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Escalerend drugsgeweld:
‘War on drugs’ 

van De Wever faalt
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Omvolking, de grote vervanging

SCHUD ZE WAKKER!
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Antwerpen werd alleen al tijdens 
de zomermaanden maar liefst 26 
maal opgeschrikt door drugs-
aanslagen, en het stopt niet. Op 
nauwelijks 80 dagen tijd vonden 
er in totaal 9 gevelbeschietingen, 
6 bomexplosies, 4 vuurwerk-
bomaanslagen, 3 ingeslagen 
brandbommen, 3 schietpartijen 
en 1 steekpartij plaats. De slui-
ting van zes mala� de handelsza-
ken en de twee verijdelde aansla-
gen zijn slechts een druppel op 
een hete plaat. Zowel de lokale 
als federale politie krijgen de 
drugsplaag niet onder controle.

Het Vlaams Belang stelde dan 
ook ‘Operatie Hades’ voor:

 Dag en nacht legereenhe-
den laten patrouilleren in 
de betrokken buurten. 

 Permanente camerabewa-
king via mobiele installa-
ties voorzien in de meest 
getro� en straten. 

 Een tijdelijk samenscho-
lingsverbod opleggen in de 
betrokken straten. 

 Het permanent openen 
van het politiecommissa-
riaat in de Handelstraat 
en het oprichten van een 
‘Meldpunt Drugoverlast’ 
in het betrokken commis-
sariaat waar burgers terecht 
kunnen voor al hun klach-
ten ter zake. 

 Oppakken van alle drug-
dealers en hun handlan-
gers. 

 Inrichten van een tij-
delijk detentiecentrum 
voor illegale vreemdelin-
gen (kazerne Luchtbal). 

 Sluiten van het opvang-
centrum voor drugver-
slaafden ‘Free Clinic’ in 
Antwerpen-Noord. 

Alleen een strategische en 
keiharde aanpak die al-
les uit de kast haalt om de 
drugma�  a te saboteren, zal 
het geweld en de resem aan 
aanslagen een halt kunnen 
toeroepen!

De resultaten van 
onze volksbevraging
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“De War on drugs heeft gefaald”, zeggen de so-
cialistische schepenen Beels en Meeuws in koor. 
Met 39 incidenten sinds 1 juli zijn aanslagen en 
afrekeningen binnen de drugma�  a in Antwer-
pen het nieuwe normaal. Ondanks de grote in-
spanningen van politie, parket en gerecht blijven 
de druggerelateerde aanslagen duren. De situatie 
is ernstig en urgent. Des te wraakroepender is 
het dan ook om vast te stellen dat de Antwerpse 
meerderheid focust op een debat over het al dan 
niet legaliseren van drugs. Hoe kunnen we in 
hemelsnaam de drugma�  a e�  ciënt en kordaat 
aanpakken als het Antwerps stadsbestuur het 
grondig oneens is over de fundamenten van het 
te voeren beleid?

Dweilen met de kraan open

Al weken ondergraven “Vooruit” schepenen het be-
leid. Klap op de vuurpijl was ongetwijfeld het debat 
tussen schepenen Beels en Van Doesburg live op tv 
op het moment dat het beleid toegelicht werd in de 
gemeenteraad door de procureur, de directeur van 
de gerechtelijke politie en de korpschef. Terwijl de 
bevolking maatregelen vraagt, debatteren schepe-
nen op tv over de essentie van het beleid: gedogen 
of bestra� en; legaliseren of criminaliseren. Pijnlijk is 
dat terwijl politie en parket de kastanjes uit het vuur 
halen, Antwerpse schepenen olie op het vuur gieten. 
Het hele beleid werd overigens gekenmerkt door ge-
ruzie. “Vooruit” tegen de N-VA op stedelijk niveau 
en de N-VA tegen “Vivaldi” op federaal vlak.”

Burgemeester De Wever moet kiezen: ofwel kruipt 
hij in de rol van de Vlaamse oppositieleider die de 
federale meerderheid aanvalt ofwel gedraagt hij zich 
als de burgemeester van Antwerpen die zijn poli-
tieke verantwoordelijkheid neemt. Zoniet blijft het 
dweilen met de kraan open… 

Calimero De Wever

Blijft de federale regering in gebreke wat middelen, 
planning en coördinatie betreft?  

Zeer zeker, met een sardonisch genoegen laten De 
Croo, Verlinden en Van Quickenborne Antwerpen 
in de steek. “Dat De Wever zelf zijn problemen op-
lost!” is hun parool. Onverantwoordelijk? Zeer zeker. 
Maar de vraag is of De Wever deze reactie niet over 
zichzelf en onze stad afroept door van de hele ‘War 

on drugs’ een politiek steekspel tussen de Antwerpse 
en het federale niveau te maken? Nu als een Calimero 
bij iedere aanslag zijn onmacht verbergen achter de 
mededeling “het is de schuld van de federale rege-
ring” is toch wel heel erg kort door de bocht.  

Generaal Douglas Macarthur zei ooit: “It’s fatal to 
enter any war without the will to win it.” De vraag 
is: kan de drugoorlog gewonnen worden? Zeer ze-
ker wel, maar dan moeten alle neuzen in dezelfde 
richting wijzen. Wat is de doelstelling van de ‘War 
on drugs’: de drugconsumptie tot een minimum 
beperken? De drugoverlast op de publieke ruimte 
beperken? De drugma�  a oprollen? De import van 
drugs via de haven stoppen? Een leger dat verdeeld is 
over wie de vijand precies is en die al naargelang het 
regiment een andere strategie en tactiek voert, wint 
nooit. Dat is nu juist het probleem. De N-VA wil in 
het o� ensief; de socialisten in het defensief. De We-
ver wil een ‘War on Drugs’ lanceren en de socialisten 
willen drugs legaliseren. Op deze manier win je geen 
oorlog, maar organiseer je je eigen nederlaag. 

Je kan de ‘War on drugs’ alleen winnen als je ook de 
gebruikers aanpakt. De administrateur-generaal van 
de Douane en Accijnzen zegt het klaar en duidelijk in 
een interview in Humo: “Een plan tegen de drugsmaf-
� a helpt niet als je het verbruik niet probeert te ver-
anderen. De vraag is hier groot en het aanbod volgt. 
We moeten dringend bese� en dat er bloed hangt aan 
ieder lijntje coke dat gesnoven wordt. Er wordt veel te 
weinig aan bewustwording gedaan wanneer het over 
cocaïne gaat. Er zijn preventiecampagnes voor alcohol 
en sigaretten. Waarom dan niet voor cocaïne?”

Verdeeld win je geen oorlog

Ja, het is beschamend dat socialisten hun burge-
meester in de rug schieten terwijl de bommen ont-
plo� en op straat. De kakofonie van standpunten 
binnen de meerderheid over het drugbeleid getuigt 
evenmin van veel politiek leiderschap. Daardoor 
wordt de indruk gewekt dat deze coalitie het zelf 
niet meer weet. De oorlog tegen de dealers en de 
drugma�  a kun je niet winnen als gebruikers onge-
straft hun ding mogen doen.  

Zet het leger in

In tegenstelling tot het stadsbestuur heeft het 
Vlaams Belang wel een plan om de drugcrimina-
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb

twitter.com/fdw_vb

www.� lipdewinter.be

Drugs uit de wijk, uit de stad!
liteit in Antwerpen aan te pakken. 
Eerst en vooral moet het gebruik van 
drugs ontraden worden. Ieder drug-
beleid staat of valt met de duidelijke 
afwijzing van drugs. Campagnes in 
het onderwijs, de horeca, in sport- 
en jeugdclubs gedragen door de hele 
Antwerpse samenleving zijn nood-
zakelijk om het massale gebruik van 
onder andere cocaïne te beperken. De 
sociale aanvaarding van drugs moet 
stoppen. Zolang er een grote vraag is 
naar drugs zal het aanbod blijven be-
staan. Daarnaast wil het Vlaams Be-
lang de drughandel en de drugma�  a 
keihard aanpakken. Dit moet gebeu-
ren via ‘Operatie Hades’. Dit plan 
voorziet onder andere in het inzetten 
van het leger in druggevoelige wijken. 
In Frankrijk wordt in het kader van 

de operatie ‘Vigipirate’ het leger al ge-
ruime tijd met succes ingezet om te 
patrouilleren in criminaliteitsgevoeli-
ge wijken in de grote steden. Wat in 
Frankrijk kan, moet zeker ook bij ons 
mogelijk zijn. De inzet van het leger 
in bepaalde wijken moet laten zien 
dat recht en orde heersen, dat de over-
heid de veiligheid garandeert en geen 
drughandel tolereert. Kortom, het 
Vlaams Belang wil geen halfslachtig 
beleid waarbij druggebruik gedoogd 
wordt maar enkel de verkoop van 
drugs wordt beteugeld. Een dergelijk 
beleid is gedoemd om te mislukken. 
Dat bewijs is ondertussen in Antwer-
pen al lang geleverd.

Filip Dewinter

Het aantal moslimkinderen in de Ant-
werpse stedelijke scholen blijft jaar na 
jaar stijgen. Op een totaal van 13.128 
leerlingen (gespreid over 63 scholen) 
stellen we vast dat ondertussen 57 % 
van de leerlingen in het lager onder-
wijs islamles volgt. In het middelbaar 
stedelijk onderwijs volgen 7.477 leer-
lingen les in 13 scholen. 51 % (3.822) 
van hen volgt islamles.

Terwijl in 2014 ‘slechts’ 45,6 % van 
alle leerlingen in het stedelijk lager 
onderwijs islamonderwijs volgde, is 
dit aantal voor 2022 dus reeds op-
gelopen tot 57 %. Voor wat het mid-
delbaar onderwijs betreft, steeg het 
aantal leerlingen dat islamonderwijs 
volgt van 36,4 % in 2014 naar 51 % 
in 2022. Het aantal leerlingen dat in 
het secundair stedelijk middelbaar 
katholieke godsdienst volgt daalt van 
15,7 % naar 13,2 %. 

Wat de districten betreft, stellen we 
vast dat Borgerhout met 81,4% het 
hoogste aantal moslimkinderen in 
het lager stedelijk onderwijs telt, 
gevolgd door Merksem (80,9 %), 
Hoboken (66,1 %), Antwerpen 
(58,8 %), Wilrijk (58,1 %), Ber-
chem (53,4 %) en Deurne (52,4 %). 

Alleen Ekeren (29,7 %) en Berend-
recht-Zandvliet-Lillo (19,2 %) kennen 
nog geen absolute meerderheid aan 
moslims in het stedelijk onderwijs.

Filip Dewinter reageert: “De spec-
taculaire toename van het aantal 
moslimleerlingen in het Antwerp-
se lager en middelbaar onderwijs, 
toont aan dat Antwerpen in snel 
tempo islamiseert. De omvolking 
van onze schoolpopulatie is verant-
woordelijk voor gettovorming en 
een gebrek aan integratie. Sommi-
ge scholen zijn ondertussen islam-
scholen geworden (Het Talent in 
Deurne, Flora in Borgerhout, De 
Tandem en De Piramide in Ant-
werpen), waar meer dan 90 % 
moslims les volgen. Van integratie in 
onze Vlaamse en Europese samen-
leving is dan ook geen sprake meer. 
Het ligt voor de hand dat ook de 
kwaliteit van het onderwijs in deze 
geïslamiseerde scholen erop achter-
uitgaat. Deze cijfers zijn een voor-
afspiegeling van hoe de Antwerpse 
bevolking er op termijn van enkele 
decennia zal uitzien. Het Vlaams 
Belang pleit dan ook voor een im-
migratiestop in Antwerpen om de 
toevloed van moslims te stoppen.”

Antwerpse scholen islamiseren
Absolute meerderheid moslims in stedelijke scholen 
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Een paar maanden geleden hiel-
den wij via de Volksgazet een grote 
Volksbevraging. Het betrof een lan-
ge enquêtelijst waarop zowel elek-
tronisch als schriftelijk kon worden 
gereageerd. Bedoeling was om te 
peilen naar wat er onder de Ant-
werpse bevolking politiek leeft. We 
ontvingen meer dan 1000 antwoor-
den (twee derde elektronisch, een 
derde schriftelijk, vooral dan van 
oudere mensen). Sociologisch is een 
dergelijke enquête relevant. 

Sommige resultaten waren uiteraard 
vanzelfsprekend, andere leerden ons 
dat ons kiespubliek soms toch genuan-
ceerder denkt. 

Bestuur scoort niet

Hoe Antwerpen wordt bestuurd? 
Middelmatig. Hoe De Wever als bur-
gemeester scoort? 5 op 10. Heeft men 
vertrouwen in het bestuur? 80,5 % 
zegt ‘neen’. 60,8 % geeft aan dat de 
leefbaarheid er is op achteruitgegaan. 
Is men tevreden over het veiligheids-
beleid? 79,6 % zegt ‘neen’. Nog een 
aantal zeer relevante resultaten: Ant-
werpen is een onveilige stad (80,8 %) 
en is de voorbije jaren steeds onveiliger 
geworden (82,5 %). Maar de politie 
laat het afweten: is men tevreden over 
onze politie? 53,1 % zegt ‘neen’. 

Een referendum waard

De bevraagden zijn in 91,1 % prin-
cipieel voorstander van gemeentelijke 
referenda. Na het Liefkenshoekdebat 
wisten we natuurlijk al waarom. Maar 
moet de politie dagelijks en 24 uur 
bereikbaar zijn? 93,7 % zegt ‘ja’. Moet 
men bij de politie zonder afspraak te-
recht kunnen? 95,3 % zegt ‘ja’. Moet 
er op districtsniveau een schepen van 
veiligheid komen? 70,2 % zegt ‘ja’. 
Ook een referendum waard dus. 

De politie is onvoldoende aanspreek-
baar, zo vindt 63, 4%. En erger nog, 
maar in dat verband verhelderend: 
slechts 19 % kent zijn wijkagent. Ik-
zelf ken hem toevallig wel, maar als ik 
als leek contact zou willen zoeken gaat 
dat enkel via een omslachtige elektro-
nische procedure. Ook de Blauwe lijn 

blijft voor de meerderheid van de be-
vraagden onbekend (57,6 %). Geen 
wonder dat velen aangeven zich niet 
meer veilig te voelen. Ook werden ve-
len reeds het slachto� er van criminali-
teit, waarbij inbraak de kroon spande.  

Wat zijn de grootste stedelijke pro-
blemen?
Buiten onveiligheid in deze volgorde: 
Files: 92,8 %
Zwerfvuil en sluikstort: 92,6 %
Aanwezigheid illegalen: 90 %  

 Positief nieuws (mag ook 
gebracht worden)

61,3 % van de bevraagden gaf aan 
toch nog graag in Antwerpen te wo-
nen. Waarom? We zijn er geboren en 
getogen, het is een mooie stad, het is 
er gezellig. 60,4 % gaf aan tevreden 
te zijn over het winkelaanbod. Ook 
de mannen en de vrouwen van onze 
pacht scoren goed (88,7 %). En toch 
gaf een ander groot deel aan de stad 
te willen verlaten, onveiligheid, ver-
vreemding, verloedering, � les, te duur, 
spelen daarbij een belangrijke rol. 

Toch ook wat verrassingen 

Een nieuw voetbalstadion? Meer dan 
50 % zegt ‘neen’. Cruiseterminal aan 
het Steen? 60 % zegt ‘neen’. Maar an-
dere zaken verbazen minder. Onder-
tunneling van de kruispunten op de 
Singel? 78,5 % zegt ‘ja’. Een volwaar-
dige luchthaven in Deurne? 75,5 % 
zegt ‘ja’. En dan een immigratiestop, 
de uitzetting van illegalen, een mos-
keestop, de afscha�  ng van subsidies 
voor multikul? Meer dan 90 % zegt 
volmondig ‘ja’! 

Voor de volledigheid (en ook relevant): 
de meerderheid van de bevraagden gaf 
aan op het Vlaams Belang te stem-
men, 20 % van de ondervraagden was 
N-VA-kiezer.

Resultaten Antwerpse volksbevraging

Buitenlanders blijven buiten schot  

Uit cijfers die gemeenteraadsfractieleider Sam van Rooy bij het stadsbestuur opvroeg, blijkt dat LEZ-boe-
tes aan buitenlandse chau� eurs massaal onbetaald blijven. Nederlanders betalen slechts in 57% van de 
gevallen, bij de boetes aan Franse (60%) en Oost-Europese chau� eurs (50,6%) blijft meer dan de helft 
onbetaald. Vlamingen worden qua LEZ dus benadeeld ten aanzien van de vele buitenlanders die met hun 
onbetaalde boetes door de mazen van het net glippen.  

Antwerps autopestbeleid moet stoppen 

Sam van Rooy: “Er zijn verschillende redenen die aan de basis van dit voorstel liggen. De LEZ is bovenal een 
asociale maatregel die voornamelijk mensen uit de lagere en middenklasse raakt, waarbij zij die al minder 
middelen hebben fi nancieel het zwaarst worden getroff en. Daarnaast is de LEZ een hypocriete maatregel, 
want wie betaalt blijft welkom, los van de LEZ-normen. Deze LEZ is een schoolvoorbeeld van bureaucratie, 
regelneverij en groene autofobie. Als Antwerpen schrijven we bovendien, op Brussel na, de 
duurste boetes ter wereld uit.”

Helaas steunde geen enkele andere partij ons voorstel.

Vlaams Belang wil afschaf� ng 
lage-emissiezone (LEZ)

SCHUD ZE WAKKER!

Analyse door Jan Penris
(Antwerps gemeenteraadslid)
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Vlaams Belang steunt 
slachtoffers en overhandigt 
mand met lekkers  

Sinds de tweede helft van de ra-
madan (half april) werden buurt-
bewoners van het Wim Saerens-
plein en de Tweegezusterslaan 
te Deurne in toenemende mate 
geconfronteerd met escaleren-
de overlast en straatterreur van 
zogenaamde ‘jongeren’. Men-

sen werden lastiggevallen, uit-
gescholden en zowel verbaal als 
fysiek bedreigd. Vooral ’s avonds 
waren de incidenten vaak niet te 
overzien: groepjes tot wel veertig 
man sterk namen de openba-
re ruimte over. Voorbijgangers 
kregen blikjes naar zich toe ge-
worpen, vrouwen werden nage-
roepen en wie de ‘jongeren’ aan-
sprak op hun gedrag, werd op 
agressieve manier benaderd.

Deurnes Wim Saerensplein
geterroriseerd door moslimjongeren

Buurtbewoners zijn ten 
einde raad en sluiten 
zichzelf op

Buurtbewoners raakten ten 
einde raad en vanwege de 
dreigende onveiligheid zat er 
voor hen niet veel anders op 
dan zich ’s avonds thuis op te 
sluiten. Vermits de totaal uit 
de hand gelopen situatie we-
kenlang aansleepte en politie-

patrouilles er niet in slaagden 
de rust te laten wederkeren, 
startten buurtbewoners en ca-
fébazin Marcella van het zwaar 
geteisterde Café Daniël’s een 
petitie om paal en perk te stel-
len aan de taferelen van agres-
sie en vandalisme op en naast 
het Wim Saerensplein. De pe-
titie met 415 handtekeningen 
werd door Marcella, gemeen-
teraadsleden Peggy Pooters en 

Sam van Rooy en districts-
raadsleden Sandra Wintersho-
ven en Jan Van Wesembeeck, 
overhandigd aan burgemees-
ter Bart De Wever.

Vlaams Belang in het 
verzet

Antwerps fractieleider Sam 
van Rooy: “Op zondagavond 
15 mei ben ik persoonlijk ter 
plaatse geweest op zowel het 
Wim Saerensplein als in de 
Tweegezusterslaan om een beeld 
te krijgen van de uit de hand 
gelopen situatie. Hoewel de po-
litie er op dat moment met een 
tiental agenten urenlang aan-
wezig was, betekende dit niet 
meer dan een tijdelijke afschrik-
king. Omstreeks 23 uur waren 
de agenten immers vertrokken 
en barstte er zowaar een hel los. 
Moslimjongeren kwamen uit 
zijstraten gelopen om het Wim 
Saerensplein te terroriseren en 
Café Daniel’s te bekogelen.”
Zowel de petitie als de politie-
ke druk vanuit onze districts- 
en gemeenteraadsfractie heb-
ben er uiteindelijk toe geleid 
dat de politie is overgegaan 
tot permanent toezicht en 
systematische controles. He-
laas kwam dit er pas nadat er 
gewonden waren gevallen en 

Slachto� ers worden in de bloemetjes gezet

Café Daniel’s gevandaliseerd 
werd.  

Socialistisch districts-
voorzitter schoffeert 
slachtoffers

Daags na de overhandiging 
van de petitie en de interpel-
latie van Sam van Rooy in de 
gemeenteraad, vond socialis-
tisch districtsraadsvoorzitter 
Frank Geudens (Vooruit) het 
nodig om Café Daniël’s bin-
nen te stormen en cafébazin 
Marcella de huid vol te schel-
den. “Loemper dan loemp”, 
zo klonk het uit de mond van 
een schreeuwende Geudens 
aan het adres van Marcella. 
Louter en alleen omdat zij als 
slachto� er samen met Vlaams 
Belang-mandatarissen een 
petitie had overhandigd aan 
burgemeester De Wever. Dit 
schandalige incident toont 
eens te meer aan dat de so-
cialisten van Vooruit elke re-
aliteitszin en gevoel voor de 
Vlaamse Antwerpenaar verlo-
ren hebben. 

Vlaams Belang toont 
solidariteit

In tegenstelling tot Geu-
dens schaarde het Vlaams 

Belang zich ook na het weder-
keren van de rust aan de kant 
van de slachto� ers. De afde-
ling Deurne van onze partij 
zette zowel cafébazin Marcella 
als de buurtbewoners die het 
slachto� ers waren geworden 
van fysiek geweld op en rond 
het Wim Saerensplein in de 
bloemetjes en overhandigde 
hen een mand gevuld met lek-
kernijen. De rust mag dan wel 
zijn wedergekeerd, allicht ook 
wegens de dalende temperatu-
ren, het Vlaams Belang blijft 
waakzaam!

Overhandiging petitie aan burgemeester De Wever

slachto� er samen met Vlaams 
Belang-mandatarissen een 
petitie had overhandigd aan 
burgemeester De Wever. Dit 
schandalige incident toont 
eens te meer aan dat de so-
cialisten van Vooruit elke re-
aliteitszin en gevoel voor de 
Vlaamse Antwerpenaar verlo-

Vlaams Belang toont 

In tegenstelling tot Geu-
dens schaarde het Vlaams 
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Als enige tegen het 
opengrenzenbeleid 

Onze stad ondervindt steeds meer 
de levensgevaarlijke en vaak mens-
onterende gevolgen van het open-
grenzenbeleid waar, op het Vlaams 
Belang na, alle politieke partijen 
achterstaan, aan meewerken of aan 
hebben meegewerkt.

Moderne slavernij

Een jaar na de dodelijke bouwramp 
met de ingestorte school op de 
Nieuw Zuid-site kwam er, ditmaal 
gelukkig zonder dodelijke slachtof-
fers, een nieuw menselijk drama aan 
het licht. Door het opengrenzenbe-
leid en de daaruit voortkomende 
sociale dumping konden 55 Ben-
gaalse en Filipijnse loonslaven ille-
gaal actief zijn op een werf van che-
miereus Borealis in onze haven. Ze 
verbleven in erbarmelijke omstan-
digheden in heringerichte kamers 
van het verlaten rusthuis Atlantis 
in Deurne. Het betreft een � agrant 
geval van mensenhandel en econo-
mische uitbuiting. Deze Bengalen 
en Filipijnen werden ondertussen 
vervangen door een 40-tal Turken 
en Roemenen. Dat er in Deurne, 
vanuit Nederland, bepaalde appar-
tementen exclusief voorbehoud blij-
ven voor zogenaamde ‘werkgevers 
en bedrijven’, werkt dit soort van 
mala� de toestanden alleen maar in 
de hand. 

Signalen genegeerd

Reeds in mei werd er door een 
voormalig arbeidsauditeur uit Ant-
werpen een klacht ingediend bij de 
sociale inspectie en werd Borealis op 
de hoogte gebracht. Twee maanden 

later kwam de Vlaamse consul van 
de Filipijnen in contact met enkele 
werknemers op de bouwwerf. Hij 
tipte burgemeester De Wever en 
de hulporganisatie Payoke. Pas na-
dat de consul de noodklok luidde, 
ging de bal aan het rollen. Onder-
tussen hebben de inspectiediensten 
reeds 174 buitenlandse werknemers 
geïdenti� ceerd die op de werf van 
Borealis op schandalige wijze eco-
nomisch werden uitgebuit. Ook 
bij een onderaannemer van BASF 
werd er sociale fraude vastgesteld.  

Topje van de ijsberg 

Specialisten vrezen dat dit slechts 
het topje van de ijsberg is en dat het 
aantal meldingen van dit soort eco-
nomische uitbuiting in de toekomst 
zal toenemen. Er zijn de Dienst 
Mensenhandel bij de Federale Ge-
rechtelijke Politie en de Ecosoc-in-
specteurs van de RSZ, die gespe-
cialiseerd zijn in het opsporen van 
uitbuiting en mensenhandel, maar 
volgens de minister van Werk is de 
bezetting onvoldoende. Er zijn, zo-
als zo vaak, te weinig middelen en 
manschappen om voldoende con-
troles uit te oefenen, 
evenals om de 
cr iminelen 
te vervolgen. 
In het regeer-
akkoord van de 
Vivaldi-reger ing 
staat dat de strijd te-
gen mensen-
handel en 
- smokke l 
‘een ab-
solute be-
leidspriori-
teit’ zou 

Ondertunneling 
van de Scheldekaai-
en moet er komen, 
ondanks verzet van 

de socialisten!
Zoveelste dossier dat kloof 
tussen N-VA en socialisten 
blootlegt

De ondertunneling van de Schelde-
kaaien ter hoogte van de Suikerrui 
en Het Steen zou er nu toch ko-
men. Zou, want wederom gaapt 
er een duidelijke kloof tussen de 
N-VA enerzijds en de socialistische 
bestuurspartner Vooruit anderzijds, 
dit keer inzake stadsontwikkeling en 
mobiliteit. Het stadsbestuur spreekt 
met gespleten tong. Schepen Tom 
Meeuws (Vooruit) verklaart onom-
wonden mordicus tegen de onder-
tunneling te zijn en voegt eraan toe: 
“De kaaien als expresweg, daarover 
is het laatste woord nog niet gezegd. 
Ik wil geen leugens vertellen: ik 
vind dat ons beleid rond mobiliteit 
en verkeersleefbaarheid faalt.” 

Stop de autofobie! 

Als enige autovriendelijke partij in 
Vlaanderen is het Vlaams Belang 
alvast verheugd dat de autovriende-
lijke visie het voor de verandering 
nu wél lijkt te gaan halen van de au-
tofobe, groenlinkse visie. We staan 
alsmaar langer en op steeds meer 
plaatsen in de � le. Ondertunneling 
is dan ook de enige optie. Met de 
betre� ende ondertunneling zou er 
bovendien een � etsparking gecre-
eerd worden en zou er bovengronds 
groene ruimte vrijkomen voor � et-
sers en voetgangers. Extra parkeer-
gelegenheid onder de grond zou 

er volgens N-VA-schepen Kennis 
evenwel niet komen, wat wellicht 
toch een toegeving is aan de socialis-
ten. Daarnaast zou er in de nieuwe 
tunnel onder de Scheldekaaien, net 
zoals in de nieuwe tunnel onder het 
Operaplein, een snelheidsbeperking 
van slechts 30 km per uur gelden, 
wat veel te traag is, aldus Van Rooy. 

De “Grote Verbinding” 
tussen N-VA en socialisten 
lijkt een utopie 

Het Vlaams Belang hoopt vurig dat 
de ondertunneling er komt en dat 
N-VA zich deze keer dus niet op-
nieuw laat rollen door de socialis-
ten. De N-VA heeft op het vlak van 
mobiliteit immers al vaak toegege-
ven aan de linkerzijde en de auto-
mobilist wordt daardoor al genoeg 
gepest. Denk maar aan de door het 
stadsbestuur ingevoerde LEZ en de 
recente omvorming van de Turn-
houtsebaan tot � etsstraat. Fractie-
leider Sam van Rooy legt de vinger 
op de wonde wat de groeiende kloof 
binnen het stadsbestuur betreft: 
“Zowel inzake de ‘War on drugs’, 
de stadsdichter, de verdeling van be-
paalde subsidies, de ISVAG-oven in 
Wilrijk als nu ook de ondertunne-
ling van de Scheldekaaien: de N-VA 
en de socialisten van Vooruit zitten 
steeds op een andere golfl engte. Hoog 
tijd voor datgene waar de Antwer-
penaar al decennia om vraagt, na-
melijk een echt rechts en Vlaams 
stadsbestuur!”

worden, maar daar is tot op van-
daag helaas niets van te merken. 

Inzetten op controle 

Ook de Arbeidsinspectie is in 
dit land compleet onderbe-
mand. Mede als gevolg van de zaak 
-Borealis, dat is uitgegroeid tot één 
van de grootste zaken rond men-
senhandel ooit in België, gaat het 
Arbeidsauditoraat van Antwerpen 
gebukt onder een toenemende 
werkdruk; volgens minister Van 
Quickenborne kan het Arbeids-
auditoraat dit dossier nog net aan, 
maar in werkelijkheid staat het wa-
ter hen aan de lippen. 

Stop de fopstraffen 
en de straffeloosheid

Sam van Rooy drong er tijdens de 
gemeenteraad van september op 
aan om over te gaan tot strengere 
stra� en: “Naast het stopzetten van 
het opengrenzenbeleid moet er ook 
een einde komen aan de fopstra� es. 
Bedrijven die betrapt worden op 
dit soort mensonterende praktijken 
worden immers zelden zwaar ge-
straft. De straff eloosheid die België 
kenmerkt als het over moordenaars, 
terroristen, verkrachters, rovers en 

straattuig gaat, is helaas ook hier 
van toepassing: de pakkans is te 
klein, de boetes zijn veel te laag 

en de celstraff en veel 
te kort. Zorg voor 

meer manschap-
pen en midde-
len voor onze 
controlediensten 
en leg zware en 
eff ectieve straff en 
op!”

Illegaliteit op Antwerpse 
bouwwerven loopt de spuigaten uit
Ingestorte school en slavernij in Antwerps havengebied

mische uitbuiting. Deze Bengalen 
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en Roemenen. Dat er in Deurne, 
vanuit Nederland, bepaalde appar-
tementen exclusief voorbehoud blij-
ven voor zogenaamde ‘werkgevers 
en bedrijven’, werkt dit soort van 
mala� de toestanden alleen maar in 
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Reeds in mei werd er door een 
voormalig arbeidsauditeur uit Ant-
werpen een klacht ingediend bij de 
sociale inspectie en werd Borealis op 
de hoogte gebracht. Twee maanden 

als zo vaak, te weinig middelen en 
manschappen om voldoende con-
troles uit te oefenen, 
evenals om de 
cr iminelen 
te vervolgen. 
In het regeer-
akkoord van de 
Vivaldi-reger ing 
staat dat de strijd te-
gen mensen-
handel en 
- smokke l 
‘een ab-
solute be-
leidspriori-
teit’ zou 

dit soort mensonterende praktijken 
worden immers zelden zwaar ge-
straft. De straff eloosheid die België 
kenmerkt als het over moordenaars, 
terroristen, verkrachters, rovers en 

straattuig gaat, is helaas ook hier 
van toepassing: de pakkans is te 
klein, de boetes zijn veel te laag 

en de celstraff en veel 
te kort. Zorg voor 

meer manschap-
pen en midde-
len voor onze 
controlediensten 
en leg zware en 
eff ectieve straff en 
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Antwerpen is vuil!
Vlaams Belang-voorstel om anonieme controleurs in te zetten weggestemd

Properheid een prioriteit? 

Bij aanvang van deze legislatuur liet 
burgemeester Bart De Wever weten 
dat hij van Antwerpen een propere 
stad wilde maken. Er zou in de strijd 
tegen sluikstorten en zwerfvuil een 
versnelling hoger worden geschakeld. 
De berichten en foto’s die ons dage-
lijks uit zowat ieder district bereiken, 
en het stijgend volume en gewicht aan 
sluikstort (tot meer dan 9.000 ton het 
voorbije jaar) en zwerfvuil (een record 
van 778 ton in 2021) bewijzen echter 
het tegendeel. Het is duidelijk dat de 
aanpak van onze stad onvoldoende 
kordaat is en dat camerabewaking 
niet altijd soelaas kan bieden.

Controles en sancties 

Bijgevolg lanceerde onze fractieleider 
in de gemeenteraad, Sam van Rooy, 
het voorstel om anonieme controle-
urs in te schakelen die sluikstorters en 
verspreiders van zwerfvuil op heter-
daad kunnen betrappen en beboeten: 
een methode die in verschillende an-
dere steden, zoals Kortrijk en Sint-Ni-
klaas, wordt gehanteerd. Voedselver-
pakking, blikjes, sigarettenpeuken en 
hondenpoep: al wie eender wat zo-
maar op straat wil achterlaten, moet 
bevreesd zijn om gepakt te worden en 
een torenhoge boete te krijgen. “Be-
voegd schepen Van Doesburg bezorgde 
ons een lijst met maar liefst 80 plaatsen 

Meer dan 1 op 10 vrouwelijke 
stadsmedewerkers maken melding 

van grensoverschrijdend gedrag
Stadsenquête toont veront-
rustende cijfers aan  

De stad Antwerpen hecht naar 
eigen zeggen veel belang aan per-
soneelswelzijn. Om de vier jaar 
wordt hieromtrent een intensie-
ve, grootschalige enquête afgeno-
men bij de stadsmedewerkers.  

Gemeenteraadslid Anke Van der-
meersch vroeg het stadsbestuur 
om de actuele stand van zaken 
in kaart te brengen. De resulta-
ten zijn verblu� end. Hoewel er 
enkele goede aspecten uit de be-
vraging naar voor kwamen, zoals 
autonomie in wijze van werken, 
verlofregeling, werk-privé balans 
en informatievoorziening, kwa-
men er toch vooral een heleboel 
tekorten aan het licht. Zo worden 
beperkte mogelijkheden m.b.t. 
loopbaan en opleiding, steun van 
een leidinggevende bij het om-

gaan met stress en onzekerheid 
m.b.t. de toekomst van de job, 
als negatief ervaren.  

Ronduit schrijnend is dat uit de 
enquête blijkt dat 12,2% (meer 
dan 1 op de 10) het voorbije jaar 
grensoverschrijdend gedrag door 
personeel ervaarde. Heel wat me-
dewerkers gaven aan te hebben 
geleden onder pesterijen, geweld 
en ongewenst seksueel gedrag. 
Bijna 4% ervaarde dit minstens 
maandelijks. De cijfers betre� en-
de pesten op het werk vertonen, 
allicht vanwege het thuiswerken 
wegens corona, een daling (42 in 
2019, 32 in 2020 en 27 in 2021), 
maar blijven met 27 gevallen nog 
steeds bijzonder hoog en zorg-
wekkend. Ook geweld en onge-
wenst seksueel gedrag daalden in 
2020, maar kenden in 2021, met 
een verzevenvoudiging, een spec-
taculaire stijging.  

Zorg voor opvolging en 
sanctionering

Antwerps gemeenteraadslid 
Anke Van dermeersch reageert: 
“Het welzijn en welbevinden 
van werknemers zouden een be-
langrijke zorg moeten zijn voor 
iedere werkgever, dus ook voor 
het Antwerps stadsbestuur. Het 
kan niet zo zijn dat feiten van 
pesterijen, geweld en ongewenst 
of grensoverschrijdend seksueel 
gedrag alarmerend hoog blijven 
bij onze stadsmedewerkers. Nu 
het thuiswerken weer is vermin-
derd, vrees ik dat er opnieuw 
(verdere) stijgingen zitten aan 
te komen. Hier is dus dringend 
werk aan de winkel, met name 
sensibiliserende campagnes, een 
betere opvolging van de klach-
ten, intensere slachtoff erbegelei-
ding en een zwaardere sanctio-
nering van de daders.”

Toch oplossing in het voorzicht voor het capaciteitsgebrek in het Buitengewoon Onderwijs?
Antwerpen heeft te kampen 
met een schandalig nijpend 
tekort aan plaatsen in het bij-
zonder buitengewoon onder-
wijs. Vooral voor kinderen met 
een verstandelijke beperking of 
een autismespectrumstoornis 
is het ook dit schooljaar op-
nieuw enorm moeilijk, om niet 
te zeggen onmogelijk, om een 
plek te vinden in een aangepas-
te school.

Hoewel er in de strijd tegen dit 
tekort aanvankelijk werd afge-
sproken om een nieuwbouw van 
6.000m² te ontwikkelen voor 
Katarinahof, een school van het 
buitengewoon onderwijs in de 
Van Schoonbekestraat, werd de 
oppervlakte teruggeschroefd naar 
3.500m². Er werd immers door 
Woonhaven, de sociale huisves-
tingsmaatschappij van onze stad, 
beslist om meer dan 2.000m² te 

waar er geregeld gevallen van sluikstort 
worden gemeld en 90 plaatsen waar er 
zo goed als altijd zwerfvuil te vinden is. 
Maak toch gebruik van deze kennis en 
zorg voor strikte handhaving op deze 
gekende plaatsen”, aldus fractieleider 
Sam van Rooy.

Daadkracht blijft achterwege 

Het Antwerps stadsbestuur mag 
dan wel laten uitschijnen alles in 
het werk te stellen om de stad pro-
per te maken, het voorstel van de 
Vlaams Belang-fractie om strenger 
te handhaven met anonieme con-
troleurs, werd door alle andere par-
tijen weggestemd.

voorzien als kantoorruimte… 
Aangezien de nieuwe oppervlak-
te ruimschoots onvoldoende is, 
komt er � naal geen school. 

Gemeenteraadslid en onder-
wijsexperte Peggy Pooters vroeg 
aan schepen van onderwijs Jinnih 
Beels (Vooruit) hoe het in he-
melsnaam mogelijk kon zijn dat 
honderden leerlingen opnieuw 
niet kunnen genieten van het 

basisrecht dat het buitengewoon 
onderwijs is. In haar antwoord liet 
schepen Beels weten dat ze de be-
slissing van Woonhaven betreurt 
en dat ze op zoek gaat naar nieuwe 
oplossingen. 

Onder aanhoudende druk van het 
Vlaams Belang zullen er volgens 
de laatste berichten op korte ter-
mijn toch bijkomende plaatsen 
gecreëerd worden.
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Amper 14% bezetting

De Antwerpse Park & Ride-par-
kings op de Antwerpse Linkeroever, 
de Luchtbal en aan de Bredabaan in 
Merksem zijn een slag in het water. 
De drie parkings zijn sinds begin 
2022 geopend en zijn samen goed 
voor 3.835 parkeerplaatsen (1.600 
op Linkeroever, 1.550 op Luchtbal 
en 685 te Merksem). Na een half jaar 
in gebruik te zijn genomen, bedraagt 
de gemiddelde bezetting amper 14% 
(Luchtbal 9%, Merksem 13% en 
Linkeroever 20%). Enkel wanneer 
er in Antwerpen grote manifestaties 
plaatsvinden, worden de P+R-par-
kings soms intensief gebruikt. Zo liep 
de bezetting van de P+R-parkings 
in april 2022 naar aanleiding van 
de ‘Ten Miles’ op tot 100% op zo-

wel Linkeroever als in Merksem (op 
Luchtbal echter nauwelijks 30%). 

102,5 miljoen euro oftewel 
26.858 euro per beschikbare
plaats

Filip Dewinter: “Met gemiddeld 1 
parkeerplaats op 6 benut, zijn de 
P+R-parkings verre van een succes. De 
parkings hebben nochtans handenvol 
geld gekost: 102,5 miljoen euro (43,7 
miljoen euro P+R luchtbal, 37,7 mil-
joen euro P+R Linkeroever, en 14,2 
miljoen euro P+R Merksem). Eén par-
keerplaats in de Antwerpse P+R-par-
kings kost de belastingbetaler gemid-
deld 26.858 euro. Dat is heel veel geld 
voor lege parkeerplaatsen! De redenen 
voor de leegstand liggen nochtans voor 
de hand: de parkings zijn betalend, 

Borgerhoutse districtsraad geschorst wegens de ramadan
Geen scheiding tussen moskee en staat, maar overheid steekt kop in het zand
Tijdens de zitting van de Bor-
gerhoutse districtsraad, van april 
jongstleden werd de raad voor meer 
dan 25 minuten geschorst. Dis-
trictsraadslid en vervangend voor-
zitter Luc Moerkerke (Groen) had 
aan het begin van de zitting een 
tien minuten durende schorsing 
voor de ramadan aangekondigd en 
ter stemming voorgelegd. Vlaams 
Belang en N-VA stemden tegen, 
maar de raadsvoorzitter schorste 
rond zonsondergang tóch de zit-
ting wegens de ramadan, maar dan 
onder het mom van ‘het tellen van 
stemmen’. Dat was duidelijk een 
drogreden, aangezien het tellen van 
nauwelijks 25 stemmen zeker geen 
25 minuten duurt en de wel heel 

erg lange schorsing samenviel met 
de zonsondergang en dus met het 
ogenblik waarop het ramadanvas-
ten mag worden doorbroken.  

Klacht ingediend 

Op basis van de deontologische code 
voor mandatarissen van de stad, het 
OCMW en de districten van Antwer-
pen enerzijds en de eeda� egging van 
iedere mandataris anderzijds, stelde het 
Vlaams Belang, bij monde van Ant-
werps gemeenteraadsfractieleider en 
Vlaams parlementslid Sam van Rooy, 
vier inbreuken vast (Voor mandata-
rissen is het algemeen belang belang-
rijker dan het particuliere belang van 
wie dan ook; Eer en waardigheid van 

Het Vlaams Belang betreurt dat het 
Laarkasteel, beter bekend als Hof 
van Delft, dreigt te verdwijnen. 
Na vele jaren van leegstand en ver-
loedering zal het kasteel naar alle 
waarschijnlijkheid worden afge-
broken. Het betreft nochtans een 
door de Vlaamse Gemeenschap er-
kend monument.  

Het Antwerpse stadsbestuur en de 
Vlaamse Gemeenschap verschuilen 
zich achter de slechte staat van het ge-
bouw als excuus tot sloop. Nochtans 
heeft de overheid geen enkele inspan-
ning gedaan om de verloedering en 
leegstand tegen te gaan. Hoewel het 
monument opgenomen is in de in-
ventaris van onroerend erfgoed van 
de Vlaamse Gemeenschap, werd het 
niet beschermd.  

Gemeenteraadslid en Vlaams parle-
mentslid Filip Dewinter vroeg reeds 
in juni van vorig jaar aan bevoegd 
schepen van patrimonium, Annick 
De Ridder (N-VA), om aandacht 
voor, en behoud van, het Laarkasteel. 

“Uit het antwoord van de schepen 
blijkt dat het stadsbestuur en het Ek-
erse districtsbestuur al die tijd nauwe-
lijks initiatieven hebben genomen om 
het verval een halt toe te roepen. Dit 
is gewoon nalatigheid en een manifest 
gebrek aan respect voor ons erfgoed”, 
aldus Dewinter. 

Ook Ekers afdelingsvoorzitter Kurt 
Van Noten reageert misnoegd op de 
slappe houding van zowel districts- 
als stadsbestuur: “Ik hoop alvast dat er 
iemand zich aanbiedt die alsnog een 
toekomst voor het kasteel ziet en bij 
deze doe ik een warme oproep. Vlaams 
Belang zal alvast blijven aandringen 
om een maximum aan kenmerken-
de elementen van het kasteel te laten 
integreren in wat de toekomst van dit 
project ook mag bieden.” 

er wordt nauwelijks publiciteit voor 
gemaakt en het openbaar vervoer dat 
aansluit aan de parkings is allesbehal-
ve toereikend, stipt en veilig.”

Het Vlaams Belang wil dat: 

 De parkings gratis toeganke-
lijk worden. 

 Campagne wordt gevoerd 
om de P+R-parkings bekend 
te maken. 

 Het aansluitend openbaar 
vervoer toereikend, stipt en 
veilig wordt.

Park & Rides (P+R)
zwaar onderbezet

het mandaat komen in het gedrang als 
een mandataris handelt in strijd met 
het algemeen belang; Mandatarissen 
gaan respectvol om met elkaar; Ver-
zaken aan de verplichtingen van het 
mandaat). Deze werden gestaafd en als 
klacht ingediend bij zowel het Bureau 
voor Integriteit van de stad Antwerpen 
als bij het Vlaams Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur.

Overheid laat betijen 

Hoewel uit het audiofragment van 
de betre� ende districtsraad duidelijk 
blijkt dat de scheiding tussen kerk 
en staat geschonden werd en dat de 
plaatsvervangende districtsraadsvoor-
zitter een beslissing nam in strijd met 

de deontologische code voor manda-
tarissen, weigeren zowel de bevoegde 
instanties van de stad (Bureau voor 
integriteit) als van de Vlaamse over-
heid (Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur) om hieraan gevolg te geven. 
Het Antwerps Bureau voor Integriteit 
en het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur verschuilen zich in hun mo-
tivatie achter het districtsraadsverslag, 
waarin niet vermeld staat dat de raad 
geschorst werd.  

Sam van Rooy is gedegouteerd door 
deze beslissing: “Potsierlijk dat zo-
wel de stad als het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur weigert om de 
inbreuken op de deontologische code 
in te zien en de overtreder ervan 

niet schorst of op zijn minst berispt. 
Het volstaat om het audioverslag, 
dat ik aan beide instanties bezorg-
de, te beluisteren om tot de juiste 
vaststelling te komen: vier fl agrante 
ambtsinbreuken. Deze slappe hou-
ding toont aan dat onze beleidsma-
kers zich al te makkelijk neerleggen 
bij islamitische gebruiken en dat 
onze democratische fundamenten 
in het gedrang komen, wanneer 
men de huidige islamisering geen 
halt toeroept.”

Ekeren:  Laarkasteel
Stiefmoederlijk behandeld 

door stad Antwerpen
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Het Vlaams Belang wil dat er 
dringend een nieuw energie-
beleid wordt uitgetekend dat 
ervoor zorgt dat we voor onze 
energiebevoorrading minder 
afhankelijk worden van het 
buitenland. “Het nefaste be-
leid van de voorbije jaren heeft 
ons in de miserie gebracht 
waarin we vandaag verkeren. 
Het politieke establishment 
heeft onze kerncapaciteit ka-
potgemaakt en onze energie-
bevoorrading uitverkocht. Tijd 
voor een radicale ommekeer”, 
aldus Vlaams Belang-voorzit-
ter Tom Van Grieken.  

Het energiebeleid dat hier is ge-
voerd, was het slechtst denkba-
re. Het politieke establishment 
heeft onze energieproductie uit-
verkocht waardoor we energie-
melkkoeien zijn geworden van 
Frankrijk. Daarna liep datzelf-
de establishment collectief de 
extremisten van Groen achter-
na in hun eis voor een kernuit-
stap. “Zelfs de N-VA bevestig-
de die kernuitstap meermaals 
toen de partij deel uitmaakte 
van de regering. Miljarden eu-
ro’s werden intussen verspild 
aan de oversubsidiëring van 
groenestroomprojecten, die 
een jackpot werden voor enke-
lingen waarvan de brave Vla-
ming de rekening moest beta-
len via zijn energiefactuur. Het 

Vlaams Belang was de enige 
partij die waarschuwde voor 
dit wanbeleid”, aldus Vlaams 
Parlementslid Sam van Rooy 
(Vlaams Belang).  

Vlaams Energiebedrijf  

Ondertussen is het eindelijk ook 
bij de andere partijen duidelijk 
geworden dat de kernuitstap 
een verkeerd idee was en dat 
de afhankelijkheid van buiten-
landse energie ons tot speelbal 
maakt van het allerlei onfrisse 
regimes. Het Vlaams Belang 
bepleit daarom de oprichting 
van een ‘Vlaams Energiebe-
drijf’. Via een dergelijk Vlaams 
nutsbedrijf moet de Vlaamse 
overheid zélf investeren in nieu-
we productiecapaciteit. “Op 
die manier kan er gerichter 
geïnvesteerd worden in bevoor-
radingszekerheid en zullen de 
energiewinsten niet meer weg-
vloeien naar het buitenland, 
maar in handen blijven van 
onze eigen bevolking”, stelt 
Tom Van Grieken. 

Taksen uit de factuur!  

Het Vlaams Belang 
wil ook dat de 
Vlaamse regering 
alle taksen uit de 
energiefactuur 
haalt. “Het is 

een schande dat de regeringen 
de al zo dure energiefacturen 
nog aandikken door er aller-
lei taksen in te stoppen, onder 
meer om de schuldenputten 
van de groenestroomsubsidies 
te dempen. De energiefactuur 
mag enkel nog bestaan uit de 
eigenlijke energiekost en de 
distributiekosten.” Ook moet 
er voor de partij eindelijk werk 
worden gemaakt van het op-
doeken van de schimmige 
intercommunales die de distri-
butienetten beheren, maar ei-
genlijk vooral dienen om goed-
betaalde postjes te voorzien 
voor de politieke vrienden. “Er 
moet één Vlaams distributienet 
komen. Dat zal veel ef� ciën-
ter kunnen werken met lagere 
energiefacturen als resultaat”, 
aldus Van Rooy.

Het Vlaams Belang wil de mi-
nimumlonen in ons land met 
minstens 5 procent optrekken. 
Vlaams Belang-parlementslid 
Hans Verreyt – die daartoe 
een initiatief indiende in het 
federaal Parlement – wil zo 
niet alleen de koopkracht van 
de mensen met een lager in-
komen versterken, maar ook 
werken lonender maken en 
zo meer mensen aan de slag 
krijgen.

Uit het jaarlijkse rapport van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) blijkt dat nergens in de 
wereld de ‘loonwig’ – het verschil 
tussen de loonuitgaven van de 
werkgever en het nettoloon dat de 
werknemer ontvangt – zo groot is 
als in België. Dat geldt in het bij-
zonder voor werknemers met lage 
lonen. “België is zelfs het enige 
land waar de werknemer minder 
dan de helft van zijn loon over-
houdt”, legt Hans Verreyt uit.  

Lagere belasting op arbeid

De Vlamingen werken erg hard, 
maar houden dus veel te weinig 
van hun loon over. Het Vlaams 
Belang pleit daarom voor een 
verhoging van de Vlaamse mi-

nimumlonen met minstens 5 %, 
maar ook voor een verlaging 
van de lasten op arbeid. “De be-
lastingvrije som moet opgetrok-
ken worden naar 12.500 euro 
en het tarief voor de tweede be-
lastingschijf moet van 40% naar 
30 % verlaagd worden. Dat 
moet werkende Vlamingen per 
maand 150 tot 200 euro netto 
extra opleveren”, licht Verreyt het 
Vlaams Belang-standpunt toe.  

Het Vlaams Belang is er boven-
dien van overtuigd dat het op-
trekken van het minimumloon 
ook onze economie en samen-
leving ten goede zal komen. 
“In Vlaanderen hebben we mo-
menteel geen gebrek aan jobs, 
maar wel aan personeel dat die 
jobs wil invullen. Het optrekken 
van de minimumlonen zal wer-
ken interessanter maken en dus 
ook meer mensen activeren”, 
besluit Verreyt.

Het Vlaams Belang is in de par-
lementen, gemeenteraden én 
daarbuiten de actiefste politieke 
partij inzake dierenwelzijn. In 
2019 trok onze partij in samen-
werking met de Partij voor de 
Dieren (PVDD) van Jan Van Puy-
velde naar de kiezer. Die samen-
werking werpt zijn vruchten af.  

Alleen al in het Vlaams Parlement 
deed het Vlaams Belang honder-
den voorstellen en suggesties om 
het dierenwelzijn in Vlaanderen 
te verbeteren. Vlaams Parlement-
slid en dierenwelzijnsspecialiste 
Els Sterckx diende onder meer 
voorstellen in om dierenmishan-
deling strenger te bestraffen, het 
langdurig aan de ketting houden 
van honden te verbieden, een 

centraal noodnummer voor die-
renverwaarlozing te installeren en 
meer politieagenten op te leiden 
in de dierenwelzijnswetgeving.  

Het Vlaams Belang organiseert ook 
aan actief dienstbetoon aan men-
sen die vragen hebben over dieren-
welzijn of die niet weten tot welke 
diensten ze zich dienen te wenden 
met meldingen inzake dierenmis-
handeling of -verwaarlozing. De in-
zet van onze dierenwelzijnsexper-
ten dwingt inmiddels respect af bij 
vriend en vijand. Meer info: info@
vlaamsbelang.org

OP DE BRES VOOR ONZE DIEREN

BETAALBARE ENERGIE VOOR ONZE MENSEN
VLAAMS BELANG WIL HOGERE MINIMUMLONEN

WERKEN MOET MEER LONEN!

die manier kan er gerichter 
geïnvesteerd worden in bevoor-
radingszekerheid en zullen de 
energiewinsten niet meer weg-
vloeien naar het buitenland, 
maar in handen blijven van 
onze eigen bevolking”, stelt onze eigen bevolking”, stelt onze eigen bevolking”
Tom Van Grieken. 

Taksen uit de factuur!  

Het Vlaams Belang 
wil ook dat de 
Vlaamse regering 
alle taksen uit de 
energiefactuur 

“Het is 

aldus Van Rooy.

Recent stelden Vlaams Be-
lang-fractievoorzitter in de 
Kamer Barbara Pas en eco-
noom Lode Vereeck hun 
boek Bodemloos voor. “Met 
dit werk willen we de miljar-
dentransfers van Vlaanderen 
naar Wallonië, die vorig jaar 
12,9 miljard euro bedroe-
gen, opnieuw onder de po-
litieke en publieke aandacht 
brengen”, zegt Pas. “Het af-

schaffen ervan is in het be-
lang van zowel Vlaanderen 
als Wallonië, en dat wordt in 
‘Bodemloos’ onweerlegbaar 
aangetoond.”

NIEUW BOEK OVER DE TRANSFERS

Recent stelden Vlaams Be-
lang-fractievoorzitter in de 
Kamer 
noom 
boek Bodemloos voor. 
dit werk willen we de miljar-
dentransfers van Vlaanderen 
naar Wallonië, die vorig jaar 
12,9 miljard euro bedroe-
gen, opnieuw onder de po-
litieke en publieke aandacht 
brengen”

boek Bodemloos voor. “Met 
dit werk willen we de miljar-
dentransfers van Vlaanderen 
naar Wallonië, die vorig jaar 
12,9 miljard euro bedroe-
gen, opnieuw onder de po-
litieke en publieke aandacht 

, zegt Pas. “Het af-

aangetoond.”

Bodemloos bestellen kan via:
www.vlaamsbelangwinkel.org
of scan de QR-code.
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