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In dit nummer:

Begin januari organiseerde de V-SB 
samen met SFL een eerste reflectie-
avond over dit thema. Er werd van 
gedachten gewisseld over welke aspecten 
meegenomen moeten worden in een 
analyse vanuit ons links-soevereinisme. 
De aanzet daartoe is gegeven. 
Gedurende de komende maanden wacht 
ons de opdracht deze analyse te maken 
en omhet resultaat ervan te toetsen op 
de volgende Sociaal-Flamingantische 
Landdag.
Eenieder van u die wil meewerken, is van 
harte welkom. Als we met z'n allen een 
beetje doen, hoeven niet een paar 
mensen alles te doen.
We hebben een tekst over migratie die 
gebruikt kan worden. Wie die nog niet 
heeft, kan die altijd bij ons opvragen, 
zodat we eenzelfde basis hebben als 
vertrekpunt.

De V-SB 
wenst u in 
2010 allen 

een gelukkig 
vrij jaar

Migratie & multiculturaliteit
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Over de vervuiling van de Zenne, nadat Aquiris de zuivering van het Brusselse afvalwater stillegde, 
is al flink wat inkt gevloeid. Spijtig genoeg blijft de kritiek veelal beperkt tot de vraag of Brussels 
minister Evelyn Huytebroeck (Ecolo) voldoende schuld treft om tot aftreden gedwongen te worden. 
Recent  kwamen er  documenten aan het  licht  die  zouden aanwijzen dat  minister  Huytebroeck 
inderdaad op de hoogte was van het dreigement van Aquiris om de waterzuivering stil te leggen. 
Toch vond zij het niet nodig actie te ondernemen, laat staan het Vlaams Gewest op de hoogte te 
brengen. “Milieuvervuiling stopt niet aan de staatsgrenzen”, aldus de groene partij, maar blijkbaar 
wel aan de gewestgrenzen...

Gewestgrenzen en staatsgrenzen zijn geen barrières tegen milieuvervuiling, tegen criminaliteit,... 
Neen, zelfs niet tegen werkloosheid of verfransing. Ze stellen je wel in staat een beleid te voeren 
op maat  van de natie  in  kwestie.  In  tegenstelling  tot  hetgeen Frans Crols  en zijn  volgelingen 
verkondigen: een staatsgrens tussen Brussel-19 en de rest van Vlaanderen zou de visjes in de 
Zenne of de Schelde niet gered hebben. Net zoals de discussie rond de nachtvluchten, blijkt eens 
te  meer  dat  Brussel  en  de  rest  van  Vlaanderen  dermate  met  elkaar  verweven  zijn,  dat  de 
Crolsiaanse  struisvogelpolitiek  niets  zal  oplossen.  Brussel  wegdenken,  zal  de  schrikwekkende 
werkloosheid  niet  oplossen,  en  ook  de  Vlaamse  Rand  zal  daar  schade  door  ondervinden. 
Criminaliteit en armoede zullen niet stoppen aan een staatsgrens. Alleen door in Brussel zelf te 
investeren  in  opleiding,  in  werkgelegenheid,  in  sociale  huisvesting,...  kan  die  trend  gekeerd 
worden.  Dat  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Gewestregering,  die  meer  geïnteresseerd  is  in  het 
jennen van haar hinterland dan in het lot van haar bevolking, daar niet in staat toe is, is eens te 
meer gebleken.

Het feit dat Aquiris zomaar de waterzuivering kan stilleggen, omdat de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering niet inging op haar eis voor extra geld, laat tevens zien waartoe de PPS-constructies 
leiden:  publieke  voorzieningen  worden  herleid  tot  een  nieuwe  winstbron  voor  private 
ondernemingen. PPS-constructies, waarbij de overheid op zoek gaat naar privaat investeringsgeld 
voor publieke dienstverlening, tonen aan dat de huidige politieke klasse op nóg kortere termijn 
denkt dan private investeringen.

België  en  zijn  geschiedenis  kennende,  mag het  niet  verbazen  dat  zij  kiest  om haar  publieke 
dienstverlening over te laten aan Aquiris, dat een onderdeel is van de Franse multinational Veolia. 
Veolia kent een berucht verleden van omkoping, vervalsing van milieurapporten, ontslag van te 
ijverige vakbondsmensen, etc...
Een andere dochteronderneming van de Veoliagroep, Veolia Transport, maakt ook deel uit van het 
CityPass-Consortium.  Een  project  voor  de  aanleg  van  trams  die  Israël  zou  verbinden  met 
zionistische  kolonies  in  de  bezette  gebieden  (Pisgat  Ze'ev,  Neve  Ya'akov,  Gilo,  Ma’aleh 
Adumim,...). Zoiets is in strijd met Resolutie 465 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: 
“Alle maatregelen die Israël neemt om de fysieke kenmerken, de demografische samenstelling, de 
institutionele structuur of de status van de Palestijnse gebieden, met inbegrip van Jeruzalem, te 
wijzigen,  hebben  geen  juridische  geldigheid.”  Deze  trams  zijn  wegens  hun  traject  en  haltes 
uitsluitend gericht op transport van zionistische kolonisten en Israëlische soldaten. Veolia is tevens 
betrokken in de afhandeling van huishoudelijk afval van zionistische kolonies, waarbij  het afval 
belandt op het illegale stort van Tovlan in de Westelijke Jordaanoever.

Na de handelsmissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar 
Israël, blijkt ook dat zij er geen graten in ziet om de publieke dienstverlening 

een bron van winst te maken voor bedrijven die actief meewerken aan de 
zionistische politiek en de terreur tegen het Palestijnse volk. 

Er zijn grenzen



Actiegroepen voor Doel geven 15 500 handtekeningen af aan het Vlaams Parlement.
De V-SB wenst de militanten voor Doel proficiat met hun geslaagde campagne.

Vanaf  dertig  augustus  tot  één  december  vorig  jaar  liep  de  petitie  "spreekrecht  voor  Doel", 
georganiseerd door de actiegroepen rond dit bedreigde dorp (Kunstdoek, Doel 2020). Gedurende 
drie maanden werden massaal handtekeningen verzameld over heel Vlaanderen en ook de V-SB 
deed daar aan mee, op verschillende activiteiten in Doel zelf maar ook bijvoorbeeld op de SFL-
trefdag en andere activiteiten. Het streefdoel was 15000 handtekeningen, het benodigde aantal om 
volgens de procedures van het parlement zelf een half uur spreekrecht te krijgen. Ondanks de 
weinige weerklank in grote media en het feit dat de petitie-actie volledig door vrijwilligers moest 
georganiseerd worden, werd dat quotum behaald. Daarbij viel sterk op hoe breed de (weliswaar 
passieve) steun bij veel mensen was, maar ook hoe weinig men eigenlijk wist waar het precies 
over ging (of waarom Doel zou moeten verdwijnen).

Op zes januari werden de formulieren met de duizenden handtekeningen afgegeven in het Vlaams 
Parlement  in  Brussel.  Militanten  en  sympathisanten  van  de  strijd  voor  Doel  waren  daarbij 
aanwezig. Concreet betekent de aflevering dat binnen nu en zes juni de initiatiefnemers van de 
petitie een half uur spreekrecht krijgen in het parlement. Dan mogen zij hun zaak bepleiten. De V-
SB zal er uiteraard aanwezig zijn voor morele steun. 
Maar we maken ons geen illusies, spreekrecht betekent helemaal niet luisterplicht, en al zeker niet 
dat het parlement of de regering ook gevolg moeten geven aan wat er gezegd wordt. Als er iets 
positiefs uit  dat spreekrecht zal voortkomen zal dat vooral te danken zijn aan de inzet van de 
mensen die de straat zijn op gegaan om handtekeningen te verzamelen en al jaren actief zijn voor 
Doel.  Zij  hebben door deze campagne het stilzwijgen van de media kunnen doorbreken en de 
zaak bij een breder publiek kunnen bekend maken. Voor ons is dàt de eerste overwinning want 
een ander beleid kan pas afgedwongen worden als er  een breed maatschappelijk  debat  komt 
waaruit een sterk verzet kan groeien. 

De campagne voor spreekrecht voor Doel heeft hopelijk een nieuwe stap gezet in die 
richting. De V-SB zal daar zeker aan meebouwen.

Doel bereikt



De Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters is een offensief begonnen tegen de Raad van 
State.  In december al kreeg dit bijzonder rechtscollege een veeg uit de pan omdat het bouw- en 
investeringsprojecten  zo  goed  als  onmogelijk  zou  maken.   Vrijdag  waarschuwde  de  Vlaamse 
minister-president Kris Peeters dat een negatieve uitspraak van de Raad van State in het dossier van 
de Oosterweelverbinding zou leiden tot een rampscenario.  Hiermee wordt de Raad van State weer 
maar eens onder druk gezet.

De kritiek van de neoliberale Vlaamse regering komt natuurlijk niet onverwacht.  De auditeur van 
de Raad van State wees al  op het gebrek aan onafhankelijkheid van de experts  die het milieu-
effectenrapport over de Oosterweelverbinding opstelden.  Dat de Raad van State een streep trekt 
door het Lange Wapperproject, wordt hiermee een stuk waarschijnlijker.  Maar er is meer.  Talloze 
investeringsprojecten zijn de laatste decennia in het gedrang gekomen door uitspraken van de Raad 
van  State.   Denken  wij  maar  aan  de  vernietigingsplannen  voor  Doel,  een  reeks 
gewestplanwijzigingen en een veelheid aan milieuvergunningen en grote bouwprojecten.

Voor de Vlaamse regering pleegt de Raad van State obstructie en worden de economische belangen 
geschaad.  De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) ziet het anders.  Vaak heeft de Raad van 
State  gelijk  en  zijn  er  wel  degelijk  strijdigheden  met  hogere  rechtsnormen  vastgesteld.   Een 
voorbeeld.  Op 2 juli 2009 neemt de toenmalige minister voor Leefmilieu, Hilde Crevits een zeer 
omstreden beslissing.  Onder druk van de Belgische Boerenbond geeft zij een milieuvergunning 
voor een grote varkensstal in een landschappelijk zeer waardevol landbouwgebied in Meldert bij 
Hoegaarden.  Op 12 oktober 2009 gaat de minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters plat 
op  de  buik  en  levert  de  bouwvergunning  voor  de  stal.   Op  29  december  2009  wordt  de 
milieuvergunning voor de varkensstal opgeschort door de Raad van State.  Motivatie?  De minister 
ging zonder motivering voorbij aan de bijna eenduidig negatieve adviezen van de administratie!

En daar schort het schoentje.  De Vlaamse politieke klasse denkt veel te vaak dat zij willekeurig 
beslissingen kan nemen, zelfs al zijn die strijdig met de algemene wet- en regelgeving.  Als de Raad 
van State opmerkingen maakt, dan zou je denken dat de politiek haar beslissingen aanpast of beter 
motiveert, maar neen!  Om te voorkomen dat omstreden investeringsprojecten worden gekelderd, 
beginnen de Vlaamse politici te knoeien met de wetgeving, rommelen zij in de administratie of 
uitten zij niet mis te verstane dreigementen aan het adres van bijvoorbeeld de Raad van State.

De  politiek  doet  er  alles  aan  om  de  inspraak  van  burgers  bij  investeringsprojecten  te 
minimaliseren.  Als de politiek in haar beslissingen voorbijgaat aan het wettelijk kader, dan is de 
Raad  van  State  hard  nodig.   De  Vlaams-Socialistische  Beweging  (V-SB)  neemt  daarom  de 
verdediging op van een instrument als de Raad van State en pleit voor onderbouwde beslissingen 
die  niet  zijn  ingegeven  door  commerciële  belangen  van  projectontwikkelaars,  machtige 
lobbygroepen en dergelijke, maar door het algemeen belang.

Wat we zelf doen, doen we beter?



Zowel in november als in december is de V-SB 
de straat opgekomen om aandacht te eisen voor 
de Palestijnse zaak. Ook in het nieuwe jaar zal 
ze  blijven  agiteren  voor  een  groter  bewustzijn 
over deze kwestie in Vlaanderen, en niet in het 
minst  over  de  (vaak  stille)  collaboratie  van het 
Belgische  establishment  (zowel  bedrijven  als 
politiek).  Zij  zal  zich  de  komende  tijd  dan  ook 
blijven  inzetten  om  de  hypocrisie  van  de 
Brusselse PS en cdH aan de kaak te stellen, ook 
bij hun eigen achterban…

Moorddadig zionisme, met de Europese elite 
als medeplichtige
De stichting van de zionistische entiteit (vaak ten 

onrechte ‘Israël’ genoemd) verliep hand in hand met een massale etnische zuivering, waarbij 750 
000 Palestijnen uit hun huizen werd verjaagd. Tot op de dag van vandaag weigeren de zionisten 
deze mensen en hun afstammelingen het recht naar Palestina terug te keren. Deze weigering is 
immers  cruciaal  voor  het  overleven  van deze  entiteit.  Tegelijkertijd  blijft  ze  volharden  in  haar 
moorddadige geweld, haar uitdrijvingen, haar kolonisatie,… kortom: haar politiek van sluipende 
etnische zuivering. Maar de zionistische entiteit kan ook slechts overleven dankzij de steun die zij 
van de Westerse regeringen en economische elites ontvangt. Zij is van hen afhankelijk, niet alleen 
door de militaire steun die ze van hen krijgt,  maar ook door financiële voordelen. Zo heeft  de 
Europese Unie met de zionisten een akkoord bereikt, waardoor die laatsten goedkoper goederen 
(die vaak op de Westelijke Jordaanoever zijn gemaakt) kan invoeren. Zo financiert Europa sluiks 
de verdere kolonisatie van Palestina. 

PS en cdH: dubbelspel in Brussel
Begin  december  organiseerden Brussels  Export  en het  Brusselse  Ministerie  van Buitenlandse 
Handel een handelsmissie naar de zionistische staat. In de uitnodiging hadden ze het over ‘de 
normaliteit van dit land’, ‘een sterke en dynamische economie’ en ‘het dikwijls eenzijdig beeld dat 
de media ventileren’. Aan de rechten van de Palestijnen worden geen woord vuil  gemaakt; de 
winst gaat voor alles.

Mohamed Daïf (PS) en Ahmed El Khannouss (cdH), Brusselse parlementsleden uit de baronie 
Molenbeek, protesteerden hiertegen… met woorden. Nochtans leidt de PS de Brusselse regering 
en het cdH het Ministerie van Buitenlandse Handel. Geen van beiden heeft ooit deze gang van 
zaken echt in het gevaar gebracht.

De  PS  en  het  cdH  spelen  dubbelspel:  ze  bevorderen  ongegeneerd  de  economische 
medeplichtingheid van Brussel aan de zionistische kolonisatiepolitiek, en Daïf en El Khannouss  
laten ze verbaal protesteren om de achterban te plezieren (en stemmen te ronselen). Daïf en El 
Khannouss spelen het spelletje mee.

Wat te doen?
We kunnen niet verwachten dat de PS, het cdH, en de andere grote partijen spontaan een einde 
zullen stellen aan deze medeplichtigheid. Zij volgen de bedrijven, en zolang deze winst ruiken, 
kunnen de Palestijnen hoogstens op hun hypocriete verbale medeleven rekenen.

De verandering zal van de basis moeten komen. 

Dat begint heel eenvoudig: laten we de producten die uit de zionistische 
entiteit komen boycotten; laten we een spaak steken in de wielen van onze 

bedrijven die de kolonisatiepolitiek steunen (bv. Dexia) en laten we 
ophouden te stemmen op hypocrieten.

De V-SB op straat voor het Palestijnse volk



979-5944274-22
IBAN: BE06 9795 9442 7422
BIC: ARSPBE22
Voor vragen: info@v-sb.net 

Lidmaatschap

De lidgelden blijven dezelfde: €5 
voor werkenden, €3 voor 
studenten en niet-werkenden.

Een radicaal links en 
soevereinistisch alternatief is 
broodnodig. Vlaanderen heeft 
ons nodig. En wij, wij rekenen op 
jou! Bouw mee aan hét Vlaamse 
en linkse alternatief voor de 21ste 
eeuw!

VOLGENDE 
V-SB-VERGADERING

Vrijdag
22 januari 2010

Brussel
Vlaams Huis

20u

T-shirts

Kostprijs: €8, in verschillende maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net 

Rekeningnummer

De vergaderingen zijn in princiepe telkens de 
derde vrijdag van de maand.

19 februari
19 maart
16 april
21 mei
18 juni
16 juli
20 augustus
17 september
15 oktober
19 november
17 december
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