestijn 
waarschuwt voor de invloeden 
ervan aan onze universiteiten (en 
maakt er ons van bewust dat een 
begrip zoals ‘identiteit’, dat voor 
ons een positieve invulling heeft, 
inmiddels door de woke-brigade 
is gekaapt en een heel andere, 
negatieve invulling heeft gekre-
gen). Piet Emmer behandelt het 
(Nederlands) koloniaal verleden, 
terwijl Perry Pierik op zoek gaat 
naar de cultuurmarxistische wortels 
van het fenomeen. 

Hoewel de bundel twee valse 
noten bevat, zijn de meeste 
stukken toch wel lezenswaardig, 
al gebeurt dat vaak vanuit een 
nogal liberale invalshoek. Zoals 
zo vaak is het ook jammer dat 

dit een Nederlands onderonsje 
is gebleven en men voor auteurs 
niet ook richting Vlaanderen heeft 
gekeken, zodat de zaak nogal 
sterk door een Nederlandse bril 
wordt bekeken. 

Raisa BLOMMENSTIJN, Paul CLITEUR, 
Bart COLLARD en Perry PIERIK (red.) 

Westerse schuld. Mythe of realiteit? 
Soesterberg, Aspekt, 2021, 235 p. 

ISBN: 9789464249507 
Prijs: 22,95 euro 
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BOEKBESPREKING

Westerse schuld.
Mythe of realiteit?  
Al wat slecht gaat in de wereld is de schuld van het Westen en zijn verleden en daarvoor 
moeten wij Westerlingen nu nederig door het stof kruipen. Men kent wel het intussen 
tot op de draad versleten riedeltje van de politiek correcten en de woke-brigade. Dat 
riedeltje is evenwel niet onschuldig, integendeel.

DOOR PETER LEMMENS
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Kernenergie: 
een bewogen geschiedenis 

Op 27 juni 1954 leverde een kerncentrale voor het eerst elektriciteit aan het net (een 
schamele 5 megawatt), in Obninsk ten zuiden van Moskou. Op 27 augustus 1956 volgde 
Engeland met de centrale in Windscale (iets meer vermogen: 60 megawatt). Het begin 
van een fenomenale evolutie.

DOOR FILIP DE MAN  

TERUGBLIK

De globale nucleaire capaci-
teit bedroeg in 1960 al 1000 
MW (ofte 1 gigawatt) en steeg 
naar 100 GW in de zeventiger 
jaren. Toen de Arabische landen 
in 1973 een petroleumboycot 
afkondigden omwille van de 
westerse hulp aan Israël tijdens 
de Jom Kippoer-oorlog, bleek hoe 
afhankelijk wij waren voor onze 
energievoorziening. Veel landen 
besloten toen massaal te investe-
ren in kerncentrales, Frankrijk op 
kop: de regering besliste in 15 
jaar niet minder dan 25 centra-
les te bouwen. Het was slechts 
een begin, uiteindelijk werd een 
zestigtal kernreactoren in werking 
gesteld. In 2019 zorgden zij voor 
71 % van de in Frankrijk verbruik-
te elektriciteit, het hoogste percen-
tage ter wereld. Ook België werd 
een koploper met 7 reactoren die 
op het toppunt 60 % van onze 
stroom leverden. 

In maart 2022 waren er in de 
wereld 439 reactoren in werking, 
goed voor 392 GW. Kernener-
gie is immers goedkoop, biedt 

bevoorradingszekerheid en stoot 
geen broeikasgassen uit. 

Een gigantisch wetenschappelijk 
en economisch succes, dat echter 
al gauw zware tegenkanting 
kreeg.

PROTEST 

Reeds in de zeventiger jaren 
ontstond – in het Westen – een 
antinucleaire beweging. In 
1979 gaf het incident in het 
Amerikaanse Three Mile Island 
dat linkse protest vleugels. Er 
ontsnapte radioactief gas en 
men was zogenaamd “aan een 
catastrofe ontsnapt” ... Uitein-
delijk bleek de straling voor de 
omwonenden maar een derde 
van hetgeen men gemiddeld op 
een jaar krijgt door de natuurlij-
ke straling (zie kader) en er was 
niet 1 slachtoffer te betreuren bij 
dit incident. Maar de toon was 
gezet. Het linkse Hollywood 
produceerde zelfs een film: The 
China Syndrome, refererend 
naar een nucleaire meltdown 

die zich een weg doorheen de 
kern van de aarde zou boren, 
helemaal tot in … China. Excu-
sez du peu. 

Volgt Tsjernobyl in 1986, een 
echte ramp dit keer: 30 recht-
streekse doden, in een straal van 
30 km moesten 135.000 mensen 
geëvacueerd worden. Green-
peace en de Europese Groenen 
kwamen met uitermate alarmis-
tische rapporten die het aantal 
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kankerdoden door straling op ter-
mijn schatten op 30.000 tot zelfs 
200.000 (dat is tot 50 keer meer 
dan de officiële VN-rapporten). 
Het gevolg van een en ander laat 
zich raden: heel wat regeringen 
verminderden het aantal centrales 
of stapten zelfs volledig uit kern-
energie, zoals Italië.  

De ramp was rechtstreeks te 
wijten aan het verkeerd ontwerp 
van de reactor en onrechtstreeks 
aan de verregaande staat van 
ontbinding en wanbeheer van de 
USSR, het communistische Sov-
jetrijk dat drie jaar later effectief 
zou imploderen.

De West-Europese en Amerikaan-
se kernsites waren echter véél 
beter beveiligd en gaven dus 
helemaal geen reden tot paniek. 
Investeringen in kernenergie gin-
gen al snel weer in stijgende lijn. 
De schijnbare doodsteek kwam 
er in 2011: de “kernramp van 
Fukushima met 20.000 doden” 
(althans volgens de leugenachtige 
Energieminister Van der Straeten)

Japan legde alle centrales stil, 
Duitsland besloot zelfs een heuse 
Energiewende door te voeren: weg 
met de 17  kernreactoren, voortaan 
zou groene energie het dichtbevolkt 
industrieland laten draaien. Zou …

FUKUSHIMA VERKEERD 
BEGREPEN

Alleen was Fukushima helemaal 
geen kernramp: de reactoren 
werkten perfect, maar werden ge-
troffen door een tsunami die elders 
langsheen de Japanse kust 20.000 
doden eiste. De kerncentrale werd 
wel beschadigd, maar daar verloor 
niemand het leven en de WHO 
heeft jaren later gemeld dat er 
bijvoorbeeld niet meer miskramen 
waren, noch fysieke of mentale 
problemen bij de Japanse baby’s. 

Of het vanwege de (nochtans 
pientere) Japanners verstandig 
was kernreactoren neer te poten 
pal naast een kustlijn met aard-
bevingsrisico is zéér de vraag, 
maar het risico op tsunami’s in 
Duitsland (of Doel of Tihange) is 
onbestaande. Toch was er bij 
veel regeringen sprake van een 
overreactie, om niet te spreken 
van paniek. Die natuurlijk gretig 
werd aangewakkerd door groe-

nen en linksen allerhande (die bv. 
wel zedig zwijgen over de ramp 
veroorzaakt door de waterkracht-
centrale van de Banqiaodam in 
communistisch China, die wél het 
leven kostte aan 200.000 omwo-
nenden en waardoor 11 miljoen 
mensen hun huis verloren).  

Gek genoeg worden groen en 
links nu voor schut gezet door hun 
eigenste klimaathysterie: om “de 
aarde te redden” moeten volgens 
hen petroleum, kolen en gas ver-
boden worden en vervangen door 
wind en zon. Alleen kunnen die 
nooit volstaan voor een continue 
bevoorrading en dus grijpen veel 
landen opnieuw naar … kern-
energie. Japan herstartte zijn 40 
kernreactoren al in 2015 en zelfs 
de Belgische groene minister van 
Energie wil nu de werkingsduur van 
Doel 4, Tihange 2 en 3 verlengen. 

Begin 2022 waren er 56 
reactoren in aanbouw en 96 
gepland.  Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland, Zweden, 
Finland, Estland, de VS, China, 
India, Zuid-Korea … allen zetten 
ze in op kernenergie. Zij bestu-
deren/bouwen fusiereactoren, 
kleine modulaire reactoren en 
thoriumreactoren.

Alle leven op aarde wordt blootgesteld aan radioactiviteit. Gemiddeld krijgen wij 2,4 
millisievert (mSv) straling door natuurlijke oorsprong. Onze planeet zelf geeft immers 
straling af en ook vanuit de kosmos worden we gebombardeerd door ioniserende 
straling. Die wordt grotendeels tegengehouden door de dampkring, maar mensen die 
zeer regelmatig vliegen of in een gebergte wonen, krijgen meer kosmische straling dan 
personen die op zeeniveau wonen (honderd uur met een vliegtuig reizen = 1mSv/jaar). 
Daar komt straling van kunstmatige oorsprong bij: vooral medische behandelingen, 
röntgenfoto’s, industriële toepassingen (controle lasnaden, voedselsterilisatie, enz.). 
Een röntgenfoto van de longen geeft 0,1 mSv, een CT-scan van de borstkas 9 mSv.

Ter vergelijking: de Tsjernobylramp deed de straling stijgen met 0,002 mSv, 
alle kerncentrales van de hele wereld samen zorgen voor een – volstrekt 
verwaarloosbare – 0,0002 mSv.
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Stuur uw oplossing voor 10 september 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.  Gebak op basis van bepaalde citrus-

vruchten
B.  Woelig
C.  Met iemand of iets - Lawrencium - 

Familielid 
D.  Aanspreektitel - Frans lidwoord
E.  Alliantie - Meest vervelende
F.  Politieagenten - En dergelijke 
G.  Onderwijsvorm - Lichaamsdeel - Euro-

pees kampioenschap
H.  Asvaas - Loochening
I.  Drie (voorvoegsel) - Oud paard - Daar
J.    Tennisterm - Nobel - Hoge Raad         

voor de Diamant
K.  Krankzinnige - Aperitiefhapje
L.  Het verstrekken van een beperkte dage-

lijkse hoeveelheid voedsel

VERTICAAL
1.  Alles aangaande de verhoudingen tus-

sen de verschillende gemeenschappen 
en gewesten

2.  Tot één geheel verenigd - Senior - Ne-
derlandse christen-democratische partij

3.  Befaamde bezienswaardigheid in 
Rome

4.  Internetlandcode voor Rusland - Opsto-
tje - Erbium - Deel van het testament

5.   Europese hoofdstad - Voorzetsel - Een 
kleinigheid

6.  Volk dat vóór de romeinen een groot 
deel van Italië beheerste - Okselverfrisser

7.  Nikkel - Alerte
8.  Hogesnelheidstrein - Astronomische een-

heid - Door israël bezette hoogvlakte
9.  Paragrafen - Woord waarmee je naar 

jezelf verwijst
10. Bergketen in Zuid-Amerika - Karaat 

- Bijbelse Ben die ondermeer door 
Charlton Heston werd vertolkt

11. Overdreven - Europese vrouw
12. Verijdelden

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

POPULISME

GIKADO

Winnaars juli-augustus:
Marc van Looveren (Wuustwezel), Samuel 

Abdalla (Stabroek), Eddy Houdevelt (Melsele), 
Marina Rys (Pulle)
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te 
worden voor 10 september

KALENDER

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
EEKLO. Eetfestijn met Adeline Blan-
cquaert in Peperstraat 1 om 17u30. 
Org.: Vlaams Belang Eeklo, Inl.: Jens De 
Pauw, 0494 751 320, jens.depauw@
vlaamsbelang.org 
HAMONT-ACHEL.Thema-avond 
dierenwelzijn in Hamont tennisclub, 
Sleutjes 27 om 20u. Org.: Vlaams Be-
lang Hamont-Achel, Inl.: 0496 26 48 
93, marleen.spee57@gmail.com
BOOM. Stand braderie in de 
Hoogstraat/Leopoldstraat vqnaf 12u. 
Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38,    
hans.verreyt@vlaamsbelang.org

DINSDAG 6 SEPTEMBER 
ANTWERPEN. SPACE een onverge-
telijke ruimtereis in Antwerp Expo in Jan 
Van Rijswijcklaan 191 om 14u. Org.: 
Seniorenforum Antwerpen, Inl.: Marian-
ne Van De Lemmer, marianne.van.den.
lemmer@telenet.be 
 
VRIJDAG 9 SEPTEMBER 
WIELSBEKE. Gespreksavond met 
Chris Janssens en Wouter Vermeersch in 
Zaal den Aert, Sint bavostraat 23 om 
19u. Org.: Vlaams Belang Wielsbe-
ke, Inl.: 0496 29 39 65, wielsbeke@
vlaamsbelang.org 
 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
HOEVENEN. Speenvarken/BBQ 
festijn in Zaal ‘De Jos’, Kerkstraat 89 
om 13u. Org.: Vlaams Belang Stabroek, 
Inl.: Manuel Elst, 0499 613 177, sta-
broek.vlaamsbelang@gmail.com 
 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
KUURNE. Barbecue met Stefaan 
Sintobin in Hoeve Vandewalle, Boom-
gaardstraat 168 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Kuurne, Inl.: 0490 440 200 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER  
BRUSSEL. Bezoek Paleis op de 
Koudenberg, Paleizenplein 7 om 
14u30. Org.: Seniorenforum West-Vlaan-
deren, inl.: Arlette Temperman, norbert.al-
leman@skynet.be, 0486 929 949  
 
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 
BERINGEN. Thema-avond die-
renwelzijn in café de stam, Sint-
Janstraat 41 om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Beringen, Inl.: 0496 563 
913, erik.gilissen@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
MORTSEL. Stand op Jaar-
markt Mortsel, Lepelstraat-Kerk-

straat vanaf 9u. Org.: Vlaams Belang 
Mortsel, Inl.: Jan Thomas, 0495 45 
98 44, info.vbmortsel@gmail.com 
EKEREN. Stand op de Kasteel-
feesten in Kasteel Veltwijck, Veltwij-
cklaan om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Ekeren, Inl.: Kurt Van Noten, 0486 
529 102, kurt.vanoten@vlaamsbe-
lang.org 
OOSTMALLE. Malse Breuge-
lavond (à volonté) in Feestzaal 
De Notelaar, Lierselei 15 om 18u. 
Org.: Vlaams Belang Malle, Inl.: 
Wim Vervloet, 0477 697 899, ver-
vloet.wim@telenet.be 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER 
RONSE. Barbecue met Filip De-
winter in Parochiezaal De Spil, Lo-
rettestraat 186 om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Ronse, Inl.: Joost Hys-
selinckx, 0473 915 879 
KORTEMARK. Eetfestijn met Fi-
lip Dewinter en Sam Van Rooy in OC 
De Kouter, Ichtegemstraat 2. Org.: 
Vlaams Belang Kortemark, Inl.: korte-
mark@vlaamsbelang.org 
GEEL. Nazomerdrink met Els 
Sterkx en Reccino Van Lommel in Café 
De Jachthoeve, Stelenseweg 39 van-
af 13u. Org.: Vlaams Belang Geel, 
Inl.: Elly Dries, 0476 88 00 50, elly.
dries@witteveenbos.com 
 
MAANDAG 19 SEPTEMBER 
HOBOKEN. Stand op jaar-
markt in Lelieplaats/Kiosk-
plaats om 10u. Org.: Vlaams Be-
lang Hoboken, Inl.: 0475 590 039, 
Patrick.corremans@rombouts.com 
KONTICH. Natuurwande-
ling: De Edegemse Beekvallei in 
Sint Martinuskerk, Gemeenteplein 
15 om 14u. Org.: Seniorenforum 
Antwerpen, Inl.: 0495 827 607, 
Seniorenforum.antwerpen@vlaams-
belang.org 
 
DINSDAG 20 SEPTEMBER 
BRUGGE. Historische wande-
ling door Brugge. Vertrek: Ingang 
Concertgebouw, ’t Zand, Brugge om 
10u30. Deelneming: € 5. Org.: Se-
niorenforum Brugge en Oostkust, Inl.: 
Ignace Lowie, 0495 101 190 
 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
KASTERLEE. 45 jaar Vlaams 
Belang: Familiedag in Bobbe-
jaanland, Olensteenweg 45 vanaf 
10u. Org.: Vlaams Belang Natio-
naal, Inl.: vlaamsbelang.org 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
TREMELO. Breughelbuffet in Zaal 
Paloma, Schrieksebaan 47 vanaf 8u. 
Org.: Vlaams Belang Tremelo, Inl.: 
Alain Verschaeren, 0474 691 070, 
alain.verschaeren1@telenet.be 
RUMBEKE. (Roeselare) Jaarlijkse 
braai met Wouter Vermeersch in Zaal 
‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1 om 
11u. Org.: Vlaams Belang Roeselare, 
Inl.: roeselare@vlaamsbelang.org 
 
VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
KORTRIJK. Bustrip. Aan weerskan-
ten van de schreve. Org.: Seniorenfo-
rum Leie-Schelde en Mandel, Inl.: Mark 
Vandenberghe, mark.vandenberghe@
telenet.be, 0477 216 185 
ANTWERPEN. “Amerikalezing” 
Frans-Vlaanderen door Rob Verreycken 
in Secretariaat Amerikalei, Amerikalei 
98 om 14u. Org.: Seniorenforum Ant-
werpen, Inl.: 0495 827 607, Senioren-
forum.antwerpen@vlaamsbelang.org 
HASSELT. Boekvoorstelling 
“Omvolking” met Filip Dewinter in 
Crutzenhof, Alverbergstraat 81 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Hasselt, Inl.: 0468 
112 501, toon.vranken@gmail.com 
 
ZATERDAG 1 OKTOBER 
LIEDEKERKE. ‘Eigen Dorst 
Eerst’-stand op Kermis Deppestroat 
in Opperstraatkermis, Opperstraat. 
Org.:  Vlaams Belang Vlaams-Brabant, 
Inl.: 02 582 91 75, vlaams-brabant@
vlaamsbelang.org 
HUISE. Thema-avond onder-
wijs met Kristof Slagmulder in De Va-
derlander, Huiseplein 2 om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Kruisem, Inl.: 0497 
828 368, steven.desmeytere@vlaams-
belang.org 
 
ZONDAG 2 OKTOBER 
ELST. Eetfestijn in Feestzaal Ter 
Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Brakel, Inl.: 
0478 796 885, veronique.lenvain@
vlaamsbelang.org 
ITEGEM. Mosselfestijn in Paro-
chiezaal Itegem, Schoolstraat 28 om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Heist-
op-den-Berg, Inl.: Tamara Ceuppens, 
0484 098 596 

DINSDAG 4 OKTOBER 
ANTWERPEN.  Groepsbezoek 
Sint-Jacobskerk in Sint-Jacobstraat 
9 om 14u. Org.: Seniorenforum Antwer-
pen, Inl.:, 0495 827 607, Seniorenfo-
rum.antwerpen@vlaamsbelang.org



24 SEPTEMBER 2022
IN BOBBEJAANLAND
Houd alvast de datum vrij!
Inschrijven vanaf 1 augustus
vlaamsbelang.org/bobbejaanland


