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Medische zorg voor illegalen in Asse 
kost belastingbetaler meer 

dan 180.000 euro

HET GAAT NIET  
ALLEEN OM  

SPOEDEISENDE 
BEHANDELINGEN, 

MAAR OOK OM 
LUXE-INGREPEN 

De Belgische schatkist heeft afgelo-
pen jaar 180.278,76 betaald aan het 
OCMW van Asse als terugbetaling 
voor dringende medische hulp die ze 
bood aan illegale vreemdelingen. Dat 
blijkt uit cijfers van integratieminis-
ter Willy Borsus waar Vlaams Belang-
kamerlid Barbara Pas de hand op kon 
leggen. Volgens de partij wordt het sys-
teem ernstig misbruikt.   

Illegalen die zich in dit land ophouden, 
kunnen rekenen op ‘dringende medische 

hulp’. Uit cijfers die Vlaams Belang-ka-
merlid Barbara Pas opvroeg blijkt dat de 
federale kostprijs hiervan afgelopen jaar 
opliep tot 47 miljoen euro. Een stijging 
van 85 procent tegenover tien jaar gele-
den.
 
Er zijn twee factoren die de stijging ver-
klaren: de enorme toename van het aan-
tal illegalen (hun aantal wordt door Bin-
nenlandse Zaken momenteel op 200.000 
geschat) en de steeds ruimere interpreta-
tie van het begrip ‘dringende medische 
hulp’. Dit laatste blijkt uit het feit dat 
het niet alleen gaat om spoedeisende be-
handelingen, maar ook om luxe-ingrepen 
zoals neuscorrecties. Ook abortus, prena-
tale consultatie of borstvoedingsbegelei-
ding, kortom alle medische verrichtingen 
waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, 
behoren tot het gamma van de ‘dringen-
de medische hulpverlening’.
 
Enorme kostprijs
 
Ook in Asse bleken heel wat illegale 
vreemdelingen beroep te doen op het 
systeem van de ‘dringende medische 
hulp’. Volgens Vlaams Belang Asse be-
wijzen de cijfers dat het probleem van 
illegale vreemdelingen zich niet langer 
beperkt tot de grootsteden, maar ook 

doorsijpelt richting de randgemeenten. 
Het probleem van illegaliteit is volgens 
Vlaams Belang bovendien niet alleen de 
enorme kostprijs van de medische hulp: 
“Inherent aan hun onwettige status laten 
illegalen vaak een pad van ellende achter, 
gaande van zwartwerk over zware crimi-
naliteit tot zelfs terreur zoals we onlangs 
in Charleroi meemaakten”.  

 
Op basis van de gegevens van minister 
Borsus becijferde het Vlaams Belang dat 
de Belgische schatkist de afgelopen 13 
jaar een half miljard euro heeft betaald 
voor het verstrekken van deze peperdure 
faciliteiten aan illegalen. “België dreigt 
niet alleen het OCMW van de wereld, 
maar nu ook nog de uitverkoren trek-
pleister voor medisch toerisme te wor-
den”.

Het klinkt als een gemeenplaats maar is een 
harde werkelijkheid. De “brood en spelen” 
maatschappij kluistert ons aan onze zetel. 

Het kijken naar t.v. programma’s die in graad 
van idiotie elkaar beconcurreren, is een dage-
lijkse bezigheid geworden. Het is een bewuste 
tactiek van het heersend bestel om door volks-
verdomming de kritische geest en de weer-
baarheid van de massa’s te breken. Meer bewe-
gen draagt niet alleen bij tot het verhogen van 

onze fysieke paraatheid en zal de ziektesta-
tistieken in neergaande lijn doen evolueren, 
meer zuurstof draagt ook bij tot het opvoeren 
van onze geestelijke gezondheid.
Naar buiten dus: bewegen, contact maken 
met de natuur, trage wegen gebruiken, en ons 
cultureel patrimonium herontdekken…

Deze bedenkingen om u uit te nodigen deel 
te nemen aan onze wandeling van 5,5 km te 

Asbeek, zondag 27 no-
vember om 14 uur aan 
de Kespier 23

Inschrijving voor de wan-
deling is niet noodzakelijk maar u kan altijd 
informeren of de wandeling doorgaat bij 
slecht weer: 0477/23.42.57 (Roger). ism VB 
Ternat. Iedereen welkom!

“We moeten meer beWegen”

  zondag 27 november, Wandeling om 14 uur in asbeek, kespier

Op stap 
met Vlaams Belang Asse



Vlaams Belang Asse LEEFT
10 MEI

De immigratie-invasie 
heeft de voorbije decennia 
gezorgd voor een toevloed 
van mensen die onze waar-
den openlijk verwerpen 
én hun religie boven onze wet stellen. Geen zinnig mens 
die verbaasd is dat deze tijdbom op 22 maart ontplofte. 
De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verant-
woording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel. 

De maatregelen van de regering klinken wel stoer maar beperken zich uitsluitend tot 
symptoombestrijding, waarbij de islam op alle mogelijke manieren wordt ontzien. 
Onder het motto 'niet ondergaan maar terugslaan', verdeelde het Vlaams Belang (on-
danks het slechte weer toen) deze folder.

11 JULI 

11 juli deelden we cd's uit met als opschrift" DIT IS VLAAM-
SE GROND". Enkel huizen of appartementen waar de Vlaam-
se Leeuwenvlag wapperde ontvingen deze gadget. In de hoop 
niemand over het hoofd te hebben gezien kunnen we toch mee-
delen dat we meer dan 75 gezinnen op muzikale wijze onze 
boodschap hebben overgebracht.

7 AUGUSTUS

Op zondag 7 augustus was het weer een gezellig samenzijn om er van de jaarlijkse 
braai te genieten ten huize Jeannine en Theo. 24 aanwezigen konden politieke praatjes 
slaan, van een lekkere Vlaamse boerenworst én van een glaasje fonkelwijn genieten. De 
weergoden waren ons toen WEL goedgezind.

20 AUGUSTUS 

'Vrouwen Tegen Islamisering' in London op 
'Islam Kills Woman' manifestatie

Met als thema 'Islam Kills Women' protesteerde een 
delegatie Europese vrouwen tegen de islamisering van 

Europa. Vlaams Belang senator-Anke Van dermeersch voerde er het woord: 
'Vrouwen zijn het eerste slachtoffer van de islam. Allah houdt niet van vrouwen. Vrou-
wen zijn volgens de islam tweederangsburgers. De hoofddoek is het symbool van de 
vrouwendiscriminatie gepropageerd door de islam. De islam moet zich aanpassen aan 
onze Europese waarden en normen, niet omgekeerd.'

De volledige toespraak van senator Anke Van der-
meersch vindt u hier: http://www.ankevander-
meersch.be/speech-londen-parliament-old-palace-
yard-women-against-islamization/

Mireille Buyse/provincieraadslid

WIST JE AL
- dat de Leirekensroute van Aalst naar 
Londerzeel een fietssnelweg wordt? Ook 
in Asse wordt de fietsroute verder aange-
legd maar het is steeds wachten op Agent-
schap Natuur en Bos OF Infrabel OF één 
of andere Landbouwzorgvereniging.De 
subsidies voor deze fietspaden komen uit 
het Fietsfonds. Dat is een overeenkomst 
tussen de provincie Vlaams-Brabant en het 
Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 
40% van de kosten van de fietsinfrastruc-
tuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40% 
tegenover.

- dat we nog STEEDS tegen het onver-
doofd ritueel slachten zijn? Volgens Ben 
Weyts (N-VA) zouden er meer giften zijn 
gedaan. Eugh... over exacte cijfers beschik-
ten ze niet en vele moslims hebben eender 
welke achterpoortjes gebruikt om WEL ri-
tueel te slachten. (Zelfs in deelgemeenten 
van Asse werden er pv's opgesteld voor het 
slachten van schapen in garageboxen). De 
Raad van State stelt dat een algemeen ver-
bod op onverdoofd slachten de godsdienst-
vrijheid miskent. (terwijl het advies van de 
Raad van State wettelijk niet bindend is én 
de CD&V het dossier uit electorale over-
wegingen ook niet ter harte neemt). Maar 
in Denemarken, Zweden, Ijsland, Zwit-
serland en Noorwegen kan een verbod op 
onverdoofd ritueel slachten WEL. 

- dat Vlaanderen goed is voor 2/3 van de 
boeteontvangsten? We spreken over 57 
miljoen euro met een totaal van 88 mil-
joen euro. Het Brussels Gewest scoort bo-
vendien bijzonder slecht in het innen van 
boetes, amper 18% werden betaald. In 
Wallonië slechts 22%. In Vlaanderen zijn 
er ook meer boetes en vonnissen (vorig jaar 
186000 in Wallonië 96000). Aangezien de 
boetes federaal geïnd worden is er volgens 
Vlaams Belang sprake van een verdoken 
miljoenentransfer. 

- dat 81% van de uitwijzingsbevelen in 
2015 zonder gevolg bleven? Van de 43.433 
bevelen om het grondgebied te verlaten, 
werden er amper 8432 voltrokken. Intus-
sen beweert Franken (staatsecretaris voor 
Asiel  en Migratie N-VA) dat hij het aantal 
uitwijzingen wil opvoeren. Een belofte die 
hij nooit hard maakt. Zolang de immigra-
tiekraan blijft openstaan is het dweilen met 
de kraan open. 



Begin september pleitte procureur Thierry 
Freyne, hoofd van het twee jaar oude 
parket Halle-Vilvoorde voor de invoering 
van een eigen rechtbank voor de Vlaamse 
Rand, los van Brussel. Uit ervaring kon hij 
meedelen dat bijvoorbeeld een inbreker 
die in Zemst op heterdaad betrapt wordt 
door een buurtinformatienetwerk, 
nadien gewoon vrijgelaten werd door een 
Franstalige onderzoeksrechter in Brussel, 
wegens niet prioritair.

In HLN van 5/9 lazen we dat verschillende 
Vlaamse slachtoffers van de terreuraanslagen 
op 22 maart in Zaventem zich benadeeld 
voelen door de Franstalige procedure. Im-
mers, de daders kiezen ervoor om hun proces 
in het Frans te laten voeren. Zo worden de 
getroffenen een tweede keer benadeeld, want 
de kans op een mildere uitspraak bij de Fran-
cofone rechter is bijzonder groot.

Twee voorbeelden van de kwalijke gevolgen 
van de communautaire toegevingen die de 

“Vlaamse” partijen (VLD, SP.a, CD&V) 
deden aan de Francofonie in ruil voor de 
splitsing van de kieskring BHV. Het Vlaams 
Belang had dat trouwens van bij het begin 
voorspeld.

Om dit aan te klagen dienden we een motie 
in voor de provincieraad van 13 september. 
We pleitten er voor een eigen rechtbank voor 
heel Vlaams-Brabant, zodat wie bij ons een 
misdaad pleegt, ook bij ons berecht wordt. 
De streektaal moet ook de procestaal worden, 
waarbij uiteraard tolken voor de verdediging 
kunnen worden voorzien.

Logische eisen zou u denken? 

Niet voor Anne Sobrie, advocaat en CD&V-
raadslid, dat opperde dat de Nederlandstalige 
rechtbank voor Brussel-Halle-Vilvoorde nu 
heel goed functioneerde (niet moeilijk, die 
kreeg extra personeel en middelen, maar dat 
is naast de kwestie), dat er ook andere me-
ningen waren naast die van procureur Freyne 

(hoe durft die man dat te doen!) en dat ons 
voorstel “simplistisch” was. (Nochtans is dat 
in bijna alle landen ter wereld het geval…)

Op de twee frappante voorbeelden hoefden 
we volgens haar helemaal niet te reageren, 
voor de CD&V kunnen we die processen im-
mers goed (vanop afstand) volgen. Wat een 
opluchting!
Kortom, voor de tsjeven mogen de Fransta-
lige privileges gerust blijven bestaan, zelfs al 
gaat dat ten koste van de veiligheid in onze 
streek.

Hoeft het nog gezegd dat de motie werd weg-
gestemd door de meerderheid (die ook nog 
bestaat uit rood, groen en blauw) en de Uni-
on Francofone? 

Alleen wij en N-VA stemden voor. Ont-
houd dus: Is de straf hier mild, dan heeft de 
CD&V dat zo gewild!

Jan Laeremans
Fractieleider in de provincieraad

spreekt uW inbreker Frans? dan heeFt hij sjans!

http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/

nieuWtjes uit de commissies

Op 21 juni werd het PRUP (provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan) definitief vastgesteld voor de afba-
kening van het kleinstedelijk gebied te Asse. De aan-
leg voor de Ring fase 2 is nog lang niet in zicht want 
AWV(Aanleg Wegen en Verkeer) diende nog steeds 
geen technische plannen in en aangezien er geen tijds-
limiet op staat kan dat nog lang duren. 

Dinsdag 20 september kwam de Commissie Welzijn samen in het PIVO te Rele-
gem om er een volledige rondleiding te krijgen van het nieuwe doortrekkersterrein 
dat plaats biedt aan 10 families.  (rond deze tijd geopend). Wel duizend families 
trekken  nog rond als zigeuners om er dan bvb in Zellik max 21 opeenvolgende 
dagen tijdelijk hun werk te kunnen uitvoeren. Woonwagenbewoners van Franse, 
Belgische, Iers/Britse nationaliteit alsook Roma's en manoesjen. Kinderen onder 
hen gaan niet naar school daar zij geen vaste domicilie hebben en kunnen dus 
amper lezen of schrijven. Daar zou in de toekomst aan gewerkt worden volgens 
gedeputeerde Roefs. Ook zou een stuurgroep 
opgericht worden om te kunnen bemiddelen 
indien er problemen zouden ontstaan met deze 
verblijvers. Naar aanleiding van de opening 
van dit terrein (alsook dat in Huizingen) werd 
het politiereglement aangepast en goedgekeurd 
door de gemeente Asse. Wij houden alles voor 
u zeker mee in de gaten.
Mireille Buyse
Provincieraadslid

provincie promoot 
voorlezen in 
thuistaal

Tijdens de provincieraad van 13 septem-
ber kregen we na mijn mondelinge vraag te 
horen dat de provincie Vlaams Brabant in 
samenwerking met een aantal pilootbiblio-
theken in Halle, Vilvoorde, Leuven, Tienen 
en Diest het project ‘Thuis in taal’ gaat fi-
nancieren. 

De bedoeling van dit project is het voorlezen 
aan anderstalige kinderen in hun thuistaal te 
stimuleren. Volgens gedeputeerde Tom De-
haene blijkt uit een onderzoek dat een dege-
lijke kennis van de thuistaal een goede basis 
vormt voor het aanleren van het Nederlands. 
Om dit te verwezenlijken schaft de provincie 
een 50 tal voorleeskoffers aan. Tevens zullen 
er voorleesworkshops gegeven worden aan 
anderstalige ouders in niet minder dan 13 
verschillende talen. De provincie Vlaams Bra-
bant dient inderdaad het voorlezen te stimu-
leren, dit gebeurt al in de meeste bibliotheken 
van onze regio, MAAR het voorlezen moet 
uitsluitend gebeuren in het Nederlands.

Daniël Fonteyne
Provincieraadslid



Jihadistische aanslagen 
sinds Charlie Hebdo

7 januari 2015 
Charlie Hebdo, Frankrijk 
12 doden

14 februari 2015 
Kopenhagen, Denemarken 
1 dode

21 juni 2015 
Graz, Oostenrijk 
3 doden

13 november 2015 
Parijs, Frankrijk  
130 doden

22 maart 2016 
Brussel, België 
35 doden

14 juli 2016 
Nice, Frankrijk 
85 doden

24 juli 2016 
Reutlingen, Duitsland 
1 dode

26 juli 2016 
Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Frankrijk 
1 dode

4 augustus 2016 
Londen, Engeland 
1 dode

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer  
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

De tol van de welkomcultuur:  

307 doden
Charleroi, Zaventem, Nice, Parijs, 
Brussel, Würzburg, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, 
Garde-Colombe,… De lijst waar de 
afgelopen maanden een jihadis-
tisch bloedbad werd aangericht dikt 
steeds sneller aan. Sinds het drama 
van Charlie Hebdo verloren al 307 
Europeanen - bij het ter perse gaan 
van dit blad - het leven bij islamiti-
sche aanslagen.   

Wie afgelopen maanden niet op 
Mars vertoefde, weet dat de oor-
logshel van Islamitische Staat niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show 
is. De terreurambassadeurs nestelen 
zich in onze samenleving als een 
tumor in een lichaam. De evidente 
conclusie dat het jarenlange open-
grenzenbeleid en islamgepamper 
de oorzaak zijn van deze dodelijke 
cocktail van religieus geweld en 
fanatisme, daagt al geruime tijd 
in de Dorpsstraat. In de Wetstraat 
daarentegen houdt men de kop 
stevig in het zand.

Wereldvreemde politici
Zelfs na al het leed en de tome-
loze wreedheid blijven de rege-
ringspartijen (N-VA, CD&V, VLD) 
het licht van de zon ontkennen. Zo 
vond minister-president Bourgeois 

(N-VA) het nodig om enkele dagen 
na de aanslag in Nice - waarbij 84 
mensen het leven lieten - de multi-
culturele dogma’s te bewieroken. In 
zijn kielzog gevolgd door CD&V-
voorzitter Wouter Beke. Nog voor 
de geëxecuteerde priester in het 
Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rou-
vray ten grave werd gedragen, stak 
Beke de loftrompet over het open-
deurenbeleid van Angela Merkel. 

Politieke verantwoordelijkheid
Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de multiculturele utopie is verwor-
den tot een jihadistische nachtmer-
rie. De immigratie- en asielinvasie 
is de brandversneller, de islam de 
explosieve vonk. Politici die deze  
staalharde waarheid blijven ont-
kennen, zaaien zelf de kiemen van 
een volgende aanslag. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Een greep uit het 
islamitisch palmares op 

Europese bodem


