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Belgische overheid
kost #jobs

De #euro
is het probleem

Gaat Vlaanderen
#Wallonië achterna?

echt . onafhankelijk
Het Vlaams Belang lanceerde eind
maart een slagzin die de naam en
het logo van de partij komt aanvullen. Uitgangspunt hierbij was de
unieke positie die het Vlaams Belang
in het politieke landschap bekleedt op
een eigentijdse manier in de verf te zetten.
Met ‘echt.onafhankelijk’ willen we beklemtonen wie we zijn en hoe wij als Vlaams
Belang aan politiek willen doen. Twee kenmerken die de grondslag vormen van ons
politiek handelen. Wij zijn echt. En wij zijn onafhankelijk.

‘Echt’
Alleen het Vlaams
Belang kan die unieke
rol van ijsbreker
vervullen in een
politiek landschap dat
vol zit met partijen die
enkel aan coalitievorming of aan de
heersende mode
durven denken.

Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die
Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de
anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen
we op de besluitvorming. Die helderheid en loepzuiverheid is een wezenlijk kenmerk,
in het Engels verwoord als ‘What you see is what you get’.
Wij zeggen wat we denken zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. Rechtlijnig en
consequent, trouw aan ons programma en aan het gegeven woord. Geen spreidstand,
geen opportunisme en geen gespleten tong bij het Vlaams Belang. Men kan het eens
of oneens zijn, maar niemand kan twijfelen aan de passie en het vuur waarmee wij de
kracht van onze rechtlijnige overtuiging politiek vertalen.

‘Onafhankelijk’
Terwijl de andere politieke partijen ‘met man en macht’ aan elkaar zijn gebonden,
handelt en denkt het Vlaams Belang vrij en ongebonden. Terwijl de anderen zich vaak
als slaven van hun bevriende coalitiepartners gedragen, spreekt het Vlaams Belang
vrijuit en onafhankelijk met enkel zijn ideaal als uitgangspunt. Terwijl de anderen
er te allen prijze willen ‘bij zijn’ en de buit verdelen nog voor de stemmen zijn geteld handelt het Vlaams Belang onafhankelijk. Niet wat gelet op de coalitie en de
(vriendjes)politiek mogelijk is of “haalbaar” is maar wat “noodzakelijk” is, is wat ons
inspireert.
Het Vlaams Belang is geen belangenorganisatie. Wij hebben geen linken met de vakbond, met de ziekenkas of met banken. Wij zijn een programmapartij. Wij stellen
maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan
hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in
functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Daardoor
kan het Vlaams Belang vanouds die unieke pioniersrol vervullen in zovele thema’s.

IJsbreker
Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, de veiligheidsproblematiek, het
thema van de immigratie of de positie van de islam in onze samenleving: alleen een
partij als de onze kan taboes breken en heikele thema’s onverbloemd op de maatschappelijke agenda zetten.
Alleen het Vlaams Belang kan die unieke rol van ijsbreker vervullen in een politiek
landschap dat vol zit met partijen die enkel aan coalitievorming of aan de heersende
mode kunnen of durven denken. Het Vlaams Belang is de partij van en voor wie écht
onafhankelijk denkt en handelt.

Belgische overheid kost jobs

De Belgische bedrijven wisten de
wereldwijde crisis van 2009 nog zonder al te veel kleerscheuren te doorstaan. Bij de huidige crisis is dat niet
langer het geval. Het aantal faillissementen neemt almaar toe. Maand na
maand worden nieuwe records opgetekend. Vooral Vlaanderen, met zijn
open economie, wordt hard getroffen.
Steeds meer productieve en creatieve
mensen delen in de klappen.
De economische groeivooruitzichten in
de EU zijn allemaal erg negatief. De
nieuwe begrotingsmaatregelen van Di
Rupo en co nemen bovendien steeds
meer zuurstof weg uit de Belgische
economie. En de gevolgen van de crisis
zijn zwaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt. In februari 2013 telt de VDAB
215.177 werkzoekenden in Vlaanderen
of een werkloosheidsgraad van 7,29%.
Ten opzichte van februari 2013 is er
een toename van 13.257 werklozen
(+6,6%). Bijzonder verontrustend is
het aandeel van de jeugdwerkloosheid.
Momenteel vinden bijna 47.000 jongeren geen job, een stijging met 11,8% op
jaarbasis. Die cijfers liggen nog steeds
een stuk lager dan in Wallonië en vooral
in Brussel, waar de werkloosheid boven
de 20% blijft hangen, maar er is geen
reden tot optimisme. Want ondanks
het internationaal karakter van de crisis
kan een gericht beleid wel degelijk voor
verbetering zorgen. Alleen: Vlaanderen
kan geen gericht beleid voeren binnen
België...

Halfslachtig
Het arbeidsmarktbeleid is nu al voor
een flink deel een bevoegdheid van de
gewesten. Maar het arbeidsrecht en de

sociale zekerheid blijven stevig Belgisch
verankerd. Zo kunnen geen Vlaamse
cao’s afgesloten worden en blijven de
werkloosheidsuitkeringen
federale
materie. Ondanks de overheveling van
verschillende bevoegdheden kunnen de
deelstaten nog steeds geen beleid voeren
dat aangepast is aan de eigen noden.
Vlaanderen moet dus nog steeds braafjes
aanhoren wat Onkelinx er over denkt
en middenin de crisis eindeloze, tijdrovende en halfslachtige compromissen
aangaan met Franstalig België dat zo
fundamenteel anders denkt over dit
alles.

Vlaamse regering
Ook de hoge loonkost is iets waar
Vlaanderen maar geen greep op krijgt.
De Belgische fiscale overheden romen
veel te veel lonen van werknemers af.
België zet op die manier de bedrijven aan werknemers vlugger te dumpen of zo weinig mogelijk mensen in
dienst te nemen. Kortom: een aanzienlijke loonhandicap ten opzichte van de
buurlanden doet de concurrentiekracht
en de welvaart van Vlaanderen dalen.
Vlaanderen zou heel zijn economisch
en sociaal beleid zelf moeten kunnen
regelen zodat de fiscale druk op lonen
en ondernemingen alsook de arbeidsmarkt zouden kunnen gemoderniseerd
worden. Nu blokkeren Belgicistische
vakbonden heel dat dossier.
Maar ook de Vlaamse regering gaat niet
vrijuit. Het onderwijs zou beter op de
noden van de moderne arbeidsmarkt
afgestemd moeten worden. Een betere
samenwerking tussen ondernemingen
en het onderwijs kan jongeren vlugger
aan de slag krijgen. Werklozen moe-

ten trouwens via een intensieve activering zo snel mogelijk terug aan het
werk geholpen worden. Een individuele
begeleiding moet zorgen voor een feitelijke beperking van de werkloosheid in
de tijd. De werkloze heeft echter ook
plichten, zoals de plicht tot bijscholing,
het verplicht zoeken naar werk en het
aanvaarden van passende job. Enkel
een consequente aanpak via dergelijke
rechten-plichtenbenadering kan de sociale zekerheid redden en de werkloosheid
effectief terugdringen.

#Oplossingen
gericht tewerkstellingsbeleid door
#Vlaamse Onafhankelijkheid
Vlaanderen #volledig_
bevoegd voor het sociaal en
economisch beleid inclusief
arbeidsmarkt en werkloosheid.

#Eenheidsstatuut arbeiders
en bedienden, kwalitatieve
verbetering statuut zelfstandigen.

#Grote_Hervormingen

inzake fiscaliteit op arbeid en
pensioenen.

Meer #flexibilsering op de
bedrijfsvloer in ruil voor een
kwalitatiever privéleven.

#Rechten-plichtenbenadering
als feitelijke beperking in de tijd van
de werkloosheidsuitkeringen.
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Immigratie-invasie:
de nieuwe
kolonisatie
door Filip Dewinter

zuiden ondermijnt onze
welvaart en bedreigt onze
toekomst.

Nu al zijn de
Vlamingen de grootste
“betalers”, niet enkel binnen
België uiteraard maar ook
binnen de EU, met een bijdrage
van 286 euro per Vlaming,
per jaar.

De euro is het probleem
Het wordt steeds duidelijker dat de invoering van de euro een grote vergissing was. De economische situatie in de ‘Club Méditerannée’ (Griekenland, Spanje, Portugal) verschilt zoveel
van die in het meer gedisciplineerde noorden (Duitsland, Nederland, Vlaanderen) dat een
eenvormig economisch beleid en een eenheidsmunt gewoon geen haalbare kaart zijn. Terwijl
het welvarende noorden zich stilaan blauw betaalt aan steunmaatregelen, duwen draconische
besparingsmaatregelen het zuiden in de armoede en nemen de onderlinge spanningen toe.
Dus willen de eurocraten nu méér eenvormigheid. Een vreemde conclusie want de EU en de
euro zijn niet de oplossing maar juist het probleem. Ieder moet integendeel opnieuw meer
zichzelf kunnen zijn.
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“Wat is er
aanlokkender,
geheimzinniger,
duivelser dan een
verboden boek?”
Louis Paul Boon
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De Ordelijke
opdeling van België
door Gerolf Annemans en
Steven Utsi
U kan deze boeken bestellen
via het nummer
0472/603 552 of via
www.uitgeverijegmont.be

België in het groot
Van Rompuy en Verhofstadt willen de EU nu omvormen tot een transferunie naar Belgisch
model. Maar Vlamingen weten té goed wat dat ‘model’ inhoudt… De miljardentransfers van
Vlaanderen naar Wallonië hebben de Waalse economie niet uit het moeras getrokken maar in
slaap gewiegd. Voor Europa dreigt hetzelfde scenario. De massale steun aan het zuiden ondermijnt onze welvaart en bedreigt onze toekomst. Nu al zijn de Vlamingen de grootste nettobetalers binnen de EU, met een bijdrage van 286 euro per Vlaming, per jaar. En dan hebben
we het nog niet over de open kranen-immigratiepolitiek van de eurocraten. Het Vlaams
Belang wil – als enige eurokritische partij in Vlaanderen – een halt toeroepen aan de EU.
Wij willen hoogstens een interne markt en een Europese samenwerking – democratisch en
transparant – van vrije naties. Voor de Vlamingen wordt dat het onafhankelijke Vlaanderen!
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Ja, ik wil
een gratis infopakket
een gratis brochure met
Sociaal Economisch
Programma
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams
Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

De staat moet
vermageren

Omdat de regering bij de begrotingsopmaak nog te optimistisch was over
de economische groei, moet de begroting nu al weer bijgestuurd worden. Na
de vorige jaren al voor 18 miljard aan
maatregelen genomen te hebben, is nu
een bijkomende inspanning van 2,4 miljard euro nodig. De fiscale opbrengsten
liggen onder de verwachtingen, de uitgaven stijgen sneller dan begroot en de
publieke schuld schommelt alweer rond
de psychologische grens van 100% van
het bruto nationaal product.

Teugels niet lossen
De Belgische begroting loopt steeds
meer vast. Nu de teugels lossen, zoals de
PS en het CdH voorstellen, is geen optie. De uitdagingen uit het verleden (de
enorme schuld) en voor de toekomst (de
aanstormende pensioenen) zijn te groot
om ze niet aan te pakken. Het tekort
nu laten oplopen zou de steeds groter
wordende factuur doorschuiven naar de
volgende generatie die voor een onmenselijke inspanning zou komen te staan.
Toch beseft iedereen dat een bruuske en
ondoordachte overheidspolitiek ook heel
veel invloed op de sociale omstandigheden heeft en ook heel wat zuurstof aan
de economie kan onttrekken. Binnen de
Belgische regering is een debat over dit
alles echter onmogelijk.

Besparen waar het kan
Er moet een nieuw soort staat komen.
Door te besparen op de uitgaven en dus
niet nog eens nieuwe belastingen op te
leggen, kunnen de gevolgen voor de economie, voor de bedrijven en voor de burgers beperkt worden. Voor het Vlaams
Belang kunnen er op korte termijn forse
besparingen gerealiseerd worden door

Een betere overheid voor een
lagere prijs: dàt is
waarin Vlaanderen
Europese koploper
zou moeten
worden in de
komende tien jaar.
een totaal nieuwe en betere bevoegdheidsverdeling tussen de overheden en
een afslanking van het bestuurlijk apparaat. Te beginnen met de afschaffing
van de senaat, de kabinetten, de provincies en de wildgroei van dotaties aan
het koningshuis. Wij denken ook aan de
verkoop van leegstaande en overbodige
gebouwen en aan de verkoop van participaties in de financiële sector. Door alleen Vlaanderen bevoegd te maken voor
belastingen, zal een geldverspillend en
administratief zwaar belastend subsidiebeleid niet langer mogelijk zijn.

Banken doen vermageren
De gelijkschakeling van de statuten van
verschillende sociale stelsels zal private
jobs aantrekkelijker maken en de afslanking van het overheidsapparaat vergemakkelijken. De fiscale druk mag zeker
niet verhoogd worden, wel is een efficiëntere inning van de bestaande belastingen noodzakelijk. Een lagere fiscale druk
en eenvoudigere belastingstelsels zullen
de fraude fors terugdringen. Hetzelfde
geldt voor een krachtdadig immigratiebeleid en de kosten van de immigratie.
Een onafhankelijk Vlaanderen zou dit
alles bovendien veel sneller mogelijk
maken. Tot die tijd moeten wij immers
met lede ogen aanzien hoe Wallonië en
Brussel bijvoorbeeld een gigantische

werkloosheid toelaten zonder er veel aan
te doen. Vlaanderen zal immers wel bijpassen.
We mogen tot slot de bankencrisis niet
vergeten, die zoveel gevolgen had voor de
belastingbetaler. De banken hebben met
onze centen foutieve risico’s genomen,
en nadien draaide de belastingbetaler er
(dubbel) voor op. Dat moet in de toekomst vermeden worden door strenge
regels voor de sector en de opdeling van
banken in spaarbanken voor het grote
publiek en zakenbanken. Ook de banken
zullen moeten vermageren...
Een betere overheid voor een lagere prijs:
dàt is waarin Vlaanderen Europese koploper zou moeten worden in de komende
tien jaar. Een plan van Grote Hervormingen moet starten met Vlaamse Onafhankelijkheid.
Vlaanderen Europese koploper door

#Vlaamse_Onafhankelijkheid
Een betere overheid voor een

#lagere_prijs
Overheid moet #bezuinigen in
plaats van belasten

Aanpakken kosten van #immigratie
Eigen #Vlaamse_fiscaliteit in
plaats van subsidies.

#Afslanking_overheidsapparaat ten voordele van jobs in de
privé

Geen verhoging fiscale druk, maar

#efficiëntere_inning
bestaande belastingen.
Herziening financiering

#vakbonden

Provincie Antwerpen
Zelfbediening
Vorig jaar bracht het Vlaams Belang
aan het licht dat leden van het provinciebestuur kunnen rekenen op een
riante afscheidsvergoeding wanneer
zij niet worden herkozen of er zelf
de brui aan geven. Vandaag blijkt dat
deze praktijk nog altijd gangbaar is.

Diamanten handdruk
Na de verkiezingen van 14 oktober
vroegen de drie gedeputeerden die niet
terugkeerden naar de deputatie allen
een dergelijke vergoeding aan. Marc
Wellens, die twaalf jaar deel uitmaakte
van het provinciebestuur, kreeg een vergoeding van 26 maanden toegekend,
goed voor een afscheidscadeau van bijna 150.000 euro. Koen Helsen (Open
VLD) kreeg een afscheidsvergoeding
van 14 maanden, goed voor zo’n
80.000 euro. Eenzelfde regeling werd

toegekend aan Bart de Nijn (N-VA), al
werd die wellicht opgeschort omdat hij
ondertussen (naast schepen in Mechelen) senator is geworden. Hoe men het
ook draait of keert: we kennen wel wat
‘gewone’ werknemers die het met iets
minder moeten doen wanneer zij hun
C4 krijgen.

Voorkeursbehandeling
Voor de volledigheid vermelden we nog

Meer veiligheid
Met een pleidooi voor de efficiënte inzet van ‘slimme camera’s’ vestigde het
Vlaams Belang opnieuw de aandacht
op het veiligheidsthema.
In gemeenten en steden waar ze worden
gebruikt, zijn deze camera’s een grote
hulp gebleken in de strijd tegen de criminaliteit. Ze laten de politiediensten
niet alleen toe sneller en efficiënter op te
treden, maar hebben ook een preventieve
werking: ‘professionele criminelen’ worden er
door
afgeschrikt,
terwijl ‘beginners’
sneller kunnen worden gevat. Ook op het
vlak van de verkeersveiligheid heeft het systeem
trouwens meer dan zijn nut
bewezen.
Het Vlaams Belang wees erop dat
de provincie Antwerpen op dit vlak een
nuttige rol kan spelen. Wanneer zij haar
coördinerende rol opneemt, kan de kostprijs voor de verschillende gemeenten en
politiezones immers worden gedrukt én
kunnen de bestaande systemen beter op

elkaar worden afgestemd, wat de efficiëntie dan weer ten goede komt.
Eerder kondigde de provincie Limburg
aan het camerasysteem over heel het
grondgebied te willen invoeren. Ondertussen gingen ook in West-Vlaanderen
stemmen op om werk te maken van een
cameraschild. Wat in Limburg en WestVlaanderen kan, moet ook in Antwerpen
kunnen!

dat deze uitstapregeling niet het enige
‘voordeeltje’ is dat de leden van het provinciebestuur genieten. Ieder gewezen
lid van de deputatie heeft namelijk ook
nog recht op pensioen vanaf de leeftijd
van 58 jaar. Voor de mandaten die ingingen na de verkiezingen van oktober
2000 kan dat zelfs vanaf 55 jaar. Wie
beweerde daar ook al weer dat we met
z’n allen langer en harder zullen moeten
werken?
Het Vlaams Belang is van oordeel dat
dergelijke riante regelingen - zeker in
deze tijden van crisis en besparingen niet te verantwoorden zijn. Indien de
politieke klasse haar geloofwaardigheid
niet helemaal wil verliezen, moet ze uiteindelijk werk maken van een herziening van de voorkeursbehandeling die
ze voor zichzelf heeft bedacht.

Provinciale

prioriteiten
Besparingen zijn aan de orde van de
dag, ook in de provincie Antwerpen.
Helaas gebeuren die niet altijd even
oordeelkundig. Meer zelfs: de provincie bespaart letterlijk op alles,
behalve op zichzelf. Zo liet de nieuwe
bestuursploeg na het goede voorbeeld
te geven door het in de nieuwe legislatuur met één gedeputeerde minder
te doen, wat nochtans een aardige
cent had kunnen opleveren.
Een ander staaltje van blijvende verkwisting is het feit dat de provincie
zo’n slordige twee miljoen euro uittrekt om zichzelf in het zonnetje te
zetten: 1,6 miljoen euro voor een
nieuw logo en de daarmee gepaard
gaande promotiecampagne, en nog
eens 300.000 euro voor aanpassingen
aan de provinciale gebouwen. Een
pak geld voor een volstrekt overbodige campagne, als u het ons vraagt.
Of denkt men werkelijk dat de zon
plots feller gaat schijnen boven onze
provinciale domeinen omdat er een
nieuw logo aan de ingang prijkt?

Vlaams Belang actief bij u in de buurt

Rondje uit de provincie
Schipper mag ik
overvaren?
Onlangs raakte bekend dat de NV Waterwegen en Zeekanaal, dat een flink deel
van de waterwegen, omliggende gronden
en veerdiensten beheert, speelt met de
idee om de gebruikers van veerdiensten
in de toekomst te laten betalen voor hun
overzet.

Moham(m)ed eerst
Dat de vervreemding en islamisering van
onze steden zich de voorbije jaren onverminderd heeft verder gezet, staat buiten
kijf. Uit het antwoord op een vraag van
het Vlaams Belang blijkt ondertussen dat
de meest voorkomende naam bij pasgeborenen in Antwerpen Moham(m)ed is.
In de top 10 van mannelijke borelingnamen vinden we niet minder dan zeven
Arabische namen terug. In de ranglijst
van tien populairste meisjesnamen zijn er
dat minstens vier.

Bevolkingsvervanging
Het feit dat heel wat allochtonen consequent blijven kiezen voor Arabische
namen wijst alvast niet op een bijzonder
geslaagd integratieproces. Het grote aantal Arabische namen bij borelingen zegt
bovendien ook veel over de demografische evolutie en de feitelijke bevolkingsvervanging die zich in onze steden aan
het voltrekken is.
Algemeen belang
Uit passagierscijfers blijkt dat deze veerdiensten nog altijd een belangrijke functie vervullen. Voor heel wat gebruikers
zijn ze een kwestie van basismobiliteit.
Niet zelden is het veer de meest efficiënte
en veilige manier om op school of op
het werk te geraken. Niet alleen voor het
woon-werk/school-verkeer, maar ook op
toeristisch vlak vervullen deze veerdiensten een belangrijke functie. Ze worden
immers ook gebruikt door tienduizenden
toeristen die door hun regio wandelen of
fietsen. In onze provincie maken de veren
zelfs integraal deel uit van de fel gepromote fiets- en wandelknooppuntnetwerken.
Vlaams Belang in het verzet
De tijd van de tolbruggen ligt al even
achter ons. Waarom dan een tolheffing
invoeren op veren, die in feite niets anders zijn dan varende bruggen? In de gemeenten langsheen Schelde, Rupel, Dender en Durme nam het Vlaams Belang
alvast het voortouw in de strijd tegen de
invoering van een veerbelasting. Met succes overigens. In enkele gemeenten werden moties van het Vlaams Belang voor
het behoud van de gratis veerdiensten,
ondertussen goedgekeurd.

Onze analyse werd eerder al bevestigd
door socioloog Jan Hertogen, die becijferde dat verschillende Vlaamse steden in
sneltreinvaart Brussel achterna dreigen te
gaan. Zo zal Antwerpen - waar vandaag
39,7 procent van de bevolking allochtoon
is - over tien jaar een allochtone meerderheid (55 procent) hebben. In Mechelen
zal het aantal allochtonen (vandaag 27
procent) tegen die tijd aangegroeid zijn
tot 41 procent.

Minderheid in eigen land?
De feiten bevestigen wat het Vlaams Belang nu al jaren zegt: wanneer de huidige
evolutie zich doorzet, dreigen de autochtone Vlamingen een minderheid in hun
eigen steden te worden. De massa-immigratie moet dringend een halt worden
toegeroepen. Tegenover de hier verblijvende allochtonen moet het al te vrijblijvende integratiebeleid eindelijk worden
vervangen door een kordaat beleid dat
uitgaat van het principe ‘aanpassen of terugkeren’.

Immigratie kraakt
sociale kassen
De immigratiefactuur blijft verder oplopen. Meer dan de economische crisis,
is de immigratie in dit land verantwoordelijk voor de toename van het aantal
steuntrekkers.

OCMW van de wereld
Recent bracht het Vlaams Belang aan het
licht dat liefst 65,6 procent van het klantenbestand van het Antwerpse OCMW
vreemdeling is. Dat is een forse stijging
tegenover 2010, toen ‘maar’ 58 procent
van de bijstandstrekkers vreemdeling was.
De buitenlandse steuntrekkers komen letterlijk - van over de halve wereldbol: in
het klantenbestand van het OCMW zijn
niet minder dan 114 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.
Geld van de Vlamingen
Elke dag wordt duidelijker dat de aanhoudende, massale immigratie een loodzware belasting betekent voor het vangnet dat onze maatschappij heeft voorzien
voor haar behoeftigen. Een last die ondertussen zo zwaar is geworden dat het
vangnet dreigt te scheuren.

Het sociaal systeem dat zo moeizaam
door onze ouders en grootouders werd
opgebouwd, en door ons belastinggeld
in stand gehouden, mag niet bezwijken
onder de aanhoudende, massale instroom
van diegenen die er nooit aan hebben
bijgedragen. Het sociaal toerisme moet
stoppen!

Gaat Vlaanderen
Wallonië achterna?

verlaging belastingen op
arbeid geeft
economie zuurstof
Terwijl de eurocrisis wild om zich heen slaat, blijft de
regering Di Rupo zijn inhalig belastingbeleid
voorzetten. Een gemiddeld gezin ziet de helft van zijn
inkomen naar de staatskas vloeien. Hoewel de
regering aangeeft een lastenverlaging te hebben
doorgevoerd, heeft zij vooral een loonsverlaging
gerealiseerd.
Vlaams Belang wil een betere overheid voor een
lagere prijs. Een sobere overheid die belastingen
vervangt door bezuinigingen, en die een plan
ontwikkelt voor grote hervormingen inzake lasten op
arbeid en sociale bescherming in de 21ste eeuw.
Vlaanderen kan op 10 jaar tijd Europese koploper
worden door Vlaamse Onafhankelijkheid.

vlbelang

info@ vlaamsbelang.org

