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De strijd gaat door

H

et oude jaar ligt ondertussen achter ons. Het was
voor het Vlaams Belang niet bepaald een succesjaar.
Het heeft geen zin om dat te ontkennen of zelfs maar
te minimaliseren. We hebben rake klappen gekregen, maar
we zijn niet murw geslagen. In plaats van bij de pakken
te blijven zitten, richten we de blik vol vertrouwen op de
toekomst.
We hebben het nieuwe jaar niet afgewacht om met de klassieke voornemens
uit te pakken, maar meteen de daad bij het
woord gevoegd. Op 16 december werd
Gerolf Annemans door de leden verkozen
tot nieuwe voorzitter. Onder zijn leiding
wordt onze partij momenteel klaargestoomd voor de verkiezingen van 2014.
Verkiezingen die een eerste stap moeten
zijn naar de heropstanding van het rechtlijnige nationalisme in Vlaanderen.

Niet uitgeteld

Politieke ijsbreker
De problemen die onze partij op de politieke agenda heeft geplaatst, zijn niet opgelost. Na ervoor te hebben gezorgd dat
bepaalde thema’s stilaan bespreekbaar
werden, komt het er nu op aan de druk
op de ketel te houden. Wij zijn de ijsbreker geweest die het dichtgevroren kanaal
heeft opengebroken. Het is en blijft onze
taak ervoor te zorgen dat het kanaal niet
opnieuw dichtvriest. Kortom: het Vlaams
Belang is nodig. Onze strijd gaat door.

Hoe graag bepaalde media het ook laten
uitschijnen: het Vlaams Belang is alles
behalve uitgeteld. Onze partij beschikt
immers over een aantal troeven die op
lange termijn belangrijker en waardevoller zijn dan televisiepopulariteit. We hebben een schare militanten die voor hun
ideaal strijden, en niet voor postjes en
profijtjes. En we hebben een ijzersterk
programma dat aan actualiteit nog niets
heeft ingeboet.

“Bendes lokken interventieploegen in een
hinderlaag door olie op de weg te gieten,
zodat de combi’s slippen en ze de agenten
kunnen aanvallen. Dat is toch niet meer
normaal?”
Vincent Houssin,
Ondervoorzitter politievakbond VSOA, in
Gazet Van Antwerpen
•••
“De splitsing van België is behoudens mirakels onafwendbaar. Vlaanderen moet absoluut vermijden dat het een soort NoordCyprus wordt. Dat land wordt door bijna
niemand erkend. ‘Vlaanderen moet, zowel
in Franstalig België als op internationaal
vlak, aftoetsen op welke manier het onafhankelijk kan worden”.
Erik Faucompret,
Emeritus hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen, in De Tijd
•••
“Bij minstens dertig procent van alle inbraakdossiers zijn de daders buitenlanders. Bij de zware zaken (...) ligt dat nog
veel hoger: daar is negentig procent van
vreemde afkomst.”

Gianni Peeters
Gemeenteraadslid

Eddy De Raedt, directeur bij de federale
politie, in De Standaard
•••
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“België heeft nood aan een verandering
die een beter beleid mogelijk maakt. Als
dat niet meer kan, dan staat de Belgische
structuur de toekomst in de weg. Een splitsing van de staatsschuld wordt dan de laatste grote Vlaams-Waalse transfer.”
Daan Killemaes, Adjunct-hoofdredacteur,
in Trends
•••
“Vlaanderen en Franstalig België zijn twee
totaal verschillende werkelijkheden.”
Martin Buxant,
Franstalig journalist, op Radio 1

Gerolf Annemans verkozen tot
nieuwe voorzitter
geen twijfel over bestaan dat onze partij
een grondige vernieuwingsoperatie tegemoet gaat. Zonder daarbij echter te raken
aan haar principes.

Valkeniers of
Maingain?

E

ind vorig jaar werd Gerolf Annemans op een
partijcongres verkozen tot nieuwe voorzitter van
het Vlaams Belang. Een ruime meerderheid van de
partijleden schaarde zich achter zijn voordracht.

“Ja wij gaan werken aan een andere
partij, ja wij gaan proper badwater laten aanrukken maar wij gaan het kind
van onze partij, van ons partijprogramma en van de idealen van onze
partij, wij gaan dat kind niet met het
badwater weggooien.” Gerolf Annemans liet er in zijn congrestoespraak

Gerolf
ontvangt
de sleutel
van het
nationaal
secretariaat

Ook wees hij op de noodzaak van een
sterk Vlaams Belang: “Als ik Siegfried
Bracke (N-VA) op de Franstalige televisie
(RTL, 18 maart 2012) op een dilemma dat
hem wordt voorgelegd tussen Valkeniers
en Maingain zonder blikken of blozen
hoor antwoorden “Maingain”, dan wéét
ik weer heel sterk en 100 procent zeker
waarom ik hier vandaag sta: wij willen
staan voor een Vlaams-nationalisme zonder schijnoplossingen, geen wiggel en
geen waggel nationalisme, geen gespleten
tong en geen spreidstand en geen macht
tot iedere prijs. Geen mooipraterij maar
geloofwaardigheid.”

Bruno Valkeniers

Chris Janssens

Gerolf
Annemans
Reccino
Van Lommel
Tom Van Grieke
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Sociale woningen:
Er zijn 91.926 wachtenden voor u!

N

tal vreemdelingen op de
wachtlijsten ondertussen
is opgelopen tot bijna 27
procent.

og nooit waren er in Vlaanderen
zoveel kandidaten voor een
sociale woning.

Momenteel staan niet minder dan 91.926
kandidaten op een wachtlijst. In steden
kan de wachttijd ondertussen oplopen tot
twee of zelfs drie jaar. Dat bleek uit vragen van Filip Dewinter aan Vlaams minister voor sociale huisvesting Freya Van den
Bosche.

1 op 4 is vreemdeling
De massa-immigratie zorgt onmiskenbaar voor een grote druk op de sociale
woningmarkt. Zo’n kwart van de sociale

woningen in
Vlaanderen
wordt toegewezen aan
vreemdelingen. Voor een
goed begrip:
in dit cijfer zijn
de ‘Nieuwe Belgen’ niet inbegrepen. In
Gent, Mechelen en Aalst varieert het aantal niet-EU-burgers van een kwart tot een
derde. In Antwerpen loopt het aandeel
niet-EU-burgers zelfs op tot meer dan
de helft. Deze trend zal zich de komende
jaren verder doorzetten vermits het aan-

Deens model
Voor het Vlaams Belang
moeten de toewijzingsregels voor sociale woningen dringend worden verstrakt. Net zoals
in Denemarken het geval is, moet iemand
die in aanmerking wil komen voor een sociale woning minstens zeven jaar legaal in
het land hebben verbleven en gedurende
minstens drie jaar bijdragen aan de sociale zekerheid hebben betaald.

Turks en Arabisch op school?

H

et aantal allochtone leerlingen stijgt jaar na jaar
en de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Je
mag niet hardop zeggen dat het één het gevolg is
van het ander, maar de leerkrachten weten wel beter.
De meeste scholen proberen het gebruik
van Turks, Arabisch of Berbers te weren
uit de klas of op de speelplaats. Maar
onderzoekers van de universiteiten van
Antwerpen, Gent en Leuven vinden net
dat de scholen meer ruimte moeten bieden voor de thuistaal van de leerlingen.
Dat is géén goed idee.

Integratie

200
woninginbraken per dag.
Ook inzake inbraakcriminaliteit was 2012 een recordjaar.

Vlaanderen heeft heel lang en hard moeten vechten om Nederlandstalig onder-

wijs af te dwingen. Die verworvenheid
gaan we niet op de helling zetten voor
welke taal dan ook, of het nu Engels,
Chinees, Turks of Arabisch is. Los daarvan is het gebruik van de thuistaal ook
niet bevorderlijk voor de al moeizame
integratie van allochtonen. Tot slot is
een goede kennis van het Nederlands de
beste garantie op het vinden van werk.
En werk is een belangrijke hefboom voor
integratie.
Het gebruik van Turks en Arabisch op
school kan de bestaande taalachterstand
alleen maar vergroten en de kansen op de
arbeidsmarkt verkleinen. De onderzoekers begaan dus een zware vergissing.
Met het aanmoedigen van de ‘thuistaal’
bewijs je de allochtonen, de scholen en
de samenleving écht geen dienst.

8 op 10 zware diefstallen
geseponeerd
In tegenstelling tot bij verkeersovertredingen geldt er in dit land inzake diefstallen en inbraken een bijzonder lakse
aanpak. Dat blijkt nogmaals uit een antwoord van minister van Justitie Turtelboom op een vraag van Vlaams Belangkamerlid Bert Schoofs.
Bij zware diefstallen zoals ramkraken en

carjackings is het cijfer ronduit hallucinant: 8 op 10 dossiers worden door het
gerecht geseponeerd. Niet minder dan
47.000 diefstallen met geweld die in de
afgelopen drie jaar plaatsvonden, bleven
zonder gevolg. Voor zakkenrollerij en
‘gewone’ diefstallen ligt het cijfer nóg hoger: 155.000 (!) dossiers werden door het
parket naar de prullenmand verwezen.

Ontslaggolf woedt door Vlaanderen

PS kraakt Vlaamse economie

T

erwijl premier Di Rupo en zijn acolieten van CD&V, SP.a en
Open VLD verkondigen dat “de zaken al bij al nog goed
gaan”, davert de Vlaamse economie op haar grondvesten.

“A business that makes nothing but money is a poor business” (Een bedrijf dat
enkel winst maakt, is een armzalig bedrijf). De historische woorden van wijlen
Henry Ford klinken na het sociale bloedbad in Genk bijzonder bitter. Dag op dag
50 jaar na de eerste steenlegging besliste
de Ford-directie dat de fabriek in Genk
tegen 2014 de deuren moet sluiten. Niet
minder dan 16.000 banen komen hierdoor
op de tocht te staan. Na Renault Vilvoorde, Opel Antwerpen en Volkswagen Vorst
verliest Vlaanderen opnieuw een industriële reus.

Record faillissementen
Maar ook in de bouw, de distributie, de
horeca en andere sectoren volgen de faillissementen mekaar angstvallig snel op.
Nooit eerder gingen in ons land meer bedrijven over kop dan in 2012 en ook voor
2013 wordt een nieuw record verwacht.
Niet minder dan 210.000 Vlamingen gingen werkloos het nieuwe jaar in. Verontrustend is dat vooral jongeren het zwaarst
worden getroffen: de werkloosheid neemt
bij hen toe met bijna 20 procent.

Splitsing is noodzaak
Terwijl zowat alle economen aangeven
dat de torenhoge belasting op arbeid de
voornaamste oorzaak is van onze slabakkende economie blijft de PS op de rem
staan. Zolang België bestaat, zal Vlaanderen onderworpen zijn aan de Waalssocialistische heerschappij en is een beter economisch- en arbeidsmarktbeleid
onmogelijk. Ook daarom is de Belgische
boedelscheiding noodzakelijk. Of zoals
Daan Killemaes, adjunct-hoofdredacteur
van Trends het verwoordde: “België heeft
nood aan een verandering die een beter
beleid mogelijk maakt. Als dat niet meer
kan, dan staat de Belgische structuur de
toekomst in de weg.”

Vlaming geeft jaarlijks 2500 euro aan Wallonië

H

erinnert u zich nog hoe bij de vorming van de
regering-Di Rupo met veel trompetgeschal werd
aangekondigd dat de transfers langzaam maar zeker
zouden worden afgebouwd?
Daar valt in de praktijk alvast niets van te
merken. Wel integendeel. Uit een nieuwe
studie van Vives, de economische denktank die verbonden is aan de KULeuven,
blijkt dat de jaarlijkse geldstroom van
Vlaanderen naar Wallonië ondertussen
is opgelopen tot liefst 16 miljard euro.
Omgerekend kosten de transfers elke Vlaming nu al 2500 euro per jaar. Beterschap
is volgens onderzoekers overigens niet in
zicht: alles wijst erop dat de transfers tegen 2030 nog verder zullen stijgen.

Georganiseerde
diefstal
Deze jaarlijkse geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië is niet te rechtvaardi-

gen. Ze vormen niet alleen een regelrechte aanslag op de Vlaamse welvaart en de
toekomst van onze kinderen, maar hebben
ook niet bijgedragen tot het economisch
herstel van Wallonië. Integendeel zelfs,
de onophoudelijke transfers ontnemen
Wallonië de prikkel om eindelijk orde op
zaken te stellen in het eigen huishouden.
De beruchte transfers hebben dan ook
niets te maken met ‘solidariteit’, maar alles met georganiseerde diefstal.

Alleen het Vlaams
Belang
Het is onbegrijpelijk dat geen enkele Vlaamse partij deze permanente
afroming van Vlaamse welvaart funda-

menteel in vraag durft stellen. Alleen het
Vlaams Belang pleit ondubbelzinnig voor
het opzeggen van dit diefstalabonnement
ten nadele van Vlaanderen.

Snel Belg-wet wordt vlotjes Belg-wet

I

n 2000 werd met de ‘Snel Belg’-wet de soepelste
nationaliteitswetgeving ter wereld van kracht. Enige
(wil tot) integratie moest sindsdien niet meer worden
aangetoond. Bereidheid om te werken was evenmin een
voorwaarde. Zelfs een blanco strafregister bleek niet
langer een vereiste.

Elk jaar 50.000 ‘Nieuwe
Belgen’
De gevolgen waren ernaar. Sinds de invoering van de wet verwierven niet minder dan
600.000 vreemdelingen gratis en onvoorwaardelijk een Belgische identiteitskaart, die ondertussen feitelijk
was gedegradeerd tot een voordeelkaart van de nv België. Zoals door
het Vlaams Belang voorspeld, bracht
de waanzinnige wet bovendien een
heuse immigratiesneeuwbal aan het
rollen.

absurditeiten werden dan wel weggewerkt,
maar reden tot gejuich is er in geen geval.
De nieuwe nationaliteitswetgeving loopt
immers nog altijd ver achter bij wat in veel
andere Europese landen gangbaar is. In de
praktijk werd de ‘Snel Belg’-wet hooguit
vervangen door een ‘Vlotjes Belg’-wet.

De nationaliteit moet je
verdienen
Het Vlaams Belang blijft dan ook pleiten
voor een drastische verstrakking van de nationaliteitswetgeving. Er moet een taal- en
burgerschapsproef worden ingevoerd en de
dubbele nationaliteit dient afgeschaft. De
minimale verblijfsduur moet worden opgetrokken tot 10 jaar legaal verblijf op het
grondgebied, en het aantal gevallen waarin
de nationaliteit vervallen kan worden verklaard dient te worden uitgebreid. Tot slot,
dient het afstammingsprincipe in ere te worden hersteld.
De nationaliteit moet opnieuw iets
worden dat men moet verdienen.
Net zoals diploma’s pas worden uitgereikt nadat de examens succesvol
werden afgelegd, en niet aan het
begin van het schooljaar, moet de
nationaliteitswetgeving opnieuw de
bekroning worden van een geslaagd
integratieproces. Niet omgekeerd.

Alhoewel de nefaste gevolgen al
snel voor iedereen zichtbaar werden, duurde het tot oktober van dit
jaar vooraleer de beruchte wet voorzichtig werd hervormd. De grootste

Armoedecijfers slaan op rood

V

olgens cijfers van
Eurostat moet zowat 1
op 7 mensen in dit land
het maandelijks met minder
dan 974 euro doen.

Hiermee scoren we slechter dan buurlanden Frankrijk en Nederland. Zelfs de
Oostbloklanden Tsjechië, Hongarije en
Slovenië doen beter.

1 op 5 kinderen leeft
in armoede
“Niet alles is rozengeur en maneschijn,
maar we hebben het met z’n allen erg
goed.” De nieuwjaarsboodschap van Kris
Peeters (Het Nieuwsblad, 22 december
2012), getuigde niet van veel voeling met
de realiteit. Zo leeft 1 op 5 kinderen in armoede. Maar ook bij onze ouderen slaat
de armoede wild om zich heen: een vijfde
onder hen kan de touwtjes nauwelijks nog
aan mekaar knopen. Bij eenoudergezinnen

is de toestand ronduit schrijnend: bijna de
helft slaagt er niet in om rond te komen.
De gevolgen van armoede beperken zich
niet tot ‘een tekort aan geld’. Wie arm is
woont slecht, heeft een hoger gezondheidsrisico en geraakt sociaal geïsoleerd.
Werk is en blijft de beste remedie tegen
armoede. Het Vlaams Belang pleit dan
ook voor veel efficiëntere activeringspolitiek en een kordate aanpak van de welig
tierende sociale fraude. Zo blijven er meer
middelen over voor de échte behoeftigen.

I

Geen verandering in de provincie

n de Antwerpse provincieraad was de coalitievorming
nog geen week na de verkiezingen beklonken. Een eerste
opmerkelijke vaststelling is het feit dat - ondanks de grote
electorale verschuiving die op 14 oktober plaatsvond - de
bestaande coalitie (CD&V/N-VA, SP.a, Open VLD) in feite
gewoon wordt voortgezet, zij het in een geamputeerde versie
(minus Open VLD).

Overbodig en oververtegenwoordigd
Zo mogelijk nog opmerkelijker is het
feit dat de SP.a in de nieuwe deputatie
een positie inneemt die haar electorale
sterkte ver overstijgt. Terwijl de partij in
de provincie 36.353 stemmen verloor en
terugviel op 12,8 procent, levert zij met
2 gedeputeerden 33 procent van de bestuursmandaten. De oververtegenwoor-

diging van de linkerzijde in de nieuwe
deputatie wordt helemaal onbegrijpelijk
wanneer men weet dat de SP.a volstrekt
overbodig is om een werkbare (en centrum-rechtse) meerderheid te vormen.

van de N-VA om dit staaltje ongeziene
arrogantie van een volslagen overbodige partner te honoreren.

Gedegen oppositie
De samenstelling van de ‘nieuwe’ coalitie doet alvast vrezen dat van de
beloofde ‘verandering’ niet veel zal te
merken zijn en de kiezer gewoon ‘meer
van hetzelfde’ zal krijgen. Het Vlaams
Belang staat alvast klaar voor een constructieve, maar gedegen oppositie.

Het is maar de vraag waarover de kiezer die vorige week voor ‘verandering’
koos zich het meest moet verbazen:
over de pretentie van de SP.a om met
niet minder dan 2 gedeputeerden genoegen te nemen of over de bereidheid

Limburg geeft voorbeeld

T

ijdens de vorige begrotingsbesprekingen
plaatsvonden, vroeg het Vlaams Belang, bij monde
van provincieraadslid Dirk De Smedt, aandacht voor
de inzet van ‘slimme camera’s’. Het systeem is immers een
grote hulp gebleken bij de bestrijding van overlast en (zware)
criminaliteit. Het laat niet alleen toe dat de politiediensten
sneller en efficiënter kunnen optreden, maar heeft ook een
duidelijke preventieve
werking.
Een professionele crimineel wil
zo veel mogelijk winst voor zo
weinig mogelijk risico. ‘Professionals’ worden door dit systeem afgeschrikt, terwijl ‘beginners’ sneller kunnen worden gevat. De slimme camera’s
hebben bovendien ook hun meerwaarde
bewezen op het vlak van de verkeersveiligheid.

Eerste stappen
In zijn tussenkomst verwees ons raadslid ook naar de plannen van de provincie Limburg om het systeem over heel
het grondgebied in te voeren. De vraag
van onze fractie om - naar het voorbeeld
van de provincie Limburg - te onderzoeken hoe het systeem van de slimme
camera’s op termijn ook in onze provin-

cie kon
worden
uitgebreid,
stuitte echter op een
(diplomatisch
uitgesproken) ‘njet’ van de
deputatie. Ondertussen werden in de provincie Limburg
reeds eerste stappen gezet.
Afgelopen week raakte bekend dat in het voorjaar van
2013 op de E313 en E314 de eerste
ANPR-camera’s zullen worden ge-

plaatst. Het is bovendien uitdrukkelijk
de bedoeling dat dit initiatief – dat tot
stand kwam in samenwerking tussen de
federale gerechtelijke politie en de provincie Limburg - in de toekomst verder
wordt uitgebreid.

Na de woorden graag
ook daden
Wat in de provincie Limburg mogelijk is, moet ook
in de provincie Antwerpen kunnen. Het
Vlaams Belang herinnert er bovendien
aan dat naar aanleiding van de Veiligheidsconferentie
en de aangekondigde
samenwerking tussen de
provincies Antwerpen en Limburg
in de strijd tegen de woninginbraken, in de lente van dit jaar ook
gewag werd gemaakt van de uitbreiding van camera’s met nummerplaatherkenning. Onze partij
zal dan ook opnieuw aandringen
op een initiatief ter zake.

EU steunt Ford… in Turkije

D

e Europese Investeringsbank heeft 100 miljoen euro
uitgetrokken voor een Ford-fabriek in kandidaatlidstaat Turkije.

De EU steunt hiermee onrechtstreeks
de sluiting van Europese bedrijven
(Ford Genk en Southampton) en stimuleert de vlucht van onze ondernemingen. SP.a reageerde verontwaardigd en weende bittere tranen in de
Kamer en aan de poorten van Ford.

Rode hypocrisie
De socialisten pleiten immers al jaren
voor een Turkse toetreding tot de EU.
Dat dat ons nu al handenvol geld en

duizenden jobs kost, zal hen worst wezen. 16.000 jobs in Limburg, om te beginnen.
Europees parlementslid Philip Claeys
laakte in het Europees Parlement de
hypocriete houding van de socialisten
en eiste dat de miljardenbudgetten van
het globaliseringsfonds nu wel eens
ingezet mochten worden in de zwaar
getroffen Vlaamse industrie, door ze
onder meer te besteden aan de herscholing en begeleiding van de getroffen Ford-arbeiders.

Stop de
eurowaanzin
De veel te snelle uitbreiding van
de EU en de invoering van de euro
hebben Europa in een nooit geziene financiële crisis gestort. De
putten die socialisten, liberalen en
christen-democraten hebben gegraven moeten nu gevuld worden.
Door de brave burger, met harde
bezuinigingen en steeds weer nieuwe belastingen. Intussen voert de
EU een beleid van open grenzen
voor immigranten en wordt de
toetreding van Turkije voorbereid.
Waanzin.

Eurokritisch
Het Vlaams Belang hield in november een druk bijgewoond colloquium onder de titel “Pro Europa
- dus tégen deze EU.” Voorzitter
Gerolf Annemans, Europees Parlementslid Philip Claeys en auteur
Sam van Rooy (‘Europa wankelt’)
pleitten er voor een ánder Europa.
Een democratisch Europa dat de
soevereiniteit van naties en volkeren erkent en respect heeft voor de
wil van het volk. Als eurokritische
partij wil het Vlaams Belang ook in
het Europa-debat taboes breken en
de rol van voortrekker vervullen.

Voor de vrijheid
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Breek zelf de mediaboycot
tegen het Vlaams Belang
en bekijk het
Vlaams Belang-journaal

De EU wordt steeds meer België
in het groot. Met waanzinnige miljardentransfers van noord naar
zuid incluis. En daar bedanken wij
feestelijk voor. Vlaanderen strijdt
niet voor onafhankelijkheid om
zijn soevereiniteit meteen weer in
te leveren aan de EU. Wij willen
het Belgisch unitarisme niet inruilen voor een Europees unitarisme.
“Vlaanderen moet onafhankelijk
worden,” zegt voorzitter Gerolf
Annemans. “Wij willen geen Europese Unie maar samenwerking.
Wij willen geen wurgende eenheid
maar verscheidenheid. En wij willen geen dwang maar vrijheid!”

