
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

Beersel

Uit cijfers waarop de lokale Vlaams 
Belang-afdeling de hand kon leggen, 
blijkt dat de  Lotse gemeenteschool 
Blokbos in razendsnel tempo 
islamiseert. Het aantal leerlingen dat 
er kiest voor islamitische godsdienst 
als levensbeschouwelijk keuzevak is op 
acht jaar tijd verdriedubbeld. Maar ook 
in de gemeenteschool van Huizingen 
verspreidt de religie van Allah zich 
razendsnel.

echt . onafhankelijk blad |voorjaar 2017 | www.vlaamsbelang.org

1 op 4 leerlingen gemeenteschool 
Lot volgt islamles 

Waar in het schooljaar 2008-2009 
gemeenteschool Blokbos 21 leerlingen 
islamitische lessen volgden, waren er dat 
vorig schooljaar 60. Een verdrievoudiging 
op acht jaar dus. Wetende dat de Lotse 
lagere school 240 leerlingen telt, betekent 
dit dat niet minder dan 1 op 4 leerlingen 
er kiest voor islamonderwijs.

Lot en Huizingen
 
In de gemeenteschool van Huizingen 
liggen de cijfers lager, maar is de stijging 

des te opmerkelijk. 
Het aantal leerlingen 
dat Koranles volgt is er 
gestegen van 0 in 2009 naar 
22. Ook opvallend: in de 
gemeenteschool van Dworp 
en Alsemberg volgde vorig 
schooljaar geen enkele 
leerling islamonderricht. 
Dat is vooral te wijten aan 
het feit dat de Brusselse 
immigratie-uitwijking zich 
vooral in Lot en Huizingen 
laat voelen. 

Islamles: afschaffen!
 
Met deze cijfers willen we geenszins 
de scholen van Lot en Huizingen 
viseren, zij passen enkel de wet toe. 
Wel kaarten we het lakse asiel- en 
immigratiebeleid aan waar de scholen de 
nefaste gevolgen van dragen. Bovendien 
pleit het Vlaams Belang onverkort 
voor de afschaffing van het aanbieden 
van de islamitische godsdienst in ons 
onderwijs omdat ze indruist tegen onze 
fundamentele grondwaarden zoals de 
vrijheid van meningsuiting, democratie, 
vrouwenrechten en de scheiding van kerk 
en staat. 

Klaas
Slootmans
Afdelingsvoorzitter



Na grondig onderzoek reageert het 
Vlaams Belang op de mededeling van 
Beersels burgemeester Hugo Vandaele 
tijdens de gemeenteraad over het 
islamitisch centrum in Lot. Vandaele 
stelde daar dat hij “nooit iets negatiefs 
hoorde over de moskee” en het een 
gebedshuis betreft “waar men op zijn 
gemak zijn godsdienst kan beoefenen”. 
Volgens het Vlaams Belang spreken de 
feiten dat echter met klem tegen. 

Om dat hard te maken wijzen we onder 
meer op de bedenkelijke sprekerslijst 
van een ‘benefietevenement’ van de 
moskee dat vorig jaar plaatsvond. 
Verschillende van de imams die er 
kwamen spreken, staan bekend als 
notoire islamextremisten en riepen in het 
verleden reeds op tot geweld en terreur 
tegen niet-moslims. Eén van hen, Ahmed 
Miktar, is imam in Villeneuve waar hij 
actief propaganda verspreidt van UOIF, 
de grootste organisatie van het radicale 
politieke islamisme in Frankrijk. En die 
bovendien openlijk aanschurkt bij de 
terreurorganisatie ‘Moslimbroederschap’. 
In publieke verklaringen (IQRAA 

Moskee Lot blijkt 
broeihaard van 
islamextremisme

TV) pleitte de man er reeds voor dat 
ongelovigen ‘gestraft’ moeten worden.

Vlaams Belang eist sluiting

Maar ook een van de andere sprekers 
Hammou Nid Lasri, is geen onbekende 
in het milieu van het moslimextremisme. 
Op internet zijn verschillende filmpjes van 
de man te vinden waar hij gewelddadige 
Koranverzen ten aanzien van niet-
moslims afdreunt. Net als onlangs in 
Molenbeek gebeurd is bij extremistische 
moskeeën, pleit het Vlaams Belang er 
dan ook voor de moskee in Lot zo snel 
mogelijk te sluiten. 

Nadine 
Motten

Bestuurslid

“Eigenlijk is het cordon sanitaire 
tegen de kiezers zeggen: jullie 
zijn niet slim genoeg. Wij zullen 
wel bepalen hoe dit land moet 
gerund worden.”

Alex Agnew, De Afspraak

“Wij zijn met handen en voeten 
gebonden aan alle mogelijke 
internationale wetten en 
verdragen. De mensenrechten 
worden nu gebruikt tégen de 
mensen.”

Wim Van Rooy, auteur,  
De Morgen

 
“Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee na 
hoogste fiscale druk”

Oeso-rapport, november 2016

“Afrika heeft nu 1,2 miljard 
inwoners. Tegen 2050 zijn 
het er 2,5 miljard. We kunnen 
die mensen niet opvangen. 
We hebben er de ruimte en de 
middelen niet voor. We zijn 
overbevraagd. Europa overleeft 
dit niet.”

Voormalig Europees 
Commissaris Frits Bolkestein, 

De Tijd. 

“Men heeft 10 miljard 
belastinggeld verbrast om 
stemmen te winnen. Dat 
cynische beleid heeft onze 
elektriciteitsfactuur veel 
duurder gemaakt."

Hoofdeconoom van denktank 
Itinera Ivan Van de Cloot, De 

Morgen.

“Heel veel ellende van de 
afgelopen tien jaar had 
voorkomen kunnen worden als 
we het probleem onmiddellijk, 
zonder taboes, in de ogen 
hadden gekeken.”

Rechtsgeleerde Paul Cliteur, 
Knack.
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Dat de Senaat een geldverslindende 
instelling is, is al langer geweten. Toch 
blijft het nog altijd schrikken als men 
er de cijfers bijneemt. Het Vlaams 
Belang nam de begroting 2017 van 
de Senaat ter hand en kwam daarbij 
onder meer tot de vaststelling dat 
één minuut plenair 
vergaderen van de 
Senaat in 2016 de 
belastingbetaler niet 
minder dan 38.810 
euro kostte.

625.801 euro per document

Dit bedrag is op zichzelf al schandalig, 
maar is dat des te meer als men kijkt naar 
de prestaties van de federale instelling. Er 
werden welgeteld 2 informatieverslagen, 3 
resoluties en één verslag over radicalisering 

ten gronde besproken, 
allemaal onderwerpen 
waarover de Senaat 
absoluut niet bevoegd 
is. Verder werden twee 
wetten gestemd. In 
totaal finaliseerde de 

Senaat in 2016 dus 8 documenten, 
hetzij 625.801 euro per document. 
Politiek gesproken is de relevantie 
van de Senaat dus zowat nul en 
houdt ze zich vrijwel uitsluitend bezig 
met bezigheidstherapie;  eenzelfde 
irrelevantie kan niet worden toegedicht 
aan het prijskaartje dat eraan vasthangt. 
Kortom: voor het Vlaams Belang is 
maar één conclusie mogelijk: de Senaat 
is een totaal overbodige en peperdure 
instelling die best zo snel mogelijk 
wordt afgeschaft.

Senaat kost 38.810 euro per minuut 

Leefloon asielzoekers kost vijf 
maal meer dan verwacht
Kostprijs loopt op tot 137 miljoen euro
Erkende asielzoekers en personen die 
een subsidiaire beschermingsstatus 
bezitten, kunnen beroep doen op 
financiële steun in de vorm van een 
equivalent leefloon. In 2015 kostte dat 
de Belgische schatkist 137 miljoen euro, 
zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-
Kamerlid Barbara Pas bemachtigde 
bij het departement Maatschappelijke 
Integratie. De cijfers zijn opmerkelijk 
aangezien ze een veelvoud zijn van 
wat de federale regering tot hiertoe 
communiceerde. 

Toen het Vlaams Belang begin vorig 
jaar aan minister voor Maatschappelijke 
Integratie Borsus (MR) vroeg wat de 
totale kostprijs was van de leeflonen 
voor erkende vluchtelingen in 2015 
antwoordde, die dat het om een bedrag 
ging van 22 miljoen euro. Vandaag blijkt 
dat cijfer echter te worden bijgesteld tot 
102 miljoen euro, een vervijfvoudiging 

dus van het oorspronkelijke bedrag. 
Tellen we daar ook de kostprijs van de 
subsidiair beschermden (35 miljoen 
euro) bij piekt dat cijfer zelfs tot een 
duizelingwekkende 137 miljoen euro.

Barbara Pas: “Zoals vaak verkeerdelijk 
wordt gesteld, gaat het hierbij slechts 
in een minderheid van de gevallen om 
oorlogsvluchtelingen uit Syrië of Irak. 75 
procent van de leeflonen gaat 
naar mensen uit Djibouti, 
Eritrea, Togo, Guinee, Congo, 
Bangladesh, enz. Kortom: uit 
alle uithoeken van de wereld.”  

Volgens Pas zijn de cijfers 
wellicht nog maar het topje 
van de ijsberg aangezien de 
grootste toevloed asielzoekers 
die eind 2015 aankwamen 
en nu pas erkend zijn hier 
nog niet in vervat zitten. Ons 

kamerlid ziet in de cijfers dan ook het 
totale failliet van het Belgische asielbeleid 
dat aan de lopende band immigranten 
van over de hele planeet toegang biedt 
tot onze afbrokkelende sociale zekerheid. 
“Wat is er humaan aan het financieren 
van een gelukzoeker uit Djibouti terwijl 
een 1 op 7 landgenoten de eindjes niet 
meer aan mekaar kan knopen”, reageerde 
Pas in Het Laatste Nieuws.



SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.
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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.

Een nieuwe studie toont aan dat er 
op economisch vlak een enorme 
kloof blijft gapen tussen Vlaande-
ren en Wallonië. Terwijl Vlaande-
ren er de afgelopen 33 jaar in 
slaagde de werkloosheid te halve-
ren (van 10,7 naar 5,2 procent), 
bleef Wallonië met 12 procent ter 
plaatse trappelen. 

Slecht nieuws dus voor de Waalse 
politieke klasse die om de haver-
klap beweert dat het Waalse her-
stel zich heeft ingezet en Wallonië 
Vlaanderen langzaam maar zeker 
inhaalt. Maar ook slecht  nieuws 
voor Vlaanderen, want de factuur 
voor de Waalse economische ma-
laise wordt voor een groot deel 
door de Vlaamse belastingbetaler 
betaald. 

De Vlaamse geldstroom naar Wal-
lonië is ondertussen opgelopen tot 
12 miljard euro. Over deze als 
‘solidariteit’ verkochte  miljarden-
diefstal blijft het bij de Vlaamse 
partijen – de N-VA incluis – echter 
oorverdovend  stil. Begrijpe wie 
kan. 

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 

Vlaanderen rendeert, 
Wallonië verteert

België 
Belastingkampioen 
Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee 
na hoogste fiscale druk (geme-
ten op basis van de verhouding 
van de belastingen tot het bbp). 
Dat blijkt uit een recent rapport. 
Wie in ons land 100 euro 
verdient, ziet daarvan 45 
euro terugvloeien naar de 
staat in de vorm van tak-
sen, belastingen en ande-
re heffingen. Dat is een 
pak hoger dan het 
OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 


