VEILIGHEID
IS EE N BA SI SR EC HT

ANALYSE

DOSSIER

Pagina 5

Pagina 10

Verhoogde parkeertarieven:
het nieuwste belastinginstrument van 2022

TRIMESTRIËLE PUBLICATIE - P925811 - TWEEDE TRIMESTER 2022

Veiligheid is een basisrecht

VU TOM VAN GRIEKEN - MADOUPLEIN 8/4 1210 BRUSSEL

LID WORDEN?
2

25,00 EUR: steunend lid
12,50 EUR: normaal lid
Schrijf het bedrag over op rekening
van Vlaams Belang
BE39 4352 0249 1119 en vermeld
uw naam en voornaam en uw volledige adres.
Vervolgens ontvangt u het Vlaams
Belang Magazine en de publicaties
van de Brusselse afdeling.

ONS
CONTACTEREN?
Madouplein 8 bus 4
1210 BRUSSEL
Place Madou 8 boîte 4
1210 BRUXELLES

02 209 23 11

brussel@vlaamsbelang.org

vlaamsbelangbrussel.be
vlaamsbelangbruxelles.be

@vlaamsbelangbrussel

EDITORIAAL
LESSEN TREKKEN
Of we ons hart konden tonen voor Oekraïners die op de vlucht
zijn voor de vreselijke oorlog? Uiteraard konden we dat. Vele Vlamingen en Brusselaars, waaronder heel wat leden van het Vlaams
Belang, hebben hun deur open gezet om hen op te vangen. En
dat is ook logisch: het Vlaams Belang heeft altijd gepleit voor
opvang in eigen regio. Wie Duitsland en Polen doorrijdt, staat
al in Oekraïne. Dat we dan ons steentje bijdragen om Europese
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen is logisch.
Wat minder logisch is, is dat de Vivaldiregering in de eerste plaats
beroep moest doen op gewone burgers om opvangplaatsen te
vinden. De ontvangst en registratie van Oekraïense vluchtelingen
loopt bovendien op het moment van dit schrijven nog altijd zeer
chaotisch. Terwijl de burgers van dit land hun beste kant laten
zien, schiet de overheid schromelijk te kort.
Hoe komt het dan dat landen als Hongarije en Polen de zaken wél
goed kunnen aanpakken? Misschien – eigenlijk bijna zeker – heeft
dat iets te maken met het feit dat dat net die landen zijn die de
voorbije jaren hun grenzen hebben beschermd tegen gelukzoekers van over heel de wereld. En daarbij ook onze grenzen. Immigranten komen Polen en Hongarije niet binnen om daar te blijven,
maar om door te reizen. Naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk
en ook België. In plaats van de Polen en Hongaren dankbaar te
zijn, werden ze echter met de vinger gewezen en overladen met
sancties door de Europese politieke elite, waaronder uiteraard
ook België.
In Brussel lopen er vandaag minstens 100.000 illegalen rond.
Onze asielcentra zitten vol. Vol met mensen waarvan meer dan de
helft hun asielaanvraag zelfs frauduleus is. Er is zo weinig plaats
dat onze regering, nu er een Europese vluchtelingencrisis is, bij de
gewone man en vrouw moet gaan aankloppen.
En in Polen en Hongarije? Op het moment dat Europese vluchtelingen hulp nodig hadden, konden zij meteen hulp
bieden. Hotel België zat echter al vol. Hoog tijd om
daar lessen uit te trekken.
Afrikanen moeten in de eerste plaats in Afrika opvangen worden.

Foto’s:
Eric’s Groove Page

Bob De Brabandere
Senator en voorzitter Vlaams Belang Brussel
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VERNIELINGEN AAN BASILIEK VAN
KOEKELBERG NIET LICHT OP TE NEMEN
De bekende basiliek van Koekelberg is sinds enkele weken het mikpunt van vandalisme. Recent
werden nog straatstenen door de ramen gegooid.
Agressie tegen religieuze symbolen mag niet licht
worden opgenomen. De vernielingen die worden
aangericht aan de basiliek moeten scherp veroordeeld worden en de verantwoordelijken dienen
een voorbeeldige straf te krijgen.

meenschapswachten en met de jongeren”, aldus
de woordvoerder politiezone Brussel West in een
artikel in Bruzz. Er wordt overwogen het terrein ‘s
nachts af te sluiten.
Het ‘s nachts afsluiten van het terrein is geen goed
idee. De aanvallen vinden immers ook bij klaarlichte dag plaats. Mij lijkt het er sterk op te wijzen
dat bepaalde groepen een vorm van machtsdemonstratie etaleren. Bij klaarlichte dag één van
De aanvallen in Koekelberg gebeuren niet enkel ‘s de meest emblematische en gekende kerken van
nachts. Begin maart werden er omstreeks 15u30, Brussel en het ganse land kunnen aanvallen,
dus op klaarlichte dag, stenen in
zonder daarvan de gevolgen te
“Op deze
een kantoor geworpen. De kosten
moeten dragen, is voor bepaalde
lopen hoog op. In diezelfde week manier geven groepen een symbolische daad.
heeft de kerkfabriek al een zestal de daders van Door op deze manier uiting te geramen moeten vervangen. En nu
ven van vijandschap tegen onze
zijn ze opnieuw ingeslagen. “We de vernielingen Westerse beschaving en de chrismoeten ons niet enkel zorgen ma- in Koekelberg telijke cultuur, stellen zij haast een
ken om de veiligheid van het persopolitieke daad.
uiting van
neel van de kerkfabriek, maar ook
vijandschap
over het erfgoed. De geschilderde
Men heeft het vaak over haatmistegen onze
glasramen zijn niet zomaar te verdrijven. Het is wellicht niet overWesterse
vangen.
dreven dit hiermee in verband
samenleving en te brengen. Het opsporen en beDe daders werden nog niet geïden- de christelijke straffen van de daders
tificeerd. De politie en de kerk zelf
moet daarom voorcultuur”
verdenken jeugdbendes die uit zijn
rang krijgen om erop vernieling of intimidatie. Ook al
ger te voorkomen. In
omdat er nooit pogingen zijn geweest tot diefstal. Frankrijk worden met de regelmaat
“We vermoeden dat het jongeren uit de gemeen- van de klok kerken in brand gestote of uit Brussel zijn. Wij vinden het als politie ken, ik wil niet dat het hier ook
belangrijk om dit probleem op te lossen, maar verder escaleert en we dat hier
dit gaat niet zonder communicatie en samen- ook moeten meemaken.
werking. Samenwerking met de kerk, met de geDominiek Lootens-Stael
Fractievoorzitter Brussels Parlement
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GEZIEN IN BRUSSEL

Op 15 januari 2022 in Rogier, één van de
drukste metrostations van Brussel, duwde een
man een vrouw op het spoor. Een moordpoging
dus. Zomaar, voor het plezier. Gelukkig kon de
metro net op tijd stoppen en hield de vrouw er
geen lichamelijke letsels aan over. Zulke daden
zijn ontoelaatbaar. Enkel een keiharde straf is
hier op zijn plaats!

Op nauwelijks één kilometer van de Grote
Markt van Brussel in de wijk Anneessens, gooiden «jongeren» op 7 februari 2022 een brandbom naar de politie... De politiek is de controle
volledig kwijt, maar heeft het lef nog om de
burgers wijs te maken dat een multiculturele samenleving een troef is. Geloven die politici zelf
nog wat ze zeggen?
Acht keer op één jaar tijd (2021) dat het
Raadsplein in Anderlecht ‘s nachts in duisternis gehuld werd. De reden? De elektriciteitstoevoer werd er telkens afgesneden, zodat het
voor criminelen makkelijker is om er ongemerkt
hun drugshandel te voeren. Naast het feit dat
er nauwelijks iets ondernomen wordt om de
drughandel aan banden te leggen of het krapuul op te pakken, kosten de herstellingswerken 3640 EUR aan de belastingbetaler. Indien
u zich afvroeg waaraan uw belastinggeld gespendeerd werd, dan heeft u hier alvast een
deel van het antwoord!

Onbekend geboefte pleegde begin maart een
aanslag op het politiecommissariaat van Molenbeek. Met molotovcocktails probeerde men
het gebouw en wagens in brand te steken.
Politieagenten, maar ook brandweerlui en
hulpdiensten worden er zomaar aangevallen.
Die mensen verdienen een veel betere bescherming. Daarom is een zerotolerantiebeleid nodig, met gerichte politiecontroles.
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VERHOOGDE PARKEERTARIEVEN:
HET NIEUWSTE BELASTINGINSTRUMENT VAN 2022
De stad Brussel die tien euro per uur parkeren
aanrekent tijdens de Kerstmarkt, Sint-Jans-Molenbeek dat het parkeren betalend maakt tot 21u voor
bezoekers of Brussels mobiliteitsminister Van den
Brandt (Groen) die graag voor een derde bewonerskaart 500 euro aanrekent. Afgelopen maanden werden gekenmerkt door een opbod aan
initiatieven en aankondigingen om het pestbeleid
tegen de automobilist nogmaals te versterken. Alleen is de timing deze keer zeer slecht gekozen.
De burger moet de ene crisis na de andere slikken en het saturatiepunt dreigt binnenkort bereikt
te worden. Naast de gezondheidscrisis dient de
Brusselaar een resem aan structurele problemen te
verdragen waar hij bijzonder machteloos tegenover staat: hoge energieprijzen, hoge huurprijzen, alomtegenwoordige onveiligheid en verloedering, faillissementen in alle sectoren, OCMW’s
die nauwelijks hulp kunnen bieden, een ongezien
begrotingstekort, hoge brandstofprijzen, enzovoort. In 2022 komt daar nog eens een verhoging
van de parkeertarieven bij, het verbannen van
ca. 10 000 wagens door de lage-emissiezone
(LEZ) en nieuwe circulatieplannen die uitmonden
in geschrapte parkeerruimte en kunstmatige files.

zijn wel positieve initiatieven te bemerken, maar
wanneer deze in de praktijk omgezet moeten
worden, is de vaststelling telkens dezelfde. Acties
geruggensteund door een dogmatische en radicale visie op ecologie. Het resultaat is dat de burger vaak de indruk heeft dat het paard achter de
wagen gespannen wordt. Jammer genoeg is dat
geen illusie. Het parkeerbeleid en bijhorende visie
op mobiliteit zijn daar een goed voorbeeld van.
Ondanks de gezondheidscrisis en de bijkomende economische ongunstige situatie verdedigt de
groene mobiliteitsminister met hand en tand haar
gewenste prijsstijging van de parkeertarieven. In
andere Europese hoofdsteden zouden de parkeertarieven fors hoger zijn dan in Brussel, en daarom
moeten ze in Brussel ook stijgen. Maar Brussel is
niet Kopenhagen, Genève of Parijs. De situatie is
daar zeer verschillend: een hogere koopkracht,
een andere mentaliteit of een uitgebreidere metro- en fietsinfrastructuur. In de pers haalt Van den
Brandt ook regelmatig het argument boven dat
een meerderheid aan Brusselaars geen eigen wagen bezit. Omgekeerd zou je dus kunnen zeggen
dat 47% van de Brusselaars wél over een wagen
beschikt, waarvan 24% tot de armste groep behoort. Het probleem is niet dat de stad van morgen ondenkbaar is met minder wagens, maar wél
het uitblijven van alternatieven die deze evolutie
mee in de hand moet werken. Het resultaat is wat
u elke dag ervaart: een georganiseerde chaos.

Halverwege de legislatuur zijn de drie groene
Brusselse ministers bijzonder tevreden over het
geleverde werk. Het klinkt ironisch, maar Elke
Van den Brandt (Groen), Alain Maron (Ecolo) en
Barbara Trachte (Ecolo) onderstrepen gezamenlijk dat “Brussel elke dag een aangenamere, duur- Enerzijds pest men met hoge parkeertarieven,
zamere en toekomstgerichtere stad wordt”. Er kilometerheffingen en een lage emissiezone de
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automobilisten de stad uit, maar anderzijds is
men nauwelijks in staat om alternatieven te bieden. Elke dag rijden er 190 000 pendelaars de
hoofdstad binnen, maar datzelfde gewest beschikt slechts over 2 727 parkeerplaatsen in de
randparkings, terwijl dat er 10 000 hadden moeten zijn in … 2010. De regering wil vervuilende
wagens uit de stad weren, maar beschikt slechts
over een kleine duizend laadpalen voor elektrische wagens. Milieupartijen wensen bestuurders
te ontmoedigen om in de stad te rijden teneinde
gezonde lucht te bieden aan hun inwoners, maar
zorgen zelf voor files en stapvoets verkeer door
hun snel verzonnen circulatieplannen. U begrijpt
het: problemen worden
niet opgelost maar vervormd of zelfs verergerd.

asociaal of discriminerend. Zij die niets bijdragen
aan de samenleving worden verder geholpen,
zij die ervoor werken worden verder uitgebuit.
Kortom, de stad heeft al haar aantrekkingskracht verloren en zinkt verder weg in het verval.
Halverwege de legislatuur heeft deze regering
nogmaals bewezen dat een trendbreuk niet aan
de orde is. De kwestie rond de verhoogde parkeertarieven is daar een zoveelste illustratie van.
Met hogere parkeertarieven en soortgelijke pestmaatregelen hoopt men de gewestelijke kas te
spijzen. Alle mogelijke en beschikbare middelen
ter verzekering van de inkomsten worden dan ook
ingezet: scanvoertuigen,
flitspalen, ANPR-camera’s,
politiecontroles enzovoort.
Dat geld moet dan dienen
om de barmhartigheid
van het Brussels socialisme te financieren, terwijl
de structurele problemen
gewoon verder blijven
bestaan en soms zelfs ontkend. In bepaalde wijken
kan de politie niet meer patrouilleren zonder bekogeld te worden, senioren komen de maand niet
meer rond met hun pensioen, winkels gaan failliet omdat de klanten de stad niet meer in willen.
Maar wees gerust: er zijn meer groene ruimtes,
meer fietspaden en minder auto’s. Het Gewest is
bijna aan haar laatste adem toe, maar regeringspartijen Ecolo en Groen zijn tevreden en kijken
vol vertrouwen naar de toekomst!

“Brussel leeft boven
haar stand en
beseft stilaan dat
de herhaaldelijke
begrotingstekorten
binnenkort
problematisch zullen
worden.”

Het probleem is in feite
dieperliggend.
Brussel
leeft boven haar stand
en beseft stilaan dat de
herhaaldelijke
begrotingstekorten binnenkort
problematisch zullen worden. De regering gebruikt de ecologische transitie als een middel om extra belastingen te innen.
Het begrotingstekort is het gevolg van een economisch verval, zelf veroorzaakt door de exodus
van de Brusselse middenklasse richting de rest
van Vlaanderen en ook naar Wallonië. Brusselaars verlaten hun stad omdat er op twintig jaar
tijd geen fluit veranderd is aan de onveiligheid,
de verloedering of de fiscale druk. Elke poging
om hieraan te remediëren wordt afgeschilderd als
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TERREURAANSLAGEN BRUSSEL
22 MAART 2016
v.l.n.r. Kamerleden Dominiek Sneppe, Ortwin Depoortere, Senator Bob De Brabandere
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RAPPORT OVER ‘DEKOLONISATIE’:
BRUSSEL SLAAT DE BAL VOLLEDIG MIS
“Het verwijderen van standbeelden of het veranderen van straatnamen heeft nog geen enkel
onrecht uit de wereld geholpen.” Dat is de vaststelling van Brussels fractievoorzitter Dominiek
Lootens-Stael als reactie op het rapport dat Brussels staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet
(One.Brussels-Vooruit) gekregen heeft van de
werkgroep dekolonisatie. “Ik denk dat we ons
moeten focussen op de problemen van vandaag
en niet op de bekommernissen van woke-activisten die in alles een probleem zien.”

in het koloniaal verleden zijn langs allerlei zijden
en op verschillende tijdstippen onaangename zaken gebeurd. Het is belangrijk om die elementen
evenwichtig te bestuderen en te duiden, maar
een beeldenstorm zie ik niet als oplossing voor
leed van vroeger en nu. We ons moeten richten
op het heden en de toekomst. Er zijn in Brussel
heel andere problemen aan de orde, sociaal en
economisch, laten we daar onze schouders onder
zetten!”

Ook Kamerlid Kurt Ravyts vindt dat je de geschiedenis niet zomaar moet uitwissen, ook als dat
gaat om een verleden met een dubieus figuur zoals Leopold II. “Vlaanderen met haar hoofdstad
Brussel maakt vandaag – jammer genoeg – nog
steeds deel uit van het Belgisch gegeven en dus
ook de Belgische geschiedenis. Voor ons nationalisten is erfgoed belangrijk, ook wanneer dit erfgoed leden van de Belgische monarchie betreft.
Het rapport pleit er onder andere voor een aan- Wij zijn geen geschiedenisontkenners of-vervaltal beelden uit het straatbeeld te verwijderen. Het sers.“
meest in het oog springend is het advies het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Troonplein te “Het beeld in kwestie verwijst niet naar de koloniverwijderen en zelfs om te smelten. Volgens Smet ale periode en het is geen verheerlijking van de
zijn er nog geen beslissingen genomen. Volgens daden van deze koning in zijn toenmalige private
hem zal daarvoor een samenwerking tussen het kolonie”, besluit Ravyts. “Duiding is nodig, maar
federale en het gewestelijke niveau nodig zijn.
van verplaatsing of afbraak kan voor ons geen
sprake zijn. De geschiedenis is wat ze is. Ook ten
EEN BEELDENSTORM IS GEEN DEKOLONI- opzichte van het wijzigen van straatnamen omSATIE EN AL ZEKER GEEN OPLOSSING.
wille van dekolonisatie staan wij zeer sceptisch.”
Het rapport was onderwerp van een vergadering
in de Kamercommissie die zich buigt over het koloniaal verleden van België. Smet gaf aan dat de
aanbevelingen van de Brusselse werkgroep ‘Dekolonisatie van de openbare ruimte in het Brussels gewest’ nu door de verschillende politieke niveaus moeten worden bestudeerd en besproken.

“Het is niet aan ons om de reputatie van Leopold
II te verdedigen” benadrukt Lootens-Stael, maar


Het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Troonplein
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“Voor ons nationalisten is erfgoed belangrijk,
ook wanneer dit erfgoed leden van de
Belgische monarchie betreft. Wij zijn geen
geschiedenisontkenners of -vervalsers.“
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VEILIGHEID IS EEN BASISRECHT
GEEN VRIJHEID ZONDER
VEILIGHEID

kogelde trams en bussen, etc. Telkens gaan deze
incidenten gepaard met massale vernielingen en
plunderingen.

De veiligheidssituatie in Brussel is volledig uit de hand
gelopen. Er zijn ganse wijken waar zelfs de politie niet
meer veilig is, laat staan een gewone burger. Vrouwen durven na zonsondergang niet meer alleen de
straat op. Zelfstandigen worden geconfronteerd met
overvallen, diefstallen en vandalisme. Drugdealers en
-gebruikers zijn op bepaalde plaatsen een deel van
het stadsmeubilair geworden. De Brusselaars kennen
de problemen. De politiek negeert de problemen. Het
is tijd om het over een andere boeg te gooien.

DE RUST DOEN WEDERKEREN

Elke belastingbetaler in Brussel moet zich ernstig
gaan afvragen of hij/zij nog bereid is om te betalen voor een beleid dat zulke gebeurtenissen
door de vingers ziet. Enkel het Vlaams Belang durft
deze haat jegens onze samenleving en haar inwoners ondubbelzinnig te veroordelen. Dat is immers
ook racisme en minstens even erg als andere vormen van racisme en dient ook bestraft te worden.
Indien ons land niet snel de beslissing neemt om de Ordehandhaving en het naleven van de wetten is de
geschikte middelen in te zetten tegen deze vaak onvermijdelijke voorwaarde om de verschillende gevoorkomende vormen van geweld, dan zijn de meenschappen die in Brussel wonen harmonieus te
Brusselaars gedoemd om te leven in een perma- laten samenleven. Het is vijf voor twaalf om dit in te
nent klimaat van angst en een quasi-burgeroorlog. zien en het is hoogtijd om er ook werk van te maken.
Onze samenleving is meer dan ooit verdeeld tussen
enerzijds de mensen die het goed menen met hun FUSIE BRUSSELSE POLITIEZONES
stad en anderzijds bepaalde groepen, veelal alloch- WEGGESTEMD ...
tonen, die alles verwerpen waarvoor wij staan en
zich weigeren neer te leggen bij onze wetten, onze Reeds juni 2020 werd in het federaal parlement een
regels en onze manier van leven. De afgelopen co- wetsvoorstel van het Vlaams Belang weggestemd
ronacrisis heeft deze situatie nog eens extra in de dat het gepaste kader moest scheppen om een éénverf gezet.
making van de zes Brusselse politiezones mogelijk
te maken. Het Vlaams Belang–voorstel werd toen
De Brusselaars herinneren zich ongetwijfeld alle- enkel gesteund door de N-VA. Ondanks hun genemaal de Black Lives Matter betoging, de rellen in genheid voor het idee kreeg het voorstel geen steun
Anderlecht of aan het Noordstation, de vernielde van andere Vlaamse partijen. Ook in het Brusselse
en opgebrande wagens op Oudejaarsnacht, de be- parlement zetten de Franstaligen hun hakken in het
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zand toen het idee ter sprake werd gebracht door den:
Het probleem écht in kaart brengen
een voorstel van resolutie. Eenheid van commando 1
moet een permanent gegeven zijn!
Probleemwijken moeten in samenwerking met
buurtbewoners en politie in kaart gebracht worHet gaat hier niet over een communautaire kwestie den, zonder politiek correcte taboes. Zo kan er
die sommigen hiervan willen maken. Overal in Brus- een beleid op maat uitgestippeld worden.
sel zijn Franstalige burgemeesters aan de macht.
Voor bepaalde partijen is niet de efficiëntie van de 2
Verhoogde aanwezigheid van de politie
politiewerking doorslaggevend, maar lijken vooral In probleemwijken kan er werk gemaakt worden
lokale machtsbelangen van de PS en MR een prio- van een sterkere en continue politieaanwezigriteit te zijn. Bij grote manifestaties wordt er al onder heid. Indien dat op verzet stuit, moet dat een aanéén commandostructuur gewerkt, waarom kan dat leiding zijn om net méér te patrouilleren.
geen permanent gegeven zijn? Nu is iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Het Vlaams 3
Snelle en effectieve straffen
Belang wil een Brusselse regeringsverantwoordelijke Justitie moet opnieuw zorgen voor een afschrikefvoor veiligheid die door het parlement op het matje fect. Zelfs tegen de kleinste misdaden en misdrijkan worden geroepen.
ven dient hard en snel opgetreden te worden, in
het bijzonder in probleemwijken.

EEN KWESTIE VAN GEZOND
VERSTAND!

4
Criminele buitenlanders buiten
Bijna één op twee gevangenen is vreemdeling en
Het Vlaams Belang heeft steeds de roeping gehad zowat één op drie gevangenen is illegaal in dit
om luid te zeggen wat velen stilzwijgend denken. land. Wie hier illegaal verblijft en/of criminele
Daarom formuleren we enkele realistische voors- feiten pleegt, moet er onverbiddelijk uit.
tellen, die ook onmiddellijk toegepast kunnen wor-

Bestel nu onze brochure over veiligheid!
Per email: brussel@vlaamsbelang.org
Per telefoon: 02 209 23 11
De brochure wordt gratis bezorgd op uw thuisadres.
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VEILIGHEID IS EEN BASISRECHT
... OOK VOOR ONZE APOTHEKERS
Apothekers hebben, net als zoveel anderen, aan het
front gestaan o
 m onze medeburgers zo goed mogelijk
door de gezondheidscrisis te loodsen. Ze worden
hier hartelijk voor bedankt. Maar, gezondheidscrisis
of niet, apothekers hebben daarom niet opgehouden
het favoriete doelwit te zijn van steeds gewelddadiger
wordende misdaad.
Steeds meer apothekers leven met angst omdat
ze reeds het slachtoffer zijn geweest van een
gewelddadige aanval om een paar euro of enkele
geneesmiddelen te bemachtigen, of omdat ze een
collega kennen die zo’n traumatische ervaring heeft
meegemaakt.
De laatste cijfers waarover wij beschikken dateren
van 2017. Toen waren apothekers het slachtoffer
van 3.403 gewapende overvallen, waarvan 808
in Brussel. In datzelfde jaar vonden er ook nog
eens 15.550 gewelddadige overvallen plaats zonder wapendracht, waarvan 6.280 enkel en alleen
in Brussel. Dat zijn cijfers om van te duizelen. Apothekers zijn één van de beroepscategorieën die
eigenlijk gelden als kanarie in de koolmijn: als het
beleid faalt, zijn zij een van de eerste slachtoffers.
Ook vandaag zijn apothekers dan ook, zeker in
Brussel, maar al te vaak slachtoffer van geweld.
Dat wil zeggen dat de overheid faalt.
Daarnaast houdt deze situatie in dat apothekers
aanzienlijke bedragen moeten investeren om hun
eigen veiligheid en die van hun klanten te waarborgen (alarmsystemen, camera’s, beveiliging, enz.).
Voor het Vlaams Belang is het noodzakelijk dat
alle mogelijke middelen van digitale preventie ter
beschikking worden gesteld aan de apothekers, en
dat de overheid ook 100% van deze kosten dekt.
Het is volkomen logisch: als de overheid niet in
staat is om apothekers op een degelijke manier te
beschermen, dan moet ze voor die kosten opdraaien. Zeker gezien het belastingniveau waarmee we
in dit land geconfronteerd worden.
Het Vlaams Belang is van mening dat de plaag
van de onveiligheid waarmee de apothekers ge-

confronteerd worden, te verklaren is door het gebrek aan personeel en materiële middelen van de
politie, en door de laksheid van justitie die de facto
straffeloosheid creëert. Er is uiteraard geen sprake
van het creëren van een “politiestaat”, toch dient
de veiligheid van al onze medeburgers gewaarborgd te worden. Veiligheid is nu eenmaal basisrecht!
Het Vlaams Belang heeft daarom alle apothekers
in de hoofdstad een tweetalige folder toegestuurd
om onze voorstellen kenbaar te maken, teneinde
de apothekers en hun klanten te beschermen. De
tientallen reacties die we ontvingen zijn het bewijs
dat er wel degelijk een gevoel van verwaarlozing
vanwege de overheid bestaat. Het is niet verwonderlijk dat sommige gemeenten in Brussel meer
getroffen lijken te zijn door het geweld tegen apothekers dan andere.
Dit fenomeen is uiteraard het gevolg van de demografische ontwikkelingen van de afgelopen decennia in bepaalde gemeenten. De fundamentele
vraag die we moeten durven stellen is: Kan men
nog spreken van een samenleving indien deze een
grondrecht als de fysieke veiligheid van haar medeburgers niet meer kan waarborgen? Of spreekt
men nog van een beschaving wanneer de barbarij
over de openbare ruimte heerst?
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BPOST TREEDT TAALWET MET VOETEN
“Voor overheidsbedrijf Bpost blijven de taalwetten niet meer dan een vodje papier, en blijven
de Vlamingen in Brussel tweederangsburgers”,
zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “In maar liefst 19 van de 46
postkantoren in Brussel werkt geen enkele Nederlandstalige, noch een Franstalige die over een
tweetaligheidsbrevet beschikt. Zo blijkt uit het
antwoord van minister Petra De Sutter (Groen) op
mijn vraag hierover.”
“Regelmatig ontvangen
we klachten van Brusselaars en pendelaars die
in de Brusselse postkantoren niet in het Nederlands kunnen worden
geholpen”, zo zegt Dominiek Lootens-Stael, de
fractievoorzitter voor het
Vlaams Belang in het
Brussels Parlement.

Zo zijn er amper 134 van de 2.316 Franstaligen
die over het nodige tweetaligheidsbrevet beschikken. Dat is nog geen 6 procent.
“Minister de Sutter beweert dat Bpost garandeert
dat in elk kantoor binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de klanten in de twee talen kunnen geholpen worden, maar dat is pure nonsens”, zegt
Dominiek Lootens-Stael scherp. “Een loketbediende die in het Nederlands
niet verder komt dan
‘goedendag’ en ‘dank u’
is géén tweetalige dienstverlening!”

“Een loketbediende
van Bpost die in
het Nederlands
niet verder komt
dan ‘goedendag’
en ‘dank u’ is
géén tweetalige
dienstverlening”

Op zijn verzoek stelde zijn federale collega Barbara Pas dan ook enkele pertinente vragen aan
bevoegd minister De Sutter. “De antwoorden zijn
onthutsend” aldus Pas. Van de 2.767 personen
die tewerkgesteld zijn in de 46 Brusselse postkantoren, zijn er slechts 451 Nederlandstaligen
(16,3 procent), tegenover 2.316 Franstaligen.
Amper 34 procent van die Nederlandstaligen is
in het bezit van het nochtans vereiste tweetaligheidsbrevet. “Maar het is bij de Franstaligen dat
de situatie pas echt dramatisch is”, zegt Pas.

Het Vlaams Belang roept
minister De Sutter dan
ook op om dringend
werk te maken van échte
tweetaligheid in de Brusselse postkantoren. “Het
wordt hoog tijd dat de
overheden in dit land de
taalwetten niet langer beschouwen als een vodje papier. Leef de wet na, neem enkel tweetalig
personeel aan, en zorg ervoor dat ook Nederlandstaligen overal in Brussel in eigen taal terecht
kunnen”, besluit Pas, die ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal ondervragen over de bijzonder manke toepassing
van de taalwetten in dit land.
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“APARTE NEDERLANDSTALIGE OCMW’S IN
BRUSSEL EEN SLECHT IDEE”
OCMW-raadslid Fahim De Leener (One.
brussels/Vooruit) uit Anderlecht wil voor de
Nederlandstaligen een twintigste OCMW oprichten.
Hij benadrukte daarbij dat onderschat wordt hoeveel
Nederlandstaligen beroep doen op de OCMW’s
terwijl er geen tweetalig personeel voorhanden is.
“Dit probleem werpen wij reeds op sinds het bestaan
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement”, zegt
Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael.
“Zelfs de partijen van de meerderheid erkennen het
nu. De oorzaak ligt vooral in het onderwijs van de
Franse Gemeenschap en in het voortdurend negeren
van de taalwetten.”

Brusselse besturen is deel van het Belgisch evenwicht
waarbij de Vlamingen hun federale meerderheid
aan banden gelegd zien. Dat wordt vaak vergeten”,
aldus nog Lootens-Stael. “Een aanpassing van de
taalwetgeving lost het probleem van de slechte
dienstverlening niet op, maar verzwakt de positie
van de Nederlandstaligen in Brussel nog meer. En
een apart Nederlandstalig OCMW is helemaal van
de pot gerukt, al begrijp ik waar dit idee vandaan
komt. Gewestelijke diensten functioneren enigszins
correct tweetalig en het grote probleem ligt bij de
plaatselijke besturen.”

“Er moet een stadshervorming komen waarbij
gemeenten blijven bestaan, maar waarbij wordt
gekeken wat op een ander niveau, gewest of
gemeenschap, kan worden georganiseerd om de
dienstverlening naar de burger te verbeteren”,
besluit Lootens-Stael. “Maar de piste dat alle
bevoegdheden op het vlak van zorg, welzijn
en gezondheid naar de officieel tweetalige
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
kunnen, zou dan weer de foute piste zijn. Het is net
“Bij elke eentalige aanwerving bij een OCMW op het vlak van deze gevoelige persoonsgebonden
krijgt men officieel een waarschuwing
materies dat ook de tweetaligheid zo
van de vicegouverneur, maar daar
slecht functioneert. Wij pleiten voor
blijft het bij. De persoon komt toch in
een sterkere betrokkenheid van de
dienst”, vervolgt Lootens-Stael. “En met
Vlaamse Gemeenschap in Brussel
het argument van de OCMW’s dat men
en een betere integratie van Brussel
anders geen personeel vindt, wordt de
in de rest van Vlaanderen, zoals we
situatie natuurlijk in stand gehouden.”
tijdens onze studiedag over Brussel en
Brusselbrochure hebben uitgetekend.”
“De Nederlandsonkundigheid bij de
OCMW’s in het Brussels Hoofdstedelijk
 Bestel onze brochure:
Gewest is schrijnend en wordt er alleen
https://www.vlaamsbelangwinkel.org
maar erger op”
of via de contactgegevens op p.2
“De wettelijke tweetaligheid van de
“Personeel van gemeenten en OCMW’s moet het
werk in het Nederlands én het Frans aankunnen”,
aldus Lootens-Stael. “Steeds meer mensen studeren
af in het Nederlandstalig onderwijs, goed voor één
vijfde van de onderwijsmarkt. Deze mensen zijn
perfect tweetalig, maar de Franstalige bestuurders
blijven beweren geen tweetalig personeel te vinden.
De onwil is stuitend.”
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