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Barbara Pas komt naar onze gemeente!
Ze is 36 jaar, handelsingenieur en 
sinds 2013 fractievoorzitter voor het 
Vlaams Belang in de Kamer. Barbara 
Pas heeft in het federaal parlement 
-waar ze sinds 2007 zetelt- een stevige 
reputatie opgebouwd bij vriend en 
vijand. Door onze tegenstanders 
wordt ze gevreesd voor haar gevatte 
tussenkomsten die altijd stoelen op een 
grote dossierkennis. Ze is altijd “to the 

point”, mijdt “ego-tripperij” en 
inhoudloze “show optredens” zoals we 
die van veel parlementairen kennen. 
Ze is hard in haar tussenkomsten maar 
blijft altijd menselijk met respect voor 
de tegenstander. In dat opzicht is ze 
de antipode van Kristof Calvo die zich 
constant als openbare aanklager in een 
volksrechtbank gedraagt. Ironie is een 
handelsmerk bij haar tussenkomsten 
geworden. Ze staat aan de top wat 
mondelinge en schriftelijke vragen 
betreft. In de Kamer is ze ondervoorzitter 

van de “Commissie 
voor de 
Herziening van 
de Grondwet en 
de Hervorming 
van de 

In s t e l l i ng en” . 
Bovendien is 

ze effectief of 
plaatsvervangend 
lid in diverse andere 
commissies.

Sinds 2007 zetelt 
Barbara ook in de 
gemeenteraad van 

Dendermonde. 
Een dramatische 

gebeurtenis in haar privé leven maakt 
dat ze alleen de zorg draagt voor haar 2 
kinderen.

Bij de verjongingsoperatie in de partij 
werd Barbara als ondervoorzitter van het 
Vlaams Belang verkozen. Derhalve zit ze 
ook in het partijbestuur en de partijraad.

Bij dit alles vond Barbara nog de tijd 
om naar de pen te grijpen en het 
boek “De communautaire leegte” 
uit te brengen. Deze onuitgegeven 
vorm van Wetstraatkroniek bevat een 
integrale oplijsting van de verregaande 
inconsequenties en onwaarheden van de 
N-VA excellenties sinds hun Belgische 
machtsdeelname. Het verheugt ons dat 
Barbara haar boek in Machelen-Diegem 
komt voorstellen. Dit tijdens ons 
ontbijtgesprek op 21 mei 2017.

Het VB bestuur Machelen-Diegem

U kan een gesigneerd exemplaar van 
“De communautaire leegte” aankopen 
op ons ontbijtgesprek. U kan het boek 
ook bestellen bij www.uitgeverijegmont.
be, 0472/603.552, bestellen@
uitgeverijegmont.be
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Machelen-Diegem



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

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 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Feestjes in de IJzertoren
De IJzertoren is een 
herdenkingsmemoriaal voor de 
duizenden Vlaamse soldaten die 
sneuvelden voor onze vrijheid, vrede en 
de ontvoogding van ons volk. Eerbied 
en sereniteit zijn daar dan ook op hun 
plaats. De vzw die instaat voor het beheer 
van het IJzertorenmuseum besliste 
echter om de bovenzaal 
van de IJzertoren - 
wegens tegenvallende 
inkomsten -  te 
gaan verhuren voor 
feestjes. In het Vlaams 
Parlement ondervroeg 
Stefaan Sintobin de 
Vlaamse regering, die 
subsidies aan de vzw 
levert, over die plannen. 

Minister Gatz liet ons parlementslid 
weten dat de regering er vertrouwen in 
heeft dat de vzw een goed evenwicht 
tussen de commerciële belangen en de 
erfgoedbelangen zal vinden. Stefaan 
Sintobin was echter niet overtuigd en 
verweet de regering voorbij te gaan aan 
de symboliek van de IJzertoren. 

Hersenspoeling op Ketnet
Op 16 maart wijdde het Ketnet-
kinderjournaal Karrewiet een item 
aan de uitslag van de Nederlandse 
parlementsverkiezingen. In de uitzending 
kreeg de linkse journalist Peter 
Vandermeersch een forum om zijn visie 
te geven. Een forum dat hij misbruikte 
om zijn eigen aversie tegen Geert Wilders 
te uiten. Hij verkondigde dat “veel 
mensen bang waren voor Wilders”, dat 
“heel Nederland heel luid ‘Oef ’ zei toen 
hij niet de grootste was geworden” en dat  
“Wilders wil dat Nederland zich afsluit 
van de rest”. Het Vlaams Mediadecreet 
bepaalt nochtans dat informatieve 
programma’s van de openbare omroep 
objectief moeten zijn. Chris Janssens 
diende bij de Vlaamse Regulator voor de 
Media (VRM)  dan ook klacht in tegen 

de VRT. “Dergelijke hersenspoeling van 
kinderen kan men verwachten op de 
Noord-Koreaanse tv, maar niet in een 
democratie. De VRT moet leren neutraal 
te informeren, ook en vooral naar 
kinderen toe”, schreef hij in zijn klacht.  

Van de 10.561 mensen die in 2016 
door een Vlaams OCMW werden 
betaald in het kader van sociale 
tewerkstelling (de zogenaamde artikel 
60’ers) beschikten er 5.700 of 54 
procent niet over onze nationaliteit. 
Het gaat dan om onder meer mensen 
uit Azerbeidzjan, Bangladesh of 
Pakistan die worden ingeschakeld 
in de Kringwinkel of het rusthuis. 
Dit om “voorbereid te worden op de 
arbeidsmarkt” of om, surrealistischer 
nog, te kunnen doorstromen naar een 
werkloosheidsvergoeding. De sociale 
tewerkstelling van buitenlanders 
door de OCMW’s kostte de 
belastingbetaler afgelopen jaar 88 
miljoen euro. Een en ander blijkt uit 
cijfers die Vlaams Belang-kamerlid 
Barbara Pas opvroeg bij de POD 
Maatschappelijke Integratie. Gezien 
de torenhoge werkloosheid bij onze 
eigen laaggeschoolden wil Pas dat deze 
gesubsidieerde jobs voorbehouden 
blijven voor wie over onze nationaliteit 
beschikt, dus diende ze hiertoe een 
wetsvoorstel in. 

Meer dan 1 op 
2 OCMW-jobs 
voor buiten-

landers



Moslimmeerderheid in gevangenissen
Gedetineerden in de Belgische 
gevangenissen hebben recht op bijstand 
van een geestelijke. Gezien het overwicht 
van islamitische gedetineerden trok 
minister van Justitie Geens het aantal 
islamconsulenten fors op, waardoor 
er voortaan meer imams in onze 
gevangenissen werken dan katholieke 
aalmoezeniers. “Is het normaal dat 
de moslims, die slechts 7% van de 
Belgische bevolking uitmaken, in onze 

gevangenissen over meer geestelijke 
consulenten beschikken dan dat er 
katholieke aalmoezeniers moeten zijn? 
Zou het misschien kunnen dat er 
verhoudingsgewijs veel meer moslims in 
onze gevangenissen zitten dan belijders 
van andere religies?”, reageerde Barbara 
Pas retorisch. De vraag stellen, is ze 
beantwoorden. 

Vlaams Belang demonstreerde 
tegen moslimbeurs  

‘Medina Expo’
Zoals elk jaar vond ook nu weer een 
moslimbeurs plaats in Antwerpen 
expo. Dit jaar heette de beurs ‘Medina 
Expo’, verwijzend naar de plaats op het 
Arabisch schiereiland (nu Saoedi-Arabië) 
van waaruit de islamitische profeet en 
krijgsheer Mohammed razzia’s, militaire 
campagnes en rooftochten organiseerde. 
De betreffende verzen in de Koran, 
de zogenaamde ‘medinese soera’s’, zijn 
haatzaaiend, oorlogszuchtig en sporen 
aan tot geweld tegen ons, de ongelovigen.
Naast moskeeën, hoofddoeken, 
koranscholen, salafistische cursussen, 
halalwinkels enz. kadert een dergelijke 

islamitische apartheidsbeurs in de 
islamisering van onze samenleving. 
Het Vlaams Belang is dan ook sterk 
gekant tegen ‘Medina Expo’. Zeker na 
de bloedige jihad-aanslagen in Brussel 
is het onverantwoord dat een dergelijke 
islambeurs kon plaatsvinden. Een 
dergelijke beurs, gestoeld op islamitische 
principes, werkt radicalisering en jihad-
aanslagen in de hand.

Strijd met ons mee voor  veiligheid en 
vrijheid en tegen de islamisering van 
onze maatschappij!

“Centrum-rechts? Cen-
trum-links? Fiscaal maakt 
het in dit land geen wereld 
van verschil. Betalen zal je. 
Uitgeperst word je.”

Jan Segers, redacteur, Het 
Laatste Nieuws 12 april 

2017

“Londen heeft nu zijn 22/3. 
Zijn dag van ontreddering, 
angst, woede, wantrouwen, 
verscheurdheid en verdeeld-
heid. Zoals het ook al zijn 
7/7 en zijn 22/5 had. Zoals 
Parijs zijn 13/11 en zijn 
7/1 had, Berlijn zijn 19/12, 
New York zijn 9/11. Zoals 
Nice zijn 14/7 had, Orlando 
zijn 12/6, Madrid zijn 11/3, 
Moskou zijn 29/3. Zoals 
Sousse zijn 26/6 had, San 
Bernardino zijn 2/12, Tu-
nis zijn 18/3, Ottawa zijn 
22/10 en Oslo zijn 22/7. 
Zoals Boston zijn 15/4 had, 
Bombay zijn 26/11 en Am-
sterdam zijn 4/11. Maakt 
dat het lijstje van de jongste 
vijftien jaar compleet? Verre 
van, helaas.”

Dieter Dujardin, redac-
teur, Het Laatste Nieuws 23 

maart 2017

“Ik heb ooit gezegd dat ik 
mijn schoen opeet als ze 
daarin slaagt, en ik ben er 
nog altijd redelijk gerust op 
dat ik dat niet zal hoeven te 
doen.”

Gert Peersman, professor 
Economie Universiteit Gent 

over het federale begro-
tingsevenwicht, Knack 5 

april 2017 

“We kunnen bloemetjes 
leggen, kaarsen aansteken, 
onze solidariteit uitspre-
ken voor elkaar. Dat geeft 
troost. Maar het is geen 
afdoend antwoord.”
Peter Mijlemans, redacteur, 

Het Nieuwsblad 23 maart 
2017

“Neem niet drie, maar vijf kinderen”
In het verleden gaven heel wat islamitische 
leiders reeds aan dat ze Europa willen 
veroveren via de baarmoeders van hun 

vrouwen. Hoe sneller de islamitische 
gemeenschap groeit, hoe sneller ‘de 
overname’ kan plaatsvinden, klinkt 
de glasheldere redenering. Die theorie 
indachtig riep de Turkse president 
Recep Erdogan afgelopen maand zijn 
in Europa levende landgenoten op om 
meer kinderen te maken om zo hun 

invloed te vergroten. “Neem niet drie, 
maar vijf kinderen”, zei hij tijdens een 
campagnebijeenkomst in Eskisehir, 
in het westen van Turkije. Of hoe 
de Turkse sultan openlijk aanstuurt 
op een demografische overname. 

En de EU? Die beloont de man met 
een visumvrijstelling voor 80 miljoen 

Turken.



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. 

Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte.  Dat is vijf keer meer dan 
de 22 miljoen euro die de rege-
ring eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij blij-
ven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwa-
men en nu pas erkend zijn, is in 
dit cijfer immers nog niet meegere-
kend. Bovendien blijkt het slechts in 
een minderheid van de gevallen te 
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De 
cijfers tonen aan  dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

www.vlaamsbelang.org  |  02 219 60 09  |  facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang 

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

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. 


