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Ver van
mijn bed?
De recente aanslag in Manchester leert
ons dat de terreur door islamterroristen
nog niet snel verdwenen zal zijn. In
gans Europa zitten er geradicaliseerden
die letterlijk als een tikkende tijdbom
op elk moment kunnen toeslaan.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

In Boortmeerbeek worden er momenteel
zo’n 35 asielzoekers opgevangen, o.a. uit
landen waar er momenteel geen oorlog
woedt. Onder hen zelfs enkelen die
contact hebben gehad met de daders
van de aanslagen in Parijs en Zaventem.
De zogenaamde “Lone wolf ” kan overal
opduiken. Ook bij ons. De statistieken
leren ons dat de meeste asielzoekers
waarschijnlijk niet zullen erkend worden.
Wie niet erkend wordt krijgt een papier
met daarop de vraag om “het grondgebied
te verlaten”, zonder enige opvolging. Dit
terwijl de grenzen van Europa wagenwijd
open staan. Het blijft dus dweilen met de
kraan open.
Ondertussen proberen onze eigen
minderbedeelde inwoners rond te
komen. Sommigen moeten het doen met
een leefloon en doen er alles aan om uit
de armoede te geraken en om werk te
zoeken. Dit terwijl nieuwe asielzoekers,
die onze taal niet spreken, een totaal
andere cultuur hebben en soms zelfs nog
analfabeet zijn, zonder ooit bijgedragen
te hebben aan de sociale zekerheid alles
wordt aangeboden.
Eddy Mortier
Afdelingsvoorzitter

Onbetaalbare
energie
De
verkiezingsbeloftes
van
de
regeringspartijen blijken na drie jaar nog
minder waard dan het papier waarop ze
gedrukt werden. In plaats van de beloofde
verlaging van de btw op elektriciteit
kreeg u een forse verhoging. In plaats
van een streng immigratiebeleid werd u

geconfronteerd met een asielinvasie. Op
geen enkel domein slaagde deze regering
erin haar beloftes waar te maken.
Dit is een regering van stilstand.
Tijd voor échte verandering.
Tijd voor het Vlaams Belang.

Boortmeerbeekse weetjes
De werken aan de Bredepleinstraat en
de Oudestraat waren al gepland tijdens
de vorige legislatuur. We vernamen
toen in de verkeerscommissie dat
de werken in 2011 zouden starten.
Momenteel wordt het einde van de
werken verwacht in 2018. Van snelheid
gesproken.

Van
de
5
N-VA
verkozen
gemeenteraadsleden
zetelen
er
ondertussen 4 als onafhankelijke. Het

enige officiële N-VA gemeenteraadslid
is als 9de opvolger verkozen met 99
stemmen. Van de 2 N-VA OCMWraadsleden zetelt er ook al één als
onafhankelijke. Kracht van de
verandering?
Het gemeentebestuur is door geld
te beleggen bij de ter ziele gegane
Optimabank 600.000 € kwijtgespeeld.

Heraanleg Oudestraat afgerond tegen 2018?

De factuurregeringen Michel en
Bourgeois zorgden er al voor dat de
stroomfactuur 60 procent duurder
werd. Het beleid dreigt de prijzen
de komende jaren echter door het
plafond te jagen.
Uit een studie van onderzoeksinstelling
EnergyVille blijkt dat een volledige
overschakeling naar hernieuwbare
energie door het uitstappen uit
nucleaire energie zal uitmonden in een
verdubbeling van de productiekost
van de elektriciteit tegen 2030.
Uiteraard zal dit op zijn beurt een
weerslag hebben op de energiefactuur
van de gezinnen en bedrijven in
Vlaanderen. Het Vlaams Belang is de
enige partij die al jaren waarschuwt
voor een te ideologisch gedreven
groene stroombeleid dat de facturen
permanent de hoogte injaagt. De
door nagenoeg alle andere partijen
beoogde uitstap uit kernenergie en de
transitie naar hernieuwbare energie
vergt trouwens aanzienlijk meer
investeringen, meer afhankelijkheid
van invoer én een toename van
aardgasverbruik.
De alsmaar hogere elektriciteitsfacturen
vormen vooral een probleem voor
armere gezinnen die vaak in slecht
geïsoleerde woningen wonen en
niet de middelen hebben om te
investeren in vaak dure maatregelen
om de energiefactuur te beperken.
Ondertussen kan al 1 op 10 gezinnen
de gas- of elektriciteitsfactuur niet
meer betalen. Dit hoeft niet te
verbazen. Sinds het aantreden van
de factuurregeringen Bourgeois en
Michel ging de stroomfactuur met
niet minder dan 60 procent de hoogte
in. Tot overmaat van ramp dreigt ook
de volgende jaren de energiefactuur
nog eens fors te zullen stijgen.

De strijd voor Vlaamse jobs
Vreemde
bouwvakkers
of
vrachtwagenchauffeurs nemen, met
de hulp van de Europese Unie, onze
Vlaamse jobs in. Verschillende sectoren
worden hier geconfronteerd met een
nooit eerder gezien banenverlies.
Vlaams Belang pleit er, als enige
Vlaamse partij, voor om te breken met
de Europese Unie en dit sociaal en
economisch bloedbad onmiddellijk te
stoppen.
Sociale dumping leidt tot sociale
wantoestanden, niet alleen in de
bouw en het transport, maar steeds
vaker ook in andere sectoren zoals de
metaalsector, de bewakingsindustrie,
schoonmaakbedrijven,
slachthuizen
en zelfs de IT-sector. Naast flagrante
sociale fraude wijst het begrip vooral
op de door Europa georganiseerde
oneerlijke concurrentie. De Europese
‘detacheringsrichtlijn’
regelt
hoe
buitenlanders binnen de Europese Unie
kunnen werken. Het belangrijkste gevolg
hiervan is dat zij het loon van het gastland
moeten krijgen, maar hun sociale
bijdragen in hun thuisland betalen.
Vaak liggen deze daar veel lager als ze
al effectief betaald worden. Daardoor
zijn werknemers uit die landen stukken
goedkoper dan Vlaamse werknemers.
De gevolgen zijn dramatisch: duizenden
Vlaamse jobs gaan verloren; in drie
jaar tijd tot 20.000 in de bouw alleen

al. De overheid loopt ondertussen
belastinginkomsten mis en onze sociale
zekerheid wordt onderuit gehaald.
Werkgevers die niet meedoen, worden
uit de markt geprijsd.
BELGISCHE AGENDA
Ondanks het feit dat de Belgische
detacheringswet al verder gaat dan de
Europese minimumbepalingen, blijft de
Belgische wet zo lek als een zeef en laat
hij de deur wijd open voor allerhande
misbruiken. Europees Commissaris
Marianne Thyssen (CD&V) wil nu de
Europese regels rond detachering herzien
op basis van deze manke Belgische wet.
De herziening van Thyssen zal dus voor
ons ten gronde niets veranderen. Men
kan de herziening terecht bestempelen als
het in Europa opdringen van de volstrekt
ontoereikende ‘Belgische agenda tegen
sociale dumping’. Hoogstens zou
een herziening de lat gelijk leggen in
gans Europa, maar voor de Vlaamse
strijd tegen sociale dumping brengt de
herziening niets bij.
SPIEGEL VAN EUROPESE
VERDEELDHEID
Het voorstel van Thyssen stuit bovendien
op fel protest uit Centraal- en OostEuropa. De nationale parlementen van
10 landen hebben bezwaar ingediend

tegen de herziening. Zij vrezen dat hun
burgers banen in West-Europa zullen
verliezen. Het voorstel legt dus vooral de
wijd gapende kloof binnen Europa bloot.
Het is dan ook maar zeer de vraag of deze
totaal ondermaatse herziening door het
Europees Parlement zal geraken.
EENSGEZIND BREKEN MET DE
EUROPESE UNIE
Vlaamse werkgevers en werknemers
durven al eens van mening verschillen,
maar rond deze kwestie is er
eensgezindheid:
bedrijven
moeten
immers Vlaamse werknemers ontslaan
en gaan uiteindelijk failliet omdat ze
niet langer concurrentieel zijn. Vriend
en vijand zullen erkennen dat er slechts
één manier is om sociale dumping uit te
roeien met tak en wortel: buitenlandse
werknemers hier sociale bijdragen laten
betalen. Alle Vlaamse partijen erkennen
het probleem, maar blijven steken in een
onhaalbare Europese oplossing. Vlaams
Belang pleit er, als enige partij, voor
om de totaal ontoereikende herziening
door Thysen resoluut te verwerpen en
de bestaande wet onmiddellijk uit te
breiden met de sociale bijdragen: gelijk
loon voor gelijk werk op dezelfde plaats.
Of: vijf minuten politieke moed voor
Vlaamse jobs, Vlaamse ondernemingen
en Vlaamse welvaart.

VB niet welkom bij openbare omroep
POLITIEKE MANIPULATIE

Het Vlaams Belang werd in 2016
welgeteld nul (0) keer uitgenodigd als
gast in een entertainmentprogramma
van de VRT. Dit in tegenstelling tot
de andere partijen. Dat blijkt uit
cijfers die Vlaams parlementslid
Anke Van dermeersch opvroeg bij
mediaminister Sven Gatz.
Open VLD, CD&V, N-VA, SP.A en
ook Groen waren daarentegen wél
geregeld vertegenwoordigd. Zo werd
de N-VA 24 keer uitgenodigd en
Open VLD 22 keer. De diversiteit
en pluraliteit die stelselmatig door de
VRT worden gepredikt is volgens Van
dermeersch in de praktijk een dode
mus. Het Vlaams Belang-parlementslid
is de manier waarop het Vlaams
Belang wordt behandeld dan ook

grondig beu. “Uit de studie ‘De foto van
Vlaanderen’ van de VRT bleek al dat de
standpunten van het Vlaams Belang vaak
meerderheidsstandpunten zijn. Het wordt
hoog tijd dat ze die meerderheid ook ernstig
neemt”, reageerde Van dermeersch in Het
Laatste Nieuws.

Volgens
het
Vlaams
Belangparlementslid is er sprake van
verregaande politieke manipulatie
omdat sommige partijen vaak gevraagd
worden en andere zelden of nooit:
“Onderzoek toont aan dat de deelname
van politici aan populaire programma’s
een significante invloed heeft op de
verkiezingsuitslagen. Wanneer dan uit
cijfers blijkt dat vertegenwoordigers
van sommige politieke partijen
overbevraagd zijn voor deelname aan
entertainmentprogramma’s,
terwijl
vertegenwoordigers van andere partijen
bijna niet of zelfs helemaal niet aan
bod komen, lijkt dit neer te komen op
politieke manipulatie.”

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

België
Belastingkampioen
Van alle ontwikkelde landen
heeft België de hoogste belastingdruk. Dat blijkt uit een nieuw
rapport van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Een alleenstaande zonder kinderen die in dit land 100 euro
verdient, ziet daar meer dan
54 euro van wegvloeien
naar de schatkist. Dat is
een pak meer dan het
OESO-gemiddelde van
36 euro. Kortom: ook
onder de regeringMichel blijft België
de kampioen van
de uitgeperste
citroenen.

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Leefloon asielzoekers:

vijf keer meer dan verwacht!
Kostprijs asielleefloon
per nationaliteit 2015
Guinee:
€ 12 miljoen
Eritrea:
€ 2,5 miljoen
Senegal:
€1,5 miljoen
Kameroen:
€ 1,6 miljoen
Djibouti:
€ 753 duizend

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

OCMW van de wereld
Daar zal het overigens niet bij
blijven. Het grote aantal van de

asielzoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn, is
in dit cijfer immers nog niet meegerekend. 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… Samengevat: uit alle windstreken.
Het zijn cijfers en feiten die beklijven, zeker wanneer men weet dat
ondertussen één op zeven landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

naar
SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.
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