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ImmIgratIe 
kraakt 

socIale kassen
BelgIë 
paradIjs voor 
crImInelen

Het Vlaams Belang komt 
als sociale volkspartij op 
voor de gewone Vlaming 
die deze tijden van crisis 
en onzekerheid probeert te 
overleven. We nemen het 
ook op voor die Vlaming 
die in zijn omgeving dingen 
ziet gebeuren waardoor hij 
zich niet langer thuis voelt 
in zijn buurt of gemeente. 
Daarom zetten we in op 
meer leefbare en veilige 
gemeenten.

Anita Uyttebroek, 
Lijsttrekker Provincieraad 

streekedItIe 1
Hoegaarden, glabbeek, boutersem



Vlaams Belang 
zet in op 
veiligheid en 
leefbaarheid

Binnen enkele maanden is het zover. Op 14 oktober 
trekken we naar de stembus om een nieuwe gemeen-
te- en provincieraad te kiezen, in de volksmond ook 
wel “bollekeskermis” genoemd. Bij de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen gaat het om lokale poli-
tiek, gaat het om mensen en gaat het om de manier 
om op lokaal vlak beleid vorm te geven en uit te voe-
ren. 

“Besturen is vooruitzien” luidt een bekende politieke 
spreuk. En vooruitzien is in vele steden en gemeen-
ten absoluut nodig. Zeker na datgene wat vele lokale 
besturen er de afgelopen jaren van gebakken hebben. 
Niet alleen met respect voor wat de voorbije genera-
ties hebben voortgebracht, niet alleen voor ons eigen 
welzijn en onze eigen welvaart, maar vooral voor de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Het Vlaams Belang gaat met de kracht van zijn over-
tuiging naar de kiezer. Geen gladde praatjes , wat 
“naar de mond van de kiezer”-gepraat en loze belof-
ten maar met een open vizier en zonder taboes. We 
leggen ook de vinger op de wonde waar en wanneer 
het moet. 

Het Vlaams Belang is bovendien geen klasse- of 
standenpartij, maar een echte sociale volkspartij. Een 
partij voor jong en oud, een partij voor rijk en arm. 
Als Vlaams-nationale partij moeten we het in eerste 
instantie opnemen voor de gewone Vlaming die deze 
tijden van crisis, werkloosheid en onzekerheid zo 
goed mogelijk probeert te overleven. 

Maar het Vlaams Belang komt ook op voor die Vla-
ming die in zijn omgeving dingen ziet gebeuren 
waardoor hij zich niet langer thuis voelt in zijn stad 
of gemeente of waarvan hij zich afvraagt waarom de 
politiek dit allemaal zomaar laat begaan. Het Vlaams 
Belang aanvaardt dan ook niet langer dat klachten 

van burgers over de onveiligheid en de 
onleefbaarheid van hun wijken onvol-
doende of niet 
serieus worden 
genomen. Het 
Vlaams Belang 
trekt dan ook 
volop de kaart 
van leefbare en 
veilige steden 
en gemeenten. 
Daar zetten we 
op in.  

Nico Creces
Voorzitter Regio Leuven 

Naam: ................................................................................  Man  Vrouw

Straat: ..........................................................  Nr.: .....................................

Postcode: ............  Gemeente: .....................................................................
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Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
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 uw gratis infopakket
 uw gratis proefabonnement voor drie maanden
 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
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130.000 euro per woonwagen-
standplaats
Eind maart besliste de provincieraad 
om een doortrekkersterrein voor woon-
wagenbewoners aan te leggen in Rele-
gem (nabij Zellik), voor het slordige 
bedrag van 1,3 miljoen euro. Anders 
gezegd: 130.000 euro per standplaats en 
met alles erop en eraan. Dit alles voor 
meestal niet onbemiddelde woonwagen-
bewoners uit o.a. Frankrijk.
1,3 miljoen euro: dat is het equivalent 
van minstens vijf modale woningen. 
Wie als Vlaming op het doortrekkers-
terrein wil gaan kamperen, is daar na-
tuurlijk niet welkom en moet naar een 
camping om daar de volle pot te betalen. 
Het kostenplaatje is daarmee natuurlijk 

nog niet ten einde. Er moet ook nog bij-
komend personeel worden voorzien en 
allerlei onderhouds- en energiekosten 
(in Huizingen bedroegen die de voorbije 
jaren gemiddeld 23.144 euro).
Het Vlaams Belang was de enige par-
tij die tegenstemde, alle andere waren 
voor.

Intercommunales: nauwelijks 
controleerbaar
De provincie Vlaams-Brabant is of-
ficieel deelgenoot in meer dan 100 
instellingen zoals intercommunales, 
huisvestingsmaatschappijen, regio-
nale landschappen, bekkenbesturen en 
vzw’s. Meer dan 90 procent van de man-
daten daarin worden ingepalmd door de 
meerderheid; de oppositie mag alleen 
meespelen als dat wettelijk verplicht is. 
Geen wonder dat er weinig controle op 
wordt uitgeoefend. De afgevaardigden 
van CD&V, Sp.a en Open VLD leggen 
hierover ook bijna nooit verklaringen af 
in de provincieraad. Wanneer dan toch 
eens verhalen in de pers opduiken over 

wanbeleid zoals in de Inter-Vilvoordse 
huisvestingsmaatschappij en we stellen 
daar vragen over, dan krijgen we een 
volgende dialoog in de provincieraad:
“Zijn die instellingen verplicht om hun 
verslagen van de raad van bestuur aan 
de provincie te bezorgen?” – Stilte.
“Als dat niet zo is, is de afgevaardigde 
dan verplicht om die te bezorgen op 
aanvraag van een provincieraadslid?” 
– Stilte.
“Heeft de CD&V-afgevaardigde in de 
Inter-Vilvoordse aangeraden om beroep 
te doen op provinciale subsidies of ren-
teloze leningen, gezien het feit dat de 
huisvestingsmaatschappij financieel in 
slechte papieren zat? – Stilte…
De potjes moeten bijgevolg dicht blij-
ven. Begrijpt u nu waar-
om de Dexia-commis-
sie, waar zoveel meer 
geld en postjes gemoeid 
zijn, helemaal een echte 
doofpot werd?

Anita Uyttebroek
Lijsttrekker Provincieraad

District Tienen 

Nieuws uit de provincieraad

Herstellings- en onderhoudswerken aan het koninklijk domein op kosten 
van de belastingbetaler

Naar we kunnen vernemen is het ijzeren hek rond het 
kasteel van Laken doorgeroest en is het deels aan 
restauratie en deels aan vervanging toe. De kostprijs 

van die werken wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. Geen 
akkefietje. 

U betaalt
Tot onze grote verbazing is het de Regie der 
Gebouwen die, onder het mom van bevei-
ligingswerken, de kosten volledig op zich 
neemt. In de praktijk komt het erop neer dat 
dit indirect zal worden doorgerekend aan de 
belastingbetaler. We mogen niet vergeten 

dat enkele jaren geleden al een hypermodern 
veiligheidssysteem aan diezelfde omheining 
werd geplaatst. Destijds voor een kostprijs 
van maar liefst 5 miljoen euro. Er hangen 
250 veiligheidscamera’s met bewegings-
sensoren aan de omheining. De Regie der 
Gebouwen, en bijgevolg de belastingbetaler, 

heeft naar ons oordeel inzake 
veiligheid van het koninklijk 
domein al meer dan voldoen-
de bijgedragen.
 
Bovendien behoren het kas-
teel en het park van Laken tot 
de Koninklijke Schenking. Dit 
is een instelling die financieel 
volledig autonoom, zonder 
lasten voor de staatskas, de 
Koninklijke goederen moet 
beheren en bewaren. Het is 
alom geweten dat de Konink-

lijke Schenking al jaren met financiële moei-
lijkheden kampt en bijgevolg wil ze niet bij-
passen voor deze werken.
 
Loze beloften
Nochtans heeft de koning enkele maanden 
geleden beloofd dat hij voortaan het geld van 
zijn dotaties (jaarlijks zo’n slordige 11 mil-
joen euro) zou gebruiken om de herstel- en 
onderhoudswerken van koninklijke residen-
ties zelf te betalen.  Maar zijn engagementen 
blijken loze woorden te zijn. Of is hij zijn 
belofte vergeten want de onderhoudswerken 
aan de omheining worden alweer door de 
belastingbetaler betaald. 

Twee maten en twee gewichten
Moraal van het verhaal: niet iedereen moet 
bijdragen tot de crisis. De gewone man en 
vrouw krijgen in deze tijden van crisis en 
onzekerheid de eindjes nauwelijks aan el-
kaar geknoopt om alle rekeningen te beta-
len, maar elke keer als er iets moet betaald 
worden voor het koningshuis worden er uit-
zonderingen gemaakt. Twee maten en twee 
gewichten. De dievenbende-regering van Di 
Rupo (met een Vlaamse minderheid) werkt 
hier dapper aan mee. Maar dat verbaast u 
hoogstwaarschijnlijk niet.



 België: paradijs voor criminelen

Nadat een MIVB-controleur in Brussel werd 
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse 
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.

Of die er ook komen is nog 
maar de vraag, want ook 

na de brutale moord op 
Joe Van Holsbeeck in 
Brussel-Centraal zou-
den er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd 
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000 
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het 
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden 
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstel-
lingen, veel te lakse straffen die amper 
worden uitgevoerd en het mag duidelijk 
zijn dat politiek en Justitie gezorgd heb-
ben voor een klimaat van straffeloosheid. 

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land 
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000 
mensen veroordeeld tot een celstraf zon-
der dat ze één dag moeten zitten. Crimi-
nele bendes uit het buitenland beschouwen 
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont, 
dat is de boodschap die wij geven”, zucht 
de bekende politierechter Peter D’Hondt. 
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de 
criminaliteit, maar de Franstalige partijen 
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt 
het schoentje. Maar aan politieke beloftes 
geen gebrek...

 Islam bedreigt vrouwen

Islamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds 
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool 
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer 
van de sociale druk, ook autochtone vrou-
wen weten intussen hoe laat het is. Vrou-
wen die zich naar moslimnormen ‘te Wes-
ters’ kleden, worden in onze steden vaak 
beschouwd als loslopend wild, uitgeschol-
den voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste 
slachtoffer
In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waar-
schuwt senator Anke Van dermeersch 
voor de religieuze eisen en voorschriften 
van radicale moslims waarvan vrouwen 
het eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in 
Europa hebben decennialang gestreden 
voor gelijke rechten. Ze mogen werken, ze 
mogen gaan en staan waar ze willen en ze 

mogen de kleren dragen die ze willen. Die 
verworven rechten moeten we bescher-
men tegen een al te opdringerige islam”, 
zegt Anke Van dermeersch.

Terugkeren
Godsdienstvrijheid is een recht, maar 
moslims hebben in dit land ook plichten. 
Ze moeten aanvaarden dat wij een schei-
ding kennen tussen kerk en staat, vrije me-
ningsuiting en de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten 
en niet die van de islam. En wie daar niet 
mee kan leven, moet maar terugkeren naar 
een land waar de sharia van toepassing is!

 Veel beloofd, niks gedaan
•	 1000	extra	cipiers.	Beloofd	in	januari	2012.	Vier	nieuwe	in	opleiding.	Vier!
•	 2500	extra	plaatsen	in	de	gevangenis.	Beloofd	in	2009.	Het	werden	er	638.
•	 2000	extra	enkelbanden.	Beloofd	in	2009.	In	2012	zijn	er	maar	882	in	gebruik.
•	 278	plaatsen	in	gesloten	jeugdinstellingen.	Beloofd	in	2009.	Er	kwamen	er	amper	22	bij.
•	 Acht	jaar	geleden	werd	aangekondigd	dat	buitenlandse	gedetineerden	hun	straf	in	hun	thuis-

land zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

Hoe zegt men dat ook alweer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. 
En	de	criminelen	natuurlijk…	Met	dank	aan	de	PS	en	hun	Vlaamse	lakeien:	CD&V,	Open	VLD	
en	SP.a.

Meer info?

(0,50 euro per sms)

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of 
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via 
SMS. SMS “Anke” + naam en adres 
naar 3111 en u ontvangt het 
boek. (0,50 euro per sms)

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)

Van alle federale betoelaagde 
bedragen voor leeflonen heeft 
72 procent betrekking op leef-
lonen van vreemdelingen

72%



 Immigratie kraakt
 sociale kassen

Vorig jaar kwamen niet minder dan 130.000 
immigranten het land binnen, asielzoekers niet 
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De 
voorbije jaren kwamen in dit land verhou-
dingsgewijs zelfs meer immigranten bin-
nen dan in een klassiek immigratieland als 
de Verenigde Staten. 

4 op 10 aan het werk 
Ondertussen blijft ook de immigratiefac-
tuur steeds verder oplopen. Zo bleek re-
cent nog dat amper 4 op 10 van de niet-
Europese vreemdelingen aan het werk is. 
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezins-
hereniging, asiel, regularisatie) méér dan 
de economische crisis verantwoordelijk is 
voor het stijgende aantal leefloontrekkers. 
Verschillende OCMW-voorzitters beves-
tigden ondertussen dat de samenstelling 

van hun ‘cliënteel’ 
de voorbije jaren een 
grondige wijziging 
heeft ondergaan en 
dat dit land - let-
terlijk - het OCMW 
van de wereld dreigt 
te worden. 

Aanslag
De dooddoener dat 
de immigranten van vandaag zullen zor-
gen voor de pensioenen van morgen, kan 
nu wel definitief naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. De harde cijfers tonen 
aan dat de ongebreidelde immigratie een 
aanslag is op ons sociaal systeem. 

 Vlaams Belang:
 dé sociale volkspartij

Het Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek. 
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag 
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 mei-
manifestatie plaats op het Antwerpse 
De Coninckplein onder het motto 
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toe-
spraak stelde Filip Dewinter dat deze 
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze 
staat namelijk symbool voor de vele 
Vlaamse volkswijken die door de so-
cialisten werden opgegeven.” De SP.a 
heeft haar oude kiespubliek dan ook al 
lang ingeruild voor dat van de alloch-
tonen en kaviaarsocialisten. Dat alles 
maakt het Vlaams Belang vandaag tot 
“de enige echte volkspartij, de enige 
houvast voor de eerlijke en hardwer-
kende Vlamingen die de eindjes soms 
met moeite aan elkaar kunnen kno-
pen.”

Sterk Vlaams Belang 
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Val-
keniers wees erop dat de actualiteit de 

waarde en de juistheid aantoont van 
het programma dat onze partij al 35 
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde im-
migratie zet ons sociaal systeem steeds 
zwaarder onder druk. De blijvende 
miljardentransfers naar Wallonië zor-
gen voor een ongehoorde financiële 
aderlating ten nadele van Vlaanderen. 
Bovendien kan Vlaanderen binnen 
België nog altijd niet het beleid voeren 
dat zijn sociale verworvenheden 
en economische slagkracht 
veiligstelt.” Geconfronteerd 
met de feiten, beginnen stil-
aan ook anderen de analyses 
te onderschrijven die het 
Vlaams Belang reeds 
jaren geleden maakte. 
Praktische consequen-
ties worden daar ech-
ter nog altijd niet uit 
getrokken. Een sterk 
Vlaams Belang blijft dan 
ook meer dan ooit nodig! 

 Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior 
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat se-
nioren zijn nog zeer actief en hebben 
dikwijls nog tal van projecten op stapel 
staan. Het verenigingsleven wordt ove-
rigens voor een groot gedeelte gedra-
gen door senioren. Zij hebben dikwijls, 
naast een schat aan ervaring, een klare 
kijk op hedendaagse problemen. Ver-
heugend is bovendien dat onderzoek 
uitwijst dat meer dan de helft van de 
senioren interesse heeft voor politiek.

Het Vlaams Belang besteedt bijzondere 
aandacht aan de problemen en uitda-
gingen waar senioren mee worden ge-
confronteerd en wil dan ook graag met 
hen in dialoog treden. Daarom gingen 
we onlangs van start met een Senio-
renforum.

Wij vragen u dan ook graag ons uw 
ideeën en voorstellen over een senio-
renwerking - en meer algemeen - een 
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een 
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219 
60 09 en wij zetten 
uw problemen op 
de politieke agenda. 

Marijke Dillen
Voorzitter 

Seniorenforum

 



Gangsters aan de top

Kent u Liam Neeson nog? Dat was de jongen die door 
wilde speculatie de ondergang van de Barings Bank 
veroorzaakte. Neeson maakte een verlies van 1 miljard 

euro, en vloog voor zes jaar de bak in. Het Dexia-verhaal kost 
de Vlaamse belastingbetaler intussen al een veelvoud en 
de Belgische staat heeft zich garant gesteld voor nog vele 
tientallen miljarden meer. Als het mis gaat - en die kans is 
nog steeds reëel - dan betekent de miskleun van Neeson een 
niemendalletje in vergelijking met het Dexia-debacle. Maar: 
voor de fenomenale Dexia-verliezen moet niemand boeten. 

De dans ontsprongen
Alle grote manitoes ontspringen de dans. 
Jean-Luc Dehaene, Yves Leterme, Didier 
Reynders, Herman Van Rompuy, Pierre 
Mariani, Alex Miller… De Dexia-com-
missie in de Kamer hield de politieke pot-
jes zorgvuldig gedekt, en van strafklach-
ten tegen de hoofdverantwoordelijken is 
nog steeds geen sprake. Honderdduizen-
den euro’s staken een aantal van deze he-
ren bonusgewijs in hun zakken, maar voor 
de puinhoop die ze achterlaten, mogen wij 
allemaal opdraaien. Schaamte is een ge-
voel waar in de Dexia-zaak niemand last 

van lijkt te hebben. 

Christelijke zuil heeft zijn werk gedaan
Zeker niet bij het ‘christelijke’(?) ACW. 
Dat stelde via een dubieuze regeringsbe-
slissing (die door Europa als onterechte 
staatssteun werd bestempeld) zijn coö-
perantenholding (Arco) veilig, hoewel 
die zich had bezondigd aan de wildste 
speculaties met Dexia-aandelen. En on-
dertussen lekte ook uit dat het ACW oude 
Dexia-winstbewijzen heeft kunnen om

zetten in winstbewijzen voor Belfius en 

Belfius Verzekeringen, hoewel die nieuwe 
bank voor 100 procent in handen is van 
de staat. Als Belfius winst maakt, is die 
dus niet allemaal voor de staat (en dus 
de belastingbetaler) maar ook voor een 
deel voor de christelijke zuil. Gefikst in 
de schoot van de regering… Ondanks de 
heisa over deze regelrechte overval op 
staatsgeld, plooit het ACW niet en zwijgt 
CD&V als vermoord, op die gekke Torfs 
na, maar die neemt niemand ernstig.

Ongeïntresseerd?
Het hele Dexia-verhaal is om van te braken 
en wat erger is: het lijkt wel of iedereen er 
zijn schouders voor ophaalt. Dexia is het 
grootste financiële 
schandaal uit de Bel-
gische geschiede-
nis, en slechts heel 
weinig mensen (laat 
staan politici) schij-
nen er wakker van te 
liggen. En zo kunnen 
ook de gangsters aan 
de top op beide oren 
slapen…

Wim Van Dijck
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

ACW-zelfbediening kent geen grenzen

Het Vlaams Belang is ten zeerste verontwaardigd 
over de onthullingen over de 300.000 anonieme 
winstbewijzen van het ACW bij Belfius. Weer een 

verhaal als gevolg van de tikkende tijdbom die nog steeds 
onder het hele Dexia-debacle ligt.

Onbeschaamde arrogantie
Het is haast niet te geloven dat het ACW 
langs de kassa zou passeren bij de gewe-
zen Dexia (nu Belfius) bank- en verzeke-
ringsmaatschappij op de dag dat ze winst 
zal maken. Dit alles op een moment dat 
de factuur van zowat 1,5 miljard euro 
voor de vereffening van Arco (waar het 
ACW een groot belang in heeft) bij de 
belastingbetaler ligt. Dit op een moment 

dat diezelfde belastingbetaler voor 54 
miljard euro borg staat voor de verliezen 
die de Dexia Holding nog zal lijden, ter-
wijl de betrokken bestuurders bij het hele 
Dexia-debacle vrijuit gaan. De arrogan-
tie en onbeschaamdheid in ACW-kringen 
kent werkelijk geen grenzen. 

Onaanvaardbare graaicul-
tuur
Voor het Vlaams Belang is het onaan-

vaardbaar dat een private partij winst 
haalt uit een instelling die wordt recht-
gehouden met het geld van de Vlaamse 
belastingbetaler. De oplossing voor de 
graaicultuur bij het ACW is eenvoudig: 
de regering moet ervoor zorgen dat de 
uitbetaling van winst of dividenden door 
de genationaliseerde Belfiusbank en de 
verzekeringsmaatschappij onmogelijk 
wordt gemaakt. Bovendien moet de rege-
ring van het ACW ook eisen dat ze haar 
300.000 winstbewijzen overdraagt aan 
de staat en er dus afstand van doet. Voor 
minder geraakt de regering-Di Rupo (met 
een Vlaamse minderheid ) er niet onder 
uit. Maar we maken 
ons anderzijds geen 
illusies: het dek-
sel van de beerput 
zal onder druk van 
de christelijke zuil 
(ACW) en de soci-
alistische zuil (Ethi-
as) gesloten blijven. 
Hoe hard de beerput 
ook stinkt.

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger 

www.hagengoyvaerts.org



N-VA verdubbelt miserietaks! 

Dat de regering-Di Rupo de belastingen gevoelig 
verhoogd heeft, is u ondertussen wel bekend. Dat de 
N-VA daar in het federale parlement oppositie tegen 

voert, zal u evenmin ontgaan zijn. 

Jobkorting geschrapt en au-
totaks verhoogd

Wat velen echter niet weten is dat de 
N-VA in het Vlaams parlement al voor 
verschillende - en stevige - belastingver-
hogingen heeft gezorgd. Het eerste wat 
N-VA-Begrotingsminister Muyters ge-
daan heeft na de verkiezingen van 2009 
was de afschaffing van de jobkorting. Het 
effect daarvan is pas nu merkbaar op uw 
belastingaanslag. Als u zich dus afvraagt 
waarom uw gezin plotseling 500 euro be-
lastingen méér betaalt, dan komt dat door 
het wegvallen van die jobkorting. 

Nog maar pas werd - eveneens onder im-
puls van de N-VA - de belasting op de 
inverkeersstelling grondig “hervormd”. 
Als gevolg hiervan betalen eigenaars van 
kleine en middenklasse auto’s veel meer 
dan vroeger, terwijl eigenaars van zware 
luxe auto’s veel minder betalen.

Onaanvaardbare belasting-
verhoging

Het allernieuwste wapenfeit van minister 
Muyters is nu de verhoging met 150 pro-
cent van het registratierecht op verdelin-
gen. Di Rupo heeft veel belastingen ver-
hoogd, maar een stijging met 150 procent 
heeft hij bij mijn weten nog nergens dur-
ven doorvoeren. In het Vlaams parlement 

draait de N-VA daar haar hand niet voor 
om.

“Ja maar”, zegt Muyters, “het gaat maar 
over een verhoging van 1 naar 2,5 pro-
cent.” Gemakkelijkheidshalve vergeet 
hij daar wel bij te zeggen dan de verde-
lingsrechten worden berekend op de to-
tale waarde van wat verdeeld wordt. Stel: 
u erft samen met uw broer een huis van 
uw vader, en u wil uw broer uitkopen, 
dan betaalt u op uw eigen helft ook 2,5 
procent “verdelingsrechten”. In feite be-
taalt u op het halve huis dat u koopt van 
uw broer nu 5 procent, tegenover vroeger 
2 procent. “Dat is nog altijd minder dan 
de 10 procent die u betaalt op een zuivere 
aankoop” zegt Muyters. Maar hij vergeet 
- weer gemakkelijkheidshalve - erbij te 
zeggen dat u en uw broer op de erfenis al 
successierechten hebben moeten betalen, 
waarschijnlijk 9 procent. Als het geen al 
te groot huis is tenminste, anders is het 27 
procent! 
De Vlaamse overheid vangt dan voor het 
gehele huis van uw vader al 11,5 procent 
belastingen, een flink stuk meer dus dan 
wanneer u het gewoon zou gekocht heb-
ben.

Wie zeer zwaar getroffen wordt door deze 
belastingverhoging, zijn de mensen die uit 
de echt scheiden, toch ongeveer de helft 
van de gehuwden. Een echtscheiding is 
sowieso al een zeer moeilijke periode in 

een mensenleven. Naast alle emotionele 
geladenheid die bij een echtscheiding en 
verdeling te pas komt, gaat de N-VA deze 
mensen nu nog financieel wat meer stok-
ken in de wielen steken. Wanneer de wo-
ning eigendom is van de beide partners, 
gaat degene die het huis overneemt, voort-
aan ook veel meer moeten betalen. Zelfs 
rekening houdend met de zogenaamde 
“sociale correctie” gaat het bij een door-
snee huis nog altijd over een verdubbe-
ling of meer. Naast de uitkoopsom moet 
al snel 5000 euro aan registratierechten 
op tafel worden gelegd, of een verhoging 
met 2500 euro. Moest Di Rupo dit fede-
raal durven doen, de N-VA zou moord en 
brand schreeuwen!

VB wil miserietaks afschaffen

Het Vlaams Belang daarentegen diende 
al in 2008 een voorstel van decreet in om 
deze “echtscheidingstaks” volledig af te 
schaffen. Dit is niets meer en niets minder 
dan een belasting op miserie! Bovendien 
gaat het hier om een huis waarop alle las-
ten, registratierechten, BTW, enz. al be-
taald zijn. De overheid moet daar met zijn 
pollen afblijven.

Voor wie het on-
dertussen nog 
niet duidelijk zou 
zijn: de N-VA is 
niets meer dan 
een gewone, tra-
ditionele belas-
tingpartij!

Felix Strackx
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

De N-VA blaast koud en warm over vreemdelingenstemrecht!

Minister Bourgeois (N-VA) wil via een 
speciale folder vreemdelingen aanmoedi-
gen om aan de lokale verkiezingen deel te 
nemen
Federaal parlementslid en N-VA-onder-
voorzitter Ben Weyts stelde enkele weken 
geleden in de pers dat hij nooit begrepen 
heeft waarom de regering-Verhofstadt in 
2004 besliste om lokaal stemrecht te ge-
ven aan vreemdelingen van buiten de EU 
die al vijf jaar legaal in ons land verblij-
ven.

Vandaag stelt het Vlaams Belang vast dat 
N-VA-minister van Binnenlands Bestuur 
Geert Bourgeois de voorbije weken aan 

alle Vlaamse gemeente- en districtsbestu-
ren een schrijven heeft gericht waarbij hij 
“alle niet-Belgen die hiervoor in aanmer-
king komen” wil “aanmoedigen om hun 
stem uit te brengen”. Hij heeft hiertoe een 
laagdrempelige folder laten opstellen die 
de niet-Belgen dient te informeren over 
hun stemrecht en waarbij de lokale bestu-
ren wordt gevraagd om “deze zoveel mo-
gelijk te verspreiden bij niet-Belgen.”

Dit alles staat in schril contrast met de 
federale oppositietaal van de N-VA waar-
bij recent nog bleek dat de N-VA via een 
wetsvoorstel van Kamerlid Theo Franc-
ken de dubbele nationaliteit wil afschaf-

fen waarbij de Belgische nationaliteit een 
doelbewuste keuze zou moeten worden. 
Hoe valt deze opstelling te rijmen met het 
aanmoedigen door Minister Bourgeois 
van de deelname van niet-Belgen aan de 
lokale verkiezingen ?

De spreidstand van de N-VA wordt als-
maar pijnlijker. De N-VA blaast warm en 
koud over het vreemdelingenstemrecht. 
Terwijl de N-VA als federale oppositie-
partij het vreemdelingenstemrecht - te-
recht - aanvalt en wil afschaffen moedigt 
Minister Bourgeois het aan. De hypocrisie 
bij de N-VA kent geen grenzen meer... 



Vlaams Belang 
populair op 
Facebook
Onlangs overschreed de Vlaams Be-
lang Facebookpagina de kaap van 
10.000 fans. Hiermee is onze partij de 
op één na populairste politieke Face-
bookpagina van Vlaanderen. Van meet 
af aan heeft onze partij zwaar ingezet 
op de talloze mogelijkheden die het 
wereldwijde web ons biedt. Gezien de 
mediaboycot tegen onze partij werden 
we hiertoe gedwongen en maakten we 
van de nood een deugd. Op deze ma-
nier geraakten we ongecensureerd de 
Vlaamse huiskamers binnen en werd 
onze boodschap razendsnel verspreid.

Ook aansluiten?

Volg ons op
www.facebook.com/vl.belang.

 Vlaamse Justitie komt er 
nooit meer!

We schreven het reeds: de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse 
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger 

is dan de kwaal zelf. 

Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het 
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor 
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt 
een... nutteloze stem. De Vlamingen wor-
den er politiek geliquideerd. Terwijl de 
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeen-
ten supervoorrechten krijgen.

Nog veel erger is de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement BHV. In 
plaats van een splitsing krijgen we een 
verregaande uitbreiding van de macht 
van de Franstalige rechtbanken tot diep in 
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men 
voortaan kunnen bekomen dat een proce-
dure gevoerd wordt voor een Franstalige 
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onver-
mijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een 

Vlaamse bevoegdheid 
kan worden, vermits 
de wetten en het 
rechtssysteem in heel 
het land identiek 
moeten blijven. Ooit 
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van 
Justitie dringender was dan de splitsing 
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen 
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen 
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de her-
vorming zwaar gediscrimineerd worden. 
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors in-
gekrompen, terwijl het aantal Franstalige 
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder 
dat daar een objectieve reden voor is. In de 
toekomst zullen de Franstalige rechtban-
ken vier keer groter zijn dan de Vlaam-
se, terwijl het aantal Franstalige dossiers 
slechts twee keer groter is. Door deze 
huizenhoge discriminatie is de plaats van 
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters 
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar 
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet 
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’ 
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan 
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt 
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio 
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recen-
te studie van de Universiteit Antwerpen toonde dit nog 

maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de 
pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09


