
Zot van A
Subsidies voor moskeeën en minaretten.
Dank u, N-VA!

Moslimtelevisie en Radio-omroep (MTRO)

N-VA-minister Bourgeois was de grote promotor van de Moslimtelevisie en radio-
omroep (MTRO) op de VRT. 118.000 € Vlaams belastinggeld wordt aan de MTRO 
besteed.

Antwerpse coalitie wil nog meer moskeeën subsidiëren

In 2012 vloeiden bijna 600.000 euro belastinggelden naar de subsidiëring van er-
kende moskeeën. Bourgeois zei in 2009 in het parlement dat wat hem betreft ook de 
bouw van minaretten kan worden gefinancierd met Vlaamse belastingcenten. Als het 
van de Antwerpse bestuursmeerderheid (inclusief N-VA) afhangt, mag dit bedrag nog 
flink verhoogd worden. Zo keurden de Antwerpse meerderheidspartijen in 2011 een 
advies goed dat aan Geert Bourgeois vraagt moskee Huzur in de Ieperstraat (noch-
tans een moskee die eigendom is van de Turks-fundamentalistische organisatie Milli 
Görüs) te erkennen en te subsidiëren. Enkel het Vlaams Belang verzet zich hiertegen.

N-VA-minister subsidieert moskeeën

Antwerpen telt inmiddels al 43 moskeeën waarvan er verschillende door de staatsvei-
ligheid bestempeld worden als extremistisch. Het Vlaams Parlement stemde in 2004 
een decreet dat voorziet dat moskeeën kunnen worden erkend en gesubsidieerd. Dit 
decreet werd goedgekeurd door alle partijen (ook door de N-VA). Enkel het Vlaams 
Belang ging in het verzet tegen dit decreet. 

In 2011 erkende N-VA-Vlaams inburgeringsminister Geert Bourgeois 7 nieuwe mos-
keeën (waaronder moskeeën Attaqwa uit Deurne en De Koepel uit Antwerpen). In 
Vlaanderen zijn er nu inmiddels al 24 moskeeën erkend die gesubsidieerd worden 
met belastinggeld. Sommige van die erkende moskeeën zijn zelfs eigendom van de 
Turkse staat of in handen van radicale moslimorganisaties.

Begin augustus kondigt SP.a-gemeenteraadslid Youssef 
Slassi aan dat hij overstapt naar de N-VA. De overstap 
van Slassi is opvallend, aangezien Slassi de woordvoer-

der was van het moslimverzet tegen het Antwerpse hoofddoek-
verbod. In het verleden toonde Slassi zich voorstander van quo-
ta voor allochtone werknemers en van de inplanting van een 
megamoskee aan de Noorderlaan op de Luchtbal.

N-VA-lijstduwer Youssef Slassi
Pro hoofddoek, pro megamoskee en op de gemeenteraadslijst van N-VA...

Youssef Slassi: “Ik vind het hoofddoekenverbod voor lo-
ketpersoneel een onnodige maatregel, waarmee we alleen 
maar mensen op de kast hebben gejaagd.”

(Gazet Van Antwerpen, 14/9/2011)

Youssef Slassi: “De grote moskee 
op Luchtbal is een goed plan.”

(GVA, 8/4/2011)

Youssef Slassi: “Er moet voor de 
werkgevers een quotum komen 
voor het aantal allochtone werk-
nemers per bedrijf.”

(GVA, 9/12/2002)
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Bart De Wever steunde het bestuursakkoord van 
SP.a/N-VA/CD&V/Open VLD onder leiding van 
burgemeester Patrick Janssens. In totaal stemde 

Bart De Wever op zes jaar tijd maar liefst 6.357 keer 
mee met Patrick Janssens. Bart De Wever en Patrick 
Janssens zijn twee handen op één buik!

Omdat u dit in de pers niet zult lezen en De Wever zelf 
ter zake aan selectief geheugenverlies leidt, geven we u 
hieronder een overzicht van enkele opvallende besluiten 
die Bart De Wever in de gemeenteraad mee goedkeurde.

 Bart De Wever stemt voor hogere parkeertarieven  en 
voor de uitbreiding van het betalend parkeren.

 Bart De Wever keurt het ‘Stadsplan diversiteit - Ant-
werpen is van iedereen’ goed dat de ganse samenle-
ving de multicultuur wil opdringen.

 Bart De Wever keurt het subsidiereglement goed dat 
voorziet in de subsidiëring van activiteiten en projec-
ten ter ondersteuning van “het samenleven in diversi-
teit”. Op basis van dit reglement ontvangen allochto-
ne verenigingen jaarlijks voor een bedrag van bijna 
een half miljoen euro zgn. “diversiteitssubsidies”.

 Bart De Wever steunt de facilitering van het ritueel 
slachten naar aanleiding van het islamitische Offer-
feest en de subsidiëring van Antwerpse moskeeën 

 Bart De Wever keurt de ondersteuning van allerlei 
multiculturele projecten goed, o.m.: 

 de organisatie van opleidingen tot moskeegids;

 projecten die de “betrokkenheid van Afrikaanse jon-
geren bij het Afrikaanse verenigingsleven moeten ver-
hogen”;

 trajecten voor “sleutelfiguren uit Marokkaanse vereni-
gingen die activiteiten moeten opzetten voor hun ach-
terban”.

 dankzij het beleid van de Vlaamse regering 
wordt 43% van de Antwerpse sociale woningen 
toegewezen aan vreemdelingen;

 de Vlaamse regering besliste in 2011 de Ant-
werpse afschaffing van de vrije schoolkeuze in 
het onderwijs te veralgemenen naar heel Vlaan-
deren;

 de Vlaamse regering subsidieert moskeeën en 
financiert de Moslim Televisie- en Radio-Omroep 
(MTRO) op de openbare omroep;

 de Vlaamse regering besliste om vanaf 2011 de 
jobkorting voor werkende Vlamingen met een 
bescheiden inkomen af te schaffen. 

Bart De Wever Patrick Janssens

Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe vaker Bart De Wever oppositietaal 
spreekt. Men zou bijna vergeten dat de N-VA zes jaar lang deel uitmaakte van 
de Antwerpse CD&V-N-VA-SP.a-Open VLD-bestuursmeerderheid onder leiding 
van Patrick Janssens.  Wat deed Bart De Wever zes jaar lang in de Antwerpse 
gemeenteraad? Hieronder vindt u de feiten.

Ook in de Vlaamse regering:
links beleid met de N-VA
Niet alleen in Antwerpen, maar ook in de Vlaamse regering bestuurt N-VA 
samen met SP.a. Ook daar voeren ze samen, net als in Antwerpen, een links 
en multicultureel beleid:

Moskee Noor Ul-Haram in de Van
Kerckhovenstraat ontving 90.000 euro
subsidies (2009-2011).

Op de plaats van de oude Mehmet Akif-moskee in de Dendermondestraat wordt binnenkort 
met uw belastinggeld een nieuwe megamoskee gebouwd. Mehmet Akif ontving tot nu toe 
meer dan 50.000 euro subsidies (2009-2011).

Beste Antwerpenaar,

De voorbije weken waren we getuige van een 
partijtje schijnboksen in de media tussen Jans-
sens en De Wever. Laat u niet vangen! De voor-
bije 6 jaren waren De Wever en Janssens twee 
handen op één buik. 6 jaar lang maakte De 
Wever immers deel uit van de Antwerpse be-
stuursmeerderheid van Patrick Janssens. Of het 
nu ging over de uitbreiding van het betalend 
parkeren, de talloze autopestmaatregelen, de 
subsidiëring van allerlei multiculturele projec-
ten, islamverenigingen of het islamitische Offer-
feest, De Wever keurde het allemaal mee goed. 
6.357 keer stemde De Wever mee met Patrick 
Janssens. Geen enkele keer stemde hij tegen 
een voorstel van de meerderheid.

Verandering met de socialisten?

Een opvallende nieuwkomer bij N-VA is Yous-
sef Slassi. Slassi was de voorbije zes jaar SP.a-
gemeenteraadslid en woordvoerder van het 
moslimprotest tegen het stedelijke hoofddoek-
verbod voor loketpersoneel. Youssef Slassi staat 
nu op de tweede lijstduwersplaats op de N-VA-
gemeenteraadslijst. Door Slassi en een reeks 
andere moslimkandidaten op de lijst te zetten, 
hoopt de N-VA allicht allochtone stemmen bin-
nen te rijven. Hoe betrouwbaar is een derge-
lijke partij?

Ook nieuw bij N-VA zijn de schepenen Van Cam-
penhout en Bungeneers, die beiden overstapten 
van Open VLD naar N-VA na conflicten over de 
lijstvorming. Van Campenhout was nochtans de 
Antwerpse schepen die verantwoordelijk was 

voor het nefaste Antwerpse mobiliteitsbeleid dat 
de automobilist het leven zuur maakt. De N-VA 
pleit voor ‘verandering’, terwijl de schepenen 
die ze binnenhalen het beleid van het stadsbe-
stuur de voorbije 6 jaar mee vorm gaven. Ge-
loofwaardig?

Twee handen op één buik...

Vergis u niet. Terwijl De Wever en Janssens nu 
in verkiezingsperiode in het licht van de schijn-
werpers bekvechten, zullen zij elkaar na de 
verkiezingen opnieuw in de armen vallen. Bart 
De Wever heeft immers al verklaard dat hij het 
cordon tegen het Vlaams Belang wil handhaven 
en dat de verschillen tussen hemzelf en Janssens 
eerder “accentverschillen” zijn. De N-VA heeft 
duidelijk niet de ambitie om 90 jaar socialis-
tisch bestuur in Antwerpen te breken.

Tegenover de onbetrouwbare N-VA staat het 
Vlaams Belang. Bij ons koopt u geen kat in een 
zak. Het Vlaams Belang is immers al vele jaren 
de stem van de gewone Antwerpenaar. Echte 
verandering kan er pas komen met een rechtse 
meerderheid die de socialisten naar de oppo-
sitiebanken verwijst. Het Vlaams Belang is niet 
alleen het origineel, maar tevens het 
enige betrouwbare alternatief 
voor de monstercoalitie van 
SP.a/N-VA/CD&V/Open 
VLD.

Filip Dewinter

Het enige alternatief: Vlaams Belang

Tandem Janssens-De Wever in het parlement

Janssens en De Wever hebben nog veel meer gemeen: 
inzake ijver en inzet in het Vlaams Parlement staan ze, 
van de 124 parlementsleden, broederlijk zij aan zij op 
de voorlaatste plaats.

Allebei namen ze de afgelopen drie jaar slechts een 
luttele 24 initiatieven! Filip Dewinter nam in dezelfde 
periode niet minder dan 304 initiatieven. Dat is meer 
dan zes keer zo veel als de tandem Janssens-De Wever!

  Filip Dewinter: 304 initiatieven

Bart De Wever: 24 initiatieven

Patrick Janssens: 24 initiatieven

Bron: www.zewerkenvoorjou.be

“In totaal stemde Bart De Wever op zes jaar 
tijd 6.357 keer mee met Patrick Janssens.”


