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De traditionele partijen, CD&V/N-VA,
sp.a en VLD, zijn onbetrouwbaar. Neem
nu premier Yves Leterme. Voor de
verkiezingen: grote beloftes omtrent
een ander en beter Vlaams bestuur en
stoere taal aan het adres van Wallonië.
Na de verkiezingen: plat op de buik voor
Reynders en “Madame non” Milquet.
Voor Leterme en C° geldt alleen de
macht, nooit het gegeven woord.
Vele vragen zich af of verkiezingen
wel zin hebben. Naar de mening van
de kiezer wordt toch nooit geluisterd. Naar aanleiding van
verkiezingen draait men de
kiezers een rad voor de ogen
om er zich nadien niets
meer van aan te trekken.
Aan de oplichtingspraktijken van de

VLAAMSE LEEUW KLAUWDE
IN SCHOTEN OP 11 JULI
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Stop het politiek geknoei!
rood-blauw-gele bende van drie moet een
einde komen! De wil van het volk moet
worden gerespecteerd, het cordon sanitair
moet worden afgeschaft en het rechtstreeks
referendum moet worden ingevoerd.
Voor het Vlaams Belang moet de
politieke macht worden teruggeven aan het volk.
CD&V/N-VA, VLD en sp.a
gedragen zich steeds meer als
een soort maffia. De profijten worden netjes
onder
elkaar
verdeeld en
wie niet luistert,
wordt
afgedreigd en
gechanteerd.
Vooral de morele chantage

“Ouden Brol”
Lees blz. 3

waarbij gedreigd wordt met chaos, werkloosheid en andere problemen indien hun
beleid niet wordt gerealiseerd, hangt mij
de keel uit. Wie niet mee in de pas loopt,
wordt onmiddellijk verweten racist, neofascist of extreem-rechts te zijn en wordt
uitgesloten en verketterd. De permanente
politieke crisis waarin dit land is ondergedompeld, kan alleen worden beëindigd
indien duidelijke keuzes worden gemaakt.
Niet het politieke eigenbelang maar het algemeen Vlaams belang moet primeren.
Stop het geknoei en kies met het Vlaams
Belang voor ommekeer en verandering!

Filip Dewinter
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Vlaams Belang Schoten
in actie
Lees blz. 7

Nieuws uit de gemeente
VLAAMSE LEEUW KLAUWDE
IN SCHOTEN OP 11 JULI
Onze VL-campagne liet zijn sporen na.
Dit jaar waren er op 11 juli opvallend
meer Vlaamse Leeuwen te zien in het
Schotense straatbeeld. Onze reporter
telde er tientallen maar stelde ook vast
dat bij mandatarissen van
partijen die zich “Vlaams”
noemen GEEN vlag te bespeuren viel… Er is dus
nog werk aan de winkel.

Regiosecretariaat Voorkempen
Paalstraat 134 - 2900 Schoten
Telefoon: 03/658 67 37 • Fax: 03/645 22 25
E-post: secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org
Openingsuren: van 13.30 tot 18 uur; op zaterdag van 9 tot 13 uur

Wijk Donk:
bewonersprotest
houdt aan
Door het niet-versturen van een brief
naar de Raad van State zag het wijkcomité Donk zich genoodzaakt te doen

waar het gemeentebestuur nalatig in
was: zelf naar de Raad van State te stappen om alsnog de bouw van een megalomaan woonblok tegen te houden.
Sommige bewoners worden nog steeds
onder druk gezet om hun huizen te verkopen, in ruil voor een schamel appartementje… Deze onfrisse praktijken zijn
Schoten onwaardig.

L’état PS (Frank Vanhecke en Filip Deman), Liever een wolf in het bos…
Portret van Karel Dillen (Pieter Jan Verstraete), Inkorrekt Gebekt (Hector Van
Oevelen), Verbrusseling (Bart Laeremans), Op pad met Verhofstadt (Fré) en
Zeggen wat u denkt (Filip Dewinter).
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Ja, ik wil
uw infopakket + gratis proefabonnement
een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
informatie over de Vlaams Belang Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)
een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (€ 12,30)

Paalstraat 134
2900 Schoten
Tel. 03-658.67.37
Fax 03-645.22.25
secretariaat.schoten@
vlaamsbelang.org

Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens
die door ons worden bewaard.

www.vlaamsbelangschoten.org
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Het is ondertussen tot ver in de
omtrek bekend… de Schotense
gemeenteraden zijn een bezoekje
waard. Met een 12-koppige Vlaams
Belang/Vlott-fractie als enige échte
oppositie kan het er hard aan toe
gaan.

Gemeenteraad september

“Ouwen Brol”
Tijdens een pittig debat in de raad over
deze problematiek, liet de VLD eerst bij
monde van voorzitter Paul Valkeniers in

(Vlaams voor “rommel”) en om zijn
woorden kracht bij te zetten deed hij de
woningen laatdunkend af als huizen “met
enkele beglazing”.

Onze fractie is constructief daar waar
goede maatregelen
het in het belang
van de Schotenaar
dienen, maar onbuigzaam waar de
meerderheid
een
loopje neemt met de
belangen van diezelfde Schotenaar.
En dat is niet altijd
naar de zin van de
burgemeester en zijn
discipelen.
Tijdens de gemeenteraad van 4 september was het eens
niet de burgemeester
die zijn ongenoegen
over de tussenkomst
van Vlaams Belang
liet horen, maar de
VLD-fractie in de
persoon van hun
fractieleider Gunter
De Bock.

Een korte samenvatting.
Tijdens de variapunten bracht onze fractie
het dossier van de afbraak van een mooie
oude villa in Koningshof ter tafel. De
pareltjes van art deco en art nouveau die
deze historische waardevolle wijk sieren,
zouden in elke andere gemeente gekoesterd worden, maar in Schoten
durft het al eens mislopen.
Zo wordt er naar hartelust “verbouwd” door sommige promotoren, die onder “verbouwen”
gewoon “afbreken” verstaan.
Ook al is er helemaal geen afbraakvergunning uitgereikt,
ook al zijn er via de gemeentelijke technische dienst
duidelijke
afspraken
gemaakt over de stijl,
de materialen, e.d.m. Ze
doen gewoon hun zin en
VLD-schepen Empereur van
ruimtelijke ordening staat erbij
en kijkt ernaar…

zijn kaarten kijken. Het is privé-eigendom
en daar doe je mee wat je wil. Dus, Schotenaren die nog de moeite doen om zich
aan de wettelijke bepalingen inzake parkeerplaatsen, bouwvoorschriften, e.d.m.
houden… u weet wat u te doen
staat !
En toen nam de VLDfractieleider Gunter De
Bock –“samenwonende vriend” van schepen van Ruimtelijke
Ordening Empereur –
het woord. Een zeldzaamheid in de Schotense gemeenteraad en
na deze tussenkomst weten we ook waarom.
De heer De Bock
omschreef
het
unieke Koningshof woordelijk
als “ouden brol”

Het zou allemaal beter platgegooid worden, want wie kon er nu nog wonen in
“ouden brol” met vensters met enkel
glas…
Wel, op zo’n ogenblik kan je als oppositie enkel met plaatsvervangende schaamte
het hoofd buigen en blij zijn dat de VLD
in Schoten niets meer voorstelt.
Want wat zou er dan nog overschieten van
ons prachtig historische verleden?
Schoten als “speeltuin” voor bevriende
bouwpromotoren? Want we kunnen er
toch niet naast kijken dat álle gronden van
de betrokken bouwpromotor met de laatste verkiezingen versierd waren met de
verkiezingsaffiche van de schepen voor
ruimtelijke ordening?
Marie-Rose Morel

Vóór de verkiezingen beloofde Yves
Leterme dat hij nooit in een regering
zou stappen zonder garanties op een
grote staatshervorming. Hij werd
tóch eerste minister, maar van een
staatshervorming kwam - liefst 15
maanden na de verkiezingen - niets in
huis. Idem wat betreft het chaotische
begrotingsbeleid, dat gewoon een
voortzetting is van Paars. Van
een trendbreuk met de regeringenVerhofstadt is geen sprake.
Terwijl onze ondernemers en de publieke
opinie schreeuwen om ‘meer Vlaanderen’, steken de traditionele partijen de kop
in het zand. Deze regering kan, durft en
mag geen duidelijke keuzes te maken. Dit
Belgisch immobilisme is dodelijk voor

Zonder België !
onze welvaart. In plaats van de beloofde
en broodnodige hervormingen te realiseren, klinkt het nu dat de regering prioriteit
moet geven aan de “socio-economische
uitdagingen”. De waarheid is dat een
staatshervorming niet kán wachten, net
omdát men de economische problemen
het hoofd moet kunnen bieden. Tussen
haakjes: dat is trouwens precies wat ook
CD&V en Open VLD tijdens de verkiezingscampagne hadden gesteld. Vandaag
denken zij daar blijkbaar anders over. Is
het Vlaams Belang dan echt de énige partij die voor én na verkiezingen hetzelfde
zegt?
De voorbije 15 maanden werd duidelijk
dat met de Franstaligen niet de onderhandelen vált. Binnen België is geen bestuur
meer mogelijk, laat staan het beloofde

voorzitter@vlaamsbelang.org
‘goed bestuur’. Het Vlaams Belang is niet
meer de enige partij die zegt dat de Belgische constructie niet werkt, maar wij zijn
wél de enige partij die daaruit de enige
logische conclusie trekt. In plaats van
een zoveelste uitzichtloze ‘dialoog’ met
de Franstaligen op te starten, moeten de
Vlaamse partijen de stekker
uit België trekken en eenzijdig stappen zetten naar onafhankelijkheid.

Bruno Valkeniers,
Voorzitter
Vlaams Belang

Stop immigratie
Binnen enkele jaren telt België 11
miljoen inwoners. Volgens de federale overheid kwamen er vorig jaar
82.332 inwoners bij, de sterkste stijging sinds 1965. Dit is voor driekwart
toe te schrijven aan nieuwe immigranten (ook van illegalen).

9/11:
symbolische wake aan
Brusselse WTC-toren
Op 9 september hielden een 200-tal
Vlaams Belangers i.s.m. Steden tegen Islamisering (STI) een symbolische wake aan
het Brusselse WTC-gebouw. Onder hen alle
Vlaams Belangkopstukken en de Europese
Parlementsleden Carl Lang (FN) en Mario
Borghezio (voormalig staatssecretaris van
Justitie voor de Lega Nord).
De symbolische actie, waarbij de demonstranten individueel een rode roos
neerlegden aan het WTC-gebouw, verliep
waardig en zonder noemenswaardige incidenten. Blijkbaar hadden de ordediensten na de incidenten van vorig jaar hun
lesje geleerd en beseffen zij dat dit land
geen politiestaat is waar vreedzame demonstranten zomaar gemolesteerd kun-

nen worden.
In zijn toespraak haalde Filip Dewinter fel uit naar PS-burgemeester Freddy
Thielemans, die hij een islamo-socialist
en een collaborateur met de radicale islam noemde. “Het betogingsverbod is het
beste bewijs van de islamisering van ons
land,” aldus Dewinter. Voorts luidde het
dat “9/11 niet zomaar een terreuraanslag
was, maar een oorlogsverklaring van de
radicale islam aan het adres van het vrije
Westen. De islam dient iedere vorm van
geweld af te zweren en afstand te nemen
van passages in de koran die oproepen
tot geweld tegen ongelovigen, zoniet kan
de islam nooit getolereerd worden op het
grondgebied van Europa.”

Vlaanderen is nu al dicht bevolkt, en
dat zorgt voor grote problemen. De
tienduizenden vreemdelingen die er
elk jaar bijkomen, hebben onbeperkte toegang tot onze sociale zekerheid,
ook al hebben ze nooit een euro bijgedragen. Ze hebben woningen nodig,
onderwijs, sociale voorzieningen.
VLD, CD&V en Lijst
Dedecker zijn voorstander van nog meer
(economische) immigratie, terwijl dit land
al honderdduizenden
werklozen telt. Zo’n
kortzichtigheid zal
catastrofale gevolgen
hebben. Het Vlaams
Belang pleit dus voor
een immigratiestop,
voor een kordaat
aanpassingsbeleid en
voor de effectieve uitzetting van illegalen.
Dat heeft niets met
racisme te maken,
maar met gezond verstand.

Vlaanderen op eigen kracht
Meer dan 15 maanden na de jongste
verkiezingen is er nog altijd geen echte,
werkende regering. Wat het Vlaams
Belang altijd voorspelde, is uitgekomen: met de Franstaligen valt niet te
onderhandelen. Alles zit geblokkeerd,
niet alleen de splitsing van B.H.V. en
de staatshervorming, maar ook elk ander dossier.

Maatregelen om de Vlaamse economie te
versterken en de sociale zekerheid betaalbaar te houden zijn niet mogelijk. Vlaanderen en Wallonië vormen immers twee
totaal verschillende sociaal-economische
realiteiten. Een efficiënt uitwijzingsbeleid
voor illegale vreemdelingen uitwerken?
Ook onmogelijk, want de lakse voorstellen van de Franstalige politici komen neer
op een totaal open-grenzenbeleid.

Alles is communautair
Werkelijk alles leidt in dit land tot communautaire problemen. Zo wou de Vlaamse
regering een deel van de kosten voor de
(dure) vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij 12-jarige meisjes betalen. Mag
niet, zeggen de Franstaligen. Wat bij hen
niet bestaat, mag ook in Vlaanderen niet
bestaan.
Een ander voorbeeld is de veldproef die
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(VIB) met populieren wilde uitvoeren om
bio-ethanol te produceren. De federale,
Waalse PS-ministers Onkelinx en Magnette houden die veldproef tegen, zodat
tien jaar baanbrekend onderzoek dreigt
verloren te gaan.

België biedt geen
meerwaarde
De Belgische constructie biedt Vlaanderen geen enkele meerwaarde. Volgens
Leterme zijn we “op de grenzen van het
federale overlegmodel gestuit”. Welnu,
dan wordt het tijd dat CD&V, N-VA en
VLD daar de conclusies uit trekken. Er
is al genoeg aangemodderd en kostbare
tijd verloren. Verder onderhandelen met
de Walen over een staatshervorming die
er toch niet komt, heeft geen zin. Het
Vlaams Belang roept de andere partijen
op om eindelijk hun verantwoordelijkheid
te nemen, om samen de onafhankelijkheid
van Vlaanderen voor te bereiden.
Dat is de krachtlijn van de nieuwe campagne die het Vlaams Belang voert. Gedaan met het geknoei. Vlaanderen moet
en kan op eigen kracht de toekomst tegemoet.

kracht
Pocket
‘Vlaanderen onafhankelijk’
Uitgeverij Egmont lanceerde een
pocket-versie van het boek Vlaanderen onafhankelijk. Hoe moet dat
dan?. Daarin geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire
een antwoord op 30 vragen in verband
met Vlaamse onafhankelijkheid en legt
hij uit hoe de Vlamingen hun drempelvrees kunnen overwinnen. Met een ontwerp van grondwet voor het onafhankelijke Vlaanderen krijgt men een idee
hoe dat Vlaanderen er uit kan zien: geen verre droom maar
een realiseerbare en wenselijke toekomst!

Operatie Vlaamse
onafhankelijkheid
Op 24 november 2007 organiseerde
het Vlaams Belang een evaluatiedag
waar nagedacht en gedebatteerd over
een onafhankelijke Vlaamse staat. De
teksten die daar besproken werden,
zijn door Kamerlid Gerolf Annemans
gebundeld in een zeer lezenswaardig
verslagboek. Er worden vier grote
dossiers aangesneden: bevoegdheidsoverdrachten, fiscale autonomie, de
Vlaamse Rand en Brussel.
210 blz. • 10 euro

Deze boeken zijn verkrijgbaar via www.uitgeverijegmont.be of 0472 60 35 52 (tijdens de kantooruren).
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SPORTOASE ELSHOUT
Beste Schotenaren,
De klacht die onze fractie Vlaams Belang-VLOTT heeft gestuurd aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen, en
aan de Minister van Binnenlands Bestuur
over het onterecht storten van om en bij
de 500.000 euro aan Sportoase Elshout
als toelage, werd door de beide instanties
ontvankelijk verklaard!
Sportoase Elshout NV bekomt als exploitatietoelage ieder jaar om en bij de
500.000 euro. Het College heeft reeds
voor de tweede maal deze toelage overgemaakt, zonder maar ook enig stavingstuk naar analogie van de als wet van 14
november 1983 toe te passen! De wet
stelt het volgende: indien de trekker een
rechtspersoon is, moet hij de verstrekker
“jaarlijks volgende documenten bezorgen,
zijn balans en rekeningen, en een verslag
inzake beheer en financiële toestand”!
Wel, beste Schotenaar, als onze Schotense
verenigingen een toelage willen bekomen,
dan moet deze een berg aan documenten
toesturen en een verklaring op eer, alvorens enkele euro’s van de gemeente te
bekomen. Ook als u als burger in aanmerking wil komen voor de één of ander
subsidie, moet u heel wat administratieve
romplomp aan de overheid overmaken,
om al dan niet enkele eurootjes van de
overheid te kunnen bekomen! Maar niet
Sportoase Elshout NV.

Ja, begrijpen wie begrijpen kan! Oh…
er is wel een kleine nuance volgens onze
grote bewindslieden. Naar de toekomst
schrijven zij tussen haakjes “Het zou toch
niet slecht zijn, als er toch vanuit Sportoase Elshout NV een door een boekhoudkundige een klein verslagje zou kunnen
worden opgesteld”. Kwestie van dan toch
maar niet een blanco cheque van 500.000
euro zo maar te geven, dan ligt er toch iets
in de kaft van het dossier.
Ja, beste Schotenaren, ieder is gehouden
alle wetten te kennen en te respecteren…
maar, burger, wees voorzichtig, er zijn
wetten en wetten, een bepaalde soort
noemt men interpretatiewetten, deze zijn
geschreven in een taaltje of jargon voor
politiekers alleen, om de interpretatie te
begrijpen, moet men politieker aan de
macht zijn!
U als burger moet hierover geen punthoofd maken, wijzelf als kleine lokale
politiekers begrijpt het ook niet, hoor!
Misschien omdat wij het Vlaams Belang
zijn, en er bestaat toch nog altijd zoiets als
het “cordon sanitaire”.
Het spreekwoord van de politieke baronieën luidt:
“Macht hebben is mooi”!
“Macht gebruiken is nog mooier”!
“Macht misbruiken is het mooiste”!

Volgens mevrouw de gouverneur van de
provincie Antwerpen, mevr. Cathy Berx
(van CD&V-signatuur), en de Vlaamse
Minister van Binnenlands Bestuur, de heer
Marino Keulen (van VLD-signatuur), vinden dat deze wet moet geïnterpreteerd en
begrepen worden als een politiek taaltje!
Voor kleine bedragen: ja papier, papier
hier!
Voor de grote bedragen: neen geen papier,
het bedrag is al papier genoeg!

Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws, 04.09.2008
“De begeleidende dokters weten
zeer goed dat ze hun patiënten
groot gevaar laten lopen, onder het
mom van hen te helpen, vanuit een
politieke overtuiging. Welke dokter
riskeert het leven van een patiënt
voor zijn politieke geloof? […]
Iemand die dat doet, is een arts die
zich voordoet als een engel, maar
dan wel als een engel des doods.”
Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws, 04.09.2008
“Het zijn niet de artsen die
g evaar lopen, het zijn ook niet de
organisatoren en aanstichters van
dergelijke acties. Zij spelen met
het leven van anderen en proberen
lafhartig de verantwoordelijkheid af
te schuiven op een minister en de
directeur van Vreemdelingenzaken.”
Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws, 04.09.2008
“De agitatoren achter de acties
wenden voor alsof er geen criteria
zijn voor regularisatie en de politici
dus hun job niet doen. Dat is een
pertinente leugen.”
Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws, 04.09.2008

Leo Moeskops

E-Magazine: doorbreek de censuur!
Zeggen dat de media niet altijd correct over
het Vlaams Belang berichten, is een open
deur intrappen. Daarom lanceerde onze
partij enkele jaren geleden de elektronische
nieuwsbrief E-Magazine, die tijdens het
politieke jaar tweewekelijks verschijnt.

“Een universiteit die een honger
staking toelaat om het beleid te
chanteren, is bedenkelijk. (…) Het
is ethisch niet te verantwoorden
dat de leiding van een universiteit
dergelijke acties toestaat in haar
gebouwen.”

Via E-Magazine blijft u op de hoogte van
de politieke standpunten, analyses en
activiteiten van het Vlaams Belang. Wie
de mediacensuur wil doorbreken, kan zich
gratis abonneren door een bericht te sturen
naar pers@vlaamsbelang.org

“Ik wil geen religieuze onderwerping
meer accepteren, zelfs niet ter
grootte van een hoofddoek. Het is
alles of niets. Wie schippert, zet de
poorten open voor de barbarij.”
Geert Van Istendael
in De Morgen, 06.09.2008
“Ik heb het zelfs nog meegemaakt
dat iemand die ik ’s ochtends
had aangehouden ’s namiddags
kwam aankloppen om zijn
afwezigheidsattest op te halen. Ik
was nog bezig met de afhandeling
van zijn arrestatie.”
Roland Vanreusel, gewezen
hoofdcommissaris van Brussel,
in Knack, 10.09.2008
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Vlaams Belang Schoten in actie: braderij, gespreksavond,
opendeurdag, ontbijtpakketten

Nieuws uit de Parlementen
De mobiliteitsproblemen op de E313-E34 gaan van kwaad naar erger. Ze
wegen op het hele achterland van de
provincie Antwerpen, meer bepaald
de Antwerpse Kempen. Het aantal
ongevallen op de E313 is de laatste
drie jaar met bijna 50% toegenomen,
met alle menselijke, economische en
ecologische drama’s tot gevolg.
Reeds jaren beloven de bevoegde ministers
dat er structurele werken zullen worden
uitgevoerd, maar buiten een aantal korteen middellangetermijnoplossingen, zoals
het uitlengen van de invoegstroken van de
opritten, het uitrusten van de kruispunten

Een in heel Europa uitgevoerde opiniepeiling toonde deze zomer nog maar
eens wat de Europeanen denken van
de plannen om Turkije de Europese Unie
binnen te loodsen. Ze werd uitgevoerd
in zeven landen die samen twee derde
van de Europese Unie vertegenwoordigen.
En wat blijkt? Een grote meerderheid van
de bevolking vindt dat Turkije niet thuishoort in de Europese Unie. Het verzet
groeit zelfs nog. Zo is 51% van de Span-

Wanneer komt E313-E34 aan bod ?
van de uitritten met verkeerslichten, moet
de Vlaamse regering ook in een goed structureel onderhoud van de wegen voorzien.
Het huidige jaarlijkse onderhoudsbudget
voor de E313-E34 is totaal ontoereikend.
Ook moet de Vlaamse regering op zoek
naar fundamentele oplossingen. Het
Vlaams Belang heeft in de commissie
Openbare Werken (in het Vlaams Parlement) reeds herhaaldelijk enkele suggesties gedaan. Zo denken wij aan het zo veel
mogelijk verplaatsen van het vervoer van
containers van de E313 naar het Albertkanaal, aan het aanbieden van een betaalbaar
en realistisch alternatief - ondermeer door
middel van een goede treinverbinding aan de pendelaars die nu met hun wagen

naar hun werk rijden. Aan de mogelijkheden van de IJzeren Rijn gekoppeld aan de
industriële spoorlijn 207 enzovoort.
Zo lang er binnen de
Vlaamse regering geen
duidelijkheid is over de
globale visie en een daaraan gekoppeld stappenplan, dat een antwoord
moet bieden op het mobiliteitsprobleem, zal de
filefrequentie richting Antwerpen enkel maar toenemen.
Pieter Huybrechts
Vlaams volksvertegenwoordiger
www.pieterhuybrechts.info

De Europeanen zeggen neen tegen Turkije !
jaarden vandaag tegen toetreding, 29%
meer dan vier jaar geleden. Een zelfde evolutie is op te merken in de andere landen:
Groot-Brittanië (+15%); Italië (+23%);
Duitsland (+13%).
Iedereen weet dat een grote sociale, demografische en budgettaire crisis zal uitbreken als de communautaire instellingen
weigeren rekening te houden met de bezwaren tegen de Turkse toetreding., maar
Brussel gaat verder op de ingeslagen weg.
De democratische meerderheid mag haar
zeg niet doen. Die meerderheid is volgens
onze eigen bewindsvoerders Dehaene, De

Gucht, Michel en consorten immers “te dom” om
zich over dergelijke levensbelangrijke vraagstukken uit te spreken.
Daarom wil het Vlaams
Belang van de volgende
Europese verkiezingen een
plebisciet over Turkije maken. Het is de laatste kans.
Koen Dillen
Europees parlementslid

Vakbondsvorming op uw kosten
Het afgelopen jaar hield onze vakbondscel
grote kuis in de fondsen voor bestaanszekerheid in de privésector, beheerd door
de drie grote vakbonden. Ondertussen
werd - dankzij het Vlaams Belang - de
wet aangepast en kan de vakbond jaarlijks 10 miljoen euro minder stelen.
De plaag van het oprichten van bijkomende ‘fondsen’ voor de vakbond is nu
echter blijkbaar overgewaaid naar onderdelen van de Vlaamse overheid. Eén
ervan is de Vlaamse maatschappij voor
watervoorziening (VMW), die zowat
1.500 personeelsleden telt.
Sinds 1994 hebben de vakbonden van
ABVV (ACOD) en ACV voor de zogenaamde “vorming” van syndicalisten
van de VMW, 1,7 miljoen euro ontvangen van hun werkgever, de Vlaamse

overheid. Belangrijke, niet politieke - en
dus niet erkende - vakbonden kunnen
geen aanspraak maken op deze fondsen.
Bovendien betaalt de Vlaamse overheid het ACV en het ABVV al om voor
haar leden ‘vorming’ te organiseren,
want ABVV en ACV hebben al zwaar
gesubsidieerde vormingsdiensten. Deze
ontvangen jaarlijks meer dan 2 miljoen
euro! Bijkomende subsidiëring is dus
absoluut ongepast.
De “extra” centen gebruiken de vakbonden niet voor vorming, maar
voor gewone vergaderingen van
het vakbondsbestuur. Ook de ledenvergaderingen, hun ledenblad,
gratis gadgets en uitstapjes naar
Mini-Europa, Technopolis en
het Atomium vallen onder
“vorming”. Betaald uit de
vormingskas, maar eerder misvormend dan

vormend, waren de avonden over de
vakbondsinitiatieven pro-België, en
trefdagen met als boodschap ‘wees democraat, kies voor een niet-rechtse politieke partij’. De weinige échte vormingsactiviteiten konden nauwelijks op enige
belangstelling rekenen. Een opleiding
powerpoint lokte bv. amper 9 mensen...
Als u weet dat het fonds van de VMW
maar één van de vele fondsen is die zich
laven aan geld van de Vlaamse overheid,
weet u samen met ons dat dit dossier
nog maar het topje van de ijsberg is.
In hoeveel agentschappen bestaan
gelijkaardige regelingen? En welk
bedrag is daarmee gemoeid?
We gaan erachter aan en zullen
ook hier recht laten geschieden!
Marie-Rose Morel
Coördinator vakbondscel

