
RESOLUTIES CONGRESWERKGROEP 1 
‘VAN STAATSHERVORMING NAAR STAATSVORMING’ 
 
I. Onze partij laakt de volkomen afwezigheid van een eensgezind Vlaams politiek front. Het 

Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse politieke partijen de nakende nieuwe ronde in de 
staatshervorming, als deel van het regeerakkoord dat de federale coalitiepartners na de 
verkiezingen van juni 2007 zullen sluiten, in verdeelde slagorde voorbereiden. Het recente 
bochtenwerk van de machtspartijen vergroot de geloofwaardigheid van een consequente 
communautaire opstelling niet, integendeel. Wij bezweren de Vlaamse politieke partijen 
de belangen van Vlaanderen voorrang te geven op heilloze federale compromissen. 

 
II. De sirenenzang van de paarse coalitiepartners over ‘open dialoog,’ ‘efficiëntie’ en 

‘behoorlijk bestuur’ - zonder geloofwaardig en consequent inhoudelijk communautair 
standpunt - dreigt de deur open te zetten voor een herfederalisering van bevoegdheden 
die reeds aan de deelgebieden waren overgedragen. Het Vlaams Belang ziet hierin 
duidelijk bevestigd dat België terugneemt wat de Vlamingen niet met de nodige 
kordaatheid veiligstellen. In een federaal België zijn Vlaamse verworvenheden ook in de 
toekomst geen vanzelfsprekendheid. Het Vlaams Belang is in alle geval voorstander van 
concrete communautaire eisen en verzet zich tegen vrijblijvende ‘gesprekken’ met de 
Franstalige politieke partijen, die de heilloze aanpak van de ‘Costa’ en het ‘institutionele 
Forum’ in herinnering roepen. 

 
III. De vijf resoluties van het Vlaams Parlement van maart 1999 moeten het 

minimumprogramma uitmaken van elk communautair eisenpakket dat het de Vlamingen 
mogelijk moet maken beter beleid te voeren in Vlaanderen. Zo de Franstalige politieke 
partijen dit niet aanvaarden, dienen de Vlaamse partijen aan hun Franstalige 
gesprekspartners duidelijk te maken dat het einde van de Belgische federatie voor de 
Vlamingen het alternatief is.  Wij aanvaarden geen enkele institutionele hervorming die 
een federale regering tot stand brengt die ook in de toekomst het complexe Belgische 
immobilisme bestendigt. 

 
IV. De Vlaamse traditionele partijen zijn doodsbang voor het verwijt van de Franstaligen, 

van de media en andere opiniemakers. Ze  ontkennen dat dan ook in alle toonaarden. Als 
puntje bij paaltje komt zijn de christen-democraten, net als de liberalen en de socialisten 
loyaal aan hun Franstalige evenknieën en dus onrechtstreeks aan de PS van Di Rupo. 
Daardoor bevestigen ze dat het Vlaams Belang als enige consequent voluit kiest voor het 
‘Vlaanderen eerst en onafhankelijk.’ 

 
V. Vlaanderen zal niet onafhankelijk worden door een stapsgewijze overheveling van 

bevoegdheden naar de deelgebieden. Uiteraard juichen wij alle overdrachten van 
bevoegdheden naar Vlaanderen toe, doch slechts op voorwaarde dat ze een wezenlijke 
stap betekenen naar onafhankelijkheid. Zo eist het Vlaams Belang in dat kader zonder 
uitstel de volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen en de splitsing van de sociale 
zekerheid.   

 



VI. Het Vlaams Belang neemt lijnrecht stelling in tégen een staatshervorming die andermaal 
gewest- en gemeenschapsgrenzen in vraag stelt ten nadele van Vlaanderen. Wie de 
grenzen van 1962 in vraag stelt, moet zich er van bewust zijn dat Vlaanderen over 
belangrijke argumenten beschikt om de taalgrens naar het zuiden toe te verschuiven. Wij 
herbevestigen dat Brussel de hoofdstad is van Vlaanderen en bepleiten de 
afschaffing van de faciliteiten in Vlaanderen. Voor Brussel voorzien wij een bijzonder 
tweetalig statuut; de lokale besturen van alle andere Vlaamse steden en gemeenten dienen 
vanzelfsprekend uitsluitend Nederlandstalig te zijn. 

  
VII. Het Vlaams Belang wil de ontbinding van de Belgische staat en de oprichting van de 

Vlaamse republiek in plaats van gemorrel aan de Belgische instellingen. Slechts de 
opheffing van de Belgische federatie en de totstandkoming van een onafhankelijke 
Vlaamse natiestaat biedt voldoende garantie voor een welvarend Vlaanderen. 

 
 

-  *  - 



RESOLUTIES  CONGRESWERKGROEP 2  
‘IMMIGRATIE: EUROPA VOOR DE KEUZE’ 
 

I. Vlaanderen is geen immigratieland. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een 
daadwerkelijke immigratiestop. Onze samenleving is geen assimilatiemachine. 
Blijvende immigratie frustreert de assimilatie van de reeds aanwezige allochtonen.  

 
II. Het Vlaams Belang verwerpt het multiculturele waanbeeld en kiest resoluut voor de 

Vlaamse leidcultuur als basis voor onze samenleving. Van allochtonen 
verwachten wij dat ze Nederlands spreken en bereid zijn te leven als Vlaming onder 
de Vlamingen. Niet de Europese beschaving en niet de Vlaamse samenleving 
moeten zich aan de allochtonen aanpassen, maar omgekeerd.  

 
III. Het taboe inzake remigratie dient doorbroken te worden. De vreemdelingen die 

zich niet kunnen of willen aanpassen, moeten gestimuleerd worden om terug te 
keren naar hun land van herkomst. Het Vlaams Belang pleit daarom voor de 
oprichting van een fonds voor vrijwillige terugkeer.  

 
IV. De drastische bespoediging van de asielprocedure moet gepaard gaan met de 

opvang van asielzoekers in gesloten centra tijdens de volledige duur van de 
behandeling van hun aanvraag. Op die manier wordt vermeden dat zij bij 
afwijzing ervan in de illegaliteit verdwijnen.  

 
V. Erkende vluchtelingen krijgen niet langer meteen een verblijfsvergunning van 

onbeperkte duur en moeten in beginsel terugkeren zodra de toestand in hun 
land van herkomst dat toelaat.  

 
VI. De capaciteit van de uitzettingscentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere 

personen in illegaal verblijf moet drastisch uitgebreid worden. De opsporing, 
alsmede de systematische opsluiting en uitwijzing van illegalen zullen na 
verloop van tijd leiden tot het opdrogen van de clandestiene instroom.  Het Vlaams 
Belang wijst tevens een herhaling af van het onzalige regularisatieavontuur van 
zeven jaar geleden.   

 
VII. De nog steeds op volle toeren draaiende carrousel van importhuwelijken vormt een 

belangrijke hinderpaal voor de assimilatie van de reeds aanwezige allochtonen. Het 
Vlaams Belang is in beginsel voorstander van een beperking van 
huwelijksmigratie tot gevallen waarbij de huwelijksband reeds bestond 
voorafgaand aan de immigratie van de persoon bij wie de volgmigrant zich voegt. 
De gezinsvorming van een vreemdeling van de tweede of derde generatie met een 
partner uit het land van oorsprong dient aldaar te geschieden.  

 
VIII. De regels voor de verkrijging van de nationaliteit moeten aanzienlijk 

aangescherpt worden. De garantie moet bestaan dat de aspirant-staatsburger zich 
daadwerkelijk heeft aangepast en zijn lot met dat van onze gemeenschap wil 
verbinden. Een nationaliteitsaanvraag is slechts ontvankelijk indien de betrokkene 
met goed gevolg een burgerschapsproef heeft afgelegd. De geboorte in België of de 
duur van het verblijf zijn op zichzelf onvoldoende voor de toekenning van de 
nationaliteit. Meervoudig staatsburgerschap wordt afgewezen.  

 



IX. Het actief en passief stemrecht moet opnieuw voorbehouden worden aan 
staatsburgers en dit op alle niveaus.  

 
X. Het taboe inzake door allochtonen gepleegde criminaliteit moet doorbroken 

worden. Er moet hierover een open maatschappelijk debat kunnen plaats vinden. 
Vreemdelingen die een effectieve gevangenisstraf van zes maanden of meer 
oplopen, moeten uitgewezen worden en hun straf gaan uitzitten in het land van 
herkomst.  

 
XI. Het Vlaams Belang eist de onmiddellijke intrekking van de erkenning en 

subsidiëring van de islam.  
 

- * - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUTIES CONGRESWERKGROEP 3 
‘CRIMINALITEIT: DE ANGST VAN KAMP DOEN VERANDEREN’ 
 

I. Het Vlaams Belang wil onze wijken opnieuw veiliger maken en dat kan alleen maar via een 
kordate en hardere aanpak van de criminaliteit. De lakse aanpak van de voorbije 20 jaar is 
één van de belangrijkste oorzaken van de toegenomen onveiligheid. Wij pleiten voor een 
viersporenbeleid van (1) preventie én (2) kordate reactie, van (3) alternatieve én (4) 
effectieve, onsamendrukbare straffen. Het zero-tolerantieprincipe dient consequent te 
worden toegepast in probleemwijken. Volgens dit principe dient elk misdrijf aanleiding te 
geven tot een strafrechtelijke reactie.  

 
II. Het Vlaams Belang wil de politiemensen meer op straat, ook en vooral in die wijken die de 

politiek heeft ‘opgegeven’. Wij willen méér steun en méér waardering voor dit gevaarlijke, 
maar zo belangrijke beroep. De politie moet opnieuw gemotiveerd aan de slag kunnen en 
dient respect af te dwingen.  Er moet tevens een betere juridische bescherming komen 
voor politiemensen. Vandaag is het immers zo dat vele politiemensen het gevoel hebben 
dat zijzelf meer geviseerd worden door de overheid dan de criminelen die ze moeten 
bestrijden. 

 
III. Het recht van verdediging is voor de burger de laatste zekerheid die hij heeft tegen 

criminele aanvallen. Dat recht is voor het Vlaams Belang een onvervreemdbaar en 
fundamenteel mensenrecht. Het recht op noodweer moet worden uitgebreid naar de 
verdediging van de eigen goederen, naar het voorbeeld van de bestaande wetgeving in 
Nederland en Duitsland. Tevens pleiten wij voor een grotere betrokkenheid van de 
bevolking bij het veiligheidsbeleid, via wijkveiligheidscomités en buurtinformatienetwerken  
en willen wij naar Rotterdams voorbeeld een Veiligheidsindex invoeren, als 
gestandaardiseerde graadmeter voor de veiligheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau.  

 
IV. Het werk van de politie moet gevolgd worden door een correcte reactie van de parketten. 

Zij moeten opnieuw het zenuwcentrum van de criminaliteitsbestrijding worden. Het 
Vlaams Belang hekelt de jarenlange bewuste verwaarlozing van onze parketten en 
onderzoeksgerechten en het onverantwoorde seponeringsbeleid dat daarvan het gevolg is. 
Ook verzet het Vlaams Belang zich tegen de absurde wet-Franchimont, die de 
onderzoeken nog veel complexer zal maken en de verdachten bovenmatig wil 
beschermen. Het Vlaams Belang pleit voor heldere procedures, meer middelen voor de 
parketten, een uitbreiding van de voorlopige hechtenis, een efficiënt snelrecht naar Frans 
en Nederlands model en een daadwerkelijke vervolging van zogenaamde kleinere 
misdrijven.  

 
V. Slachtoffers van misdrijven moeten via een eenvoudigere manier klacht kunnen 

neerleggen; zij dienen via (onder meer) elektronische weg de evolutie van hun dossier te 
kunnen volgen en op de hoogte gehouden te worden van alle fazen van de strafuitvoering. 
Het Vlaams Belang pleit voor de ambtshalve toewijzing van een pro deo-advocaat aan 
slachtoffers en voor het beter bekend en beter toegankelijk maken van het hulpfonds.  

 
VI. Het Vlaams Belang hekelt de stelselmatige inkorting van de celstraffen, de massale 

omvorming naar werkstraffen en elektronisch toezicht en de niet-uitvoering van 
zogenaamde ‘korte straffen’. Het Vlaams Belang wil het zwaartepunt van de bestraffing 
opnieuw bij de strafrechter leggen en pleit dan ook voor de afschaffing van de wet-
Lejeune. Tevens willen wij de strafrechter de mogelijkheid geven om cumulatieve straffen 



uit te spreken voor veelplegers én de mogelijkheid om zeer zware criminelen en terroristen 
voorgoed uit de samenleving te bannen via beveiligingsstraffen.    

 
VII. Het Vlaams Belang gelooft in het nut en de doeltreffendheid van de gevangenisstraf. Wij 

blijven echter gekant tegen de wereldvreemde knuffelwet-Dupont die de gevangenissen 
wil omvormen tot veredelde internaten. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een streng 
basisregime, dat sterk onderscheiden is van het leven in de buitenwereld. Bijkomende 
rechten kunnen stapsgewijs toegekend worden, uitsluitend aan wie voor reïntegratie in 
aanmerking komt en rekening houdend met de ernst van de feiten, recidive, berouw en de 
houding tegenover de slachtoffers. We pleiten voor een snelle uitbreiding van de capaciteit  
naar 13.000 plaatsen en voor een strakker beleid inzake penitentiair verlof. Buitenlandse 
gedetineerden moeten hun straf uitzitten in het land van herkomst.   

 
VIII. Het Vlaams Belang wil breken met de lakse jeugdbeschermingswet van 1965 en is 

voorstander van een ernstig jeugdsanctierecht, waarbij de rechter verplicht wordt om 
rekening te houden met de zwaarte van de feiten. Naast een drastische uitbreiding van de 
capaciteit van de gemeenschapsinstellingen moet Justitie voor zwaar delinquente jongeren 
vanaf 12 jaar eentalige jeugdgevangenissen voorzien (voor jongens én voor meisjes) met 
een capaciteit van minstens 150 cellen per gemeenschap. Dit regime dient merkelijk 
strenger te zijn dan dat van de huidige gemeenschapsinstellingen. Inkorting van de 
opgelegde straffen is mogelijk via tuchtstages. 

 
IX. Het Vlaams Belang wil géén legalisering of gedoogbeleid voor drugs en ijvert voor de 

intrekking van de druggedoogwet van Verwilghen. In plaats van gratis methadon of 
heroïne willen we een verplichte ontwenning voor verslaafden, een sterk ontradingsbeleid 
in de scholen en een keiharde aanpak van de drugproductie en drughandel via zware 
celstraffen, afschrikwekkende boetes en meer mogelijkheden tot inbeslagname en  
verbeurdverklaring van hulpmiddelen en opbrengsten van drugcriminelen.  

 
X. Het Vlaams Belang eist dat er statistische gegevens worden bijgehouden van de 

criminaliteit volgens nationaliteit én afkomst. Naar Nederlands voorbeeld dienen de 
gegevens omtrent ‘etniciteit en criminaliteit’ verzameld te worden voor elke 
leeftijdscategorie en voor ieder niveau van het strafsysteem, dus zowel bij politie, parket, 
straftoemeting en strafuitvoering.  

 
XI. Het wordt dringend tijd om inzake terrorisme de kop uit het zand te halen. Terrorisme 

mag niet los worden gezien van de islam. Daarom dient er doorgedreven controle te 
komen op de toespraken die in moskeeën worden gehouden, controle op de Arabische 
radio’s, controle op moslimaalmoezeniers en de islamleraars. Regelrechte religieuze 
haatzaaiers dienen te worden uitgezet, desnoods na afname van de Belgische nationaliteit. 

 
XII. Er moet prioritair werk gemaakt worden van de splitsing van zowel Justitie als Politie. De 

verschillen in opvattingen tussen Vlamingen en Walen over het justitie- en 
veiligheidsbeleid zijn zodanig groot, onder meer over jeugdcriminaliteit, de 
magistratenopleiding en de organisatie van de rechtbanken, dat Vlaanderen en Wallonië 
dringend een autonoom beleid moeten kunnen voeren. Halle-Vilvoorde dient meteen een 
autonoom gerechtelijk arrondissement te worden. 

 
 

- * - 



RESOLUTIES CONGRESWERKGROEP 4  
‘EEN BETER VLAANDEREN VOOR EEN LAGERE PRIJS’ 
 
I. Het Vlaams Belang kiest voor een gemengd economisch systeem van een sociaal en 

ecologisch gecorrigeerde markteconomie enerzijds, waarbij ondernemers alle 
kansen moeten krijgen, en anderzijds van noodzakelijke publieke productie van  
collectieve diensten in zoverre het privaat initiatief hierbij in gebreke blijft. De 
ondernemersvrijheid  en creativiteit moeten hoe dan ook zoveel mogelijk gevrijwaard 
worden. 

 
II. Vlamingen en Franstaligen hebben geheel verschillende sociaal-economische 

voorkeuren. Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden de bevoegdheden best 
toegewezen aan het bestuursniveau zo dicht mogelijk bij de bevolking, behalve als 
blijkt dat de taak niet op dat niveau te vervullen is. In overeenstemming met de vijf 
resoluties van het Vlaams Parlement van maart 1999 willen wij dan ook minstens 
volgende vijf principes in de praktijk omzetten:  

 
1. economisch inzetten op de verwevenheid van Brussel met Vlaanderen; 
2. de bevoegdheden inzake de personenbelasting naar Vlaanderen overdragen; 
3. de solidariteit van Vlaanderen met Brussel versterken en wederkerig maken; 
4. het volledige gezins- en gezondheidsbeleid m.i.v. de financiering naar Vlaanderen 

overdragen, maar tevens: een eigen werkgelegenheidsbeleid en Vlaamse CAO’s; 
5. de bestuurlijke eentaligheid van gans Vlaanderen vrijwaren ten bate van het 

Vlaamse natiegevoel: een unieke meerwaarde in het internationale economische 
gebeuren en een garantie voor creativiteit, innovatie en productiviteit. 

 
Solidariteit met andere volkeren moet vrijwillig zijn, transparant, efficiënt en 
onderhandeld. Dit is binnen België niet het geval. De interregionale geldstromen 
weg uit Vlaanderen moeten bijgevolg onmiddellijk stoppen. 

 
III. Het Vlaams Belang is voorstander van een mondiale vrije markt en van vrijhandel op 

basis van wederkerigheid. Vlaanderen moet zich dus vooral richten op andere open 
economieën. Internationaal doen kleine economieën met sterke sociale cohesie en 
een sterk natiebesef het goed. Onze partij wil alles in het werk stellen om Vlaanderen 
bij dit economisch toppeloton te laten aansluiten. 

 
IV. De overheid moet investeren, werken en risico nemen belonen in plaats van te 

bestraffen. Het micro-economisch aanbodmodel leidt, in tegenstelling tot het 
klassieke overheidsbeleid, dankzij grotere concurrentiekracht tot betere marktkansen 
en dus ook tot hogere groeicijfers inzake omzet en tewerkstelling van onze 
ondernemingen.  

 



V. De overheid treedt in principe terughoudend op en zorgt in de eerste plaats voor een 
gunstig ondernemingsklimaat. Vrije mededinging moet - waar het kan - de leidraad 
zijn in de realisatie van toegevoegde waarde. De overheid heeft echter de plicht om 
te voorzien in collectieve diensten en producten waar de markteconomie faalt of die 
niet aan de markt kunnen overgelaten worden wegens hun collectief belang. 

 
VI. Iedereen heeft recht op sociale bijstand. De overheid heeft de plicht dit recht te 

garanderen. Sociale zekerheid is vooreerst een kerntaak van de overheid en kan 
niet in haar geheel aan de private markt overgelaten worden. Het Vlaams Belang is 
voorstander van solidariteit tussen alle Vlamingen en garandeert een goed 
uitgebouwd opvangnet van sociale voorzieningen. De sociale zekerheid moet 
betaalbaar blijven. Een nieuw robuust pensioenstelsel, gebaseerd op een 40-jarige 
loopbaan (mits uitzonderingen), draagt hiertoe bij. Wie na deze periode actief blijft, 
betaalt geen sociale zekerheidsbijdragen meer op inkomsten uit arbeid. 

 
VII. Het Vlaams Belang pleit voor een drastische verlaging en vereenvoudiging van 

de (para-)fiscale druk. Ons overheidsbeslag behoort wereldwijd tot de toptarieven. 
Lagere uitgaven, kostenbeheersing, besparingen en een drastische ontvetting van de 
overheid moeten een ontsporing van de publieke financiën vermijden. 

 
VIII. De overheid moet het actief innoveren blijvend stimuleren. Het Vlaams Belang 

‘Minerva-plan’ staat voor visie op een performante, ambitieuze en toekomstgerichte 
Vlaamse economie. Uitgaande van het micro-economisch aanbodmodel beoogt 
‘Minerva Vlaanderen’ de ondernemingszin, creativiteit, innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) te vormen en te stimuleren. Kwaliteitsbeheer speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

 
- * - 

 
 



RESOLUTIES CONGRESWERKGROEP 5 
‘SOS DEMOCRATIE’ 
 

I. Wij stellen vast dat in België de opinievrijheid onder toenemende druk staat. Dit is 
ontoelaatbaar voor een vrije samenleving met een vrije meningsvorming en -uiting. In dit 
land zijn krachten aan het werk die fundamentele, maar hoogstnoodzakelijke 
maatschappelijke veranderingen hopen tegen te gaan door meningen verdacht te maken 
en zelfs juridisch te bestrijden. Zich verschuilen achter internationale bestuursniveaus - 
bijvoorbeeld de EU - die dit soort wetten opleggen is aanvaarden dat de inwoners van dit 
land niet meer baas in eigen huis én hoofd zijn. Dissidente meningen voeden evenwel 
het maatschappelijke debat. Zij maken onmiskenbaar deel uit van de democratie. Het 
Vlaams Belang is een groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en een 
verbeten tegenstander van het opiniedelict. De vrije meningsuiting behoort tot de 
fundamenten van de democratie. 

 
II. Vermits een democratie niet slechts een eerlijke afspiegeling van de kiesintenties in de 

parlementen vereist, maar tevens verzekert dat het regeringsbeleid maatschappelijke 
meerderheidsstandpunten - zoals het Vlaams Belang die verdedigt - in de politieke 
praktijk kan omzetten, is het cordon sanitaire een gruwel voor elke politieke verandering 
in Vlaanderen. Het fnuikt de gemiddeld centrum-rechtse politieke voorkeur in 
Vlaanderen structureel en doet Vlaanderen links besturen. Het cordon sanitaire moet 
dan ook met onmiddellijke ingang verdwijnen. 

 
III. Onze partij stelt vast dat de Belgische staat het Vlaams Belang als meest fundamentele 

oppositiekracht, maar tevens als grootste politieke partij in het land, juridisch wil 
uitschakelen, nu door een procedure voor de Raad van State. Het is ook onaanvaardbaar 
dat door de Vlaamse mediadecreten politici niet voluit gebruik kunnen maken van de 
audiovisuele mogelijkheden van het internet. Het Vlaams Belang eist de volledige vrijheid 
van meningsuiting, ook op het internet. Het Belgische establishment poogt echter onze 
politieke stroming het zwijgen op te leggen, omdat wij compromisloos streven naar het 
einde van de Belgische staat en omdat wij de oververtegenwoordiging van de politieke 
linkerzijde bestrijden. Wij eisen dan ook de stopzetting van de gerechtelijke 
procedures tegen onze partij en bepleiten de afschaffing van het Centrum voor 
Gelijke Kansen en Racismebestrijding, dat op kosten van de overheid en dus de 
belastingbetaler processen organiseert tegen de oppositie. 

  
IV. Slechts de soevereiniteit waarvan een onafhankelijke natiestaat geniet, schept een kader 

waarin de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, godsdienstvrijheid, 
contractvrijheid en menig ander klassiek vrijheidsrecht de rol kunnen spelen die hen in 
een democratie toekomt. Slechts in een onafhankelijke Vlaamse republiek zullen de 
Vlamingen zichzelf democratisch kunnen besturen. Ze zullen dan ook verlost zijn van de 
ondemocratische Belgische monarchie.  

 
V. Het Vlaams Belang zal alle juridische bijstand geven aan werknemers die omwille van hun 

partijpolitieke overtuiging door vakbonden worden uitgesloten en gebroodroofd. 
Discriminatie op basis van politieke overtuiging is totaal onaanvaardbaar. Het Vlaams 



Belang pleit voor moderne, transparante vakbonden die het belang van werknemers 
voorop stellen en niet gebonden zijn aan de heersende particratie in dit land.  

 
VI. Wij eisen onpartijdige openbare media, die op een eerlijke en representatieve manier 

de verschillende politieke strekkingen aan bod laten komen en die genuanceerde duiding 
verschaffen. 

 
VII. In plaats van de huidige particratie, willen wij een democratie waarin de wet- of 

decreetgevende vergadering, het Parlement, het eerste en laatste woord heeft. Dat 
betekent tevens dat kieswethervormingen op de leest van de politieke machtspartijen 
voor ons niet door de beugel kunnen. Daarom pleiten wij bovendien voor een aanvulling 
van de democratische besluitvorming met onder meer de bindende volksraadpleging 
op initiatief van het volk zelf en de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. 

 
VIII. Onze partij geeft zijn steun aan allen die zich van hun democratische rechten en 

vrijheden bedienen om verzet aan te tekenen tegen de sluipende islamisering van Europa. 
Wij roepen op om het taboe nopens de gevolgen voor ons beschavingserfgoed van de 
aanwezigheid in Europa van een militante islam te doorbreken. Wij steunen publicisten, 
wetenschappers én politici van andere politieke formaties die de verstikkende politiek-
correcte (zelf-)censuur over het immigratievraagstuk en de islam doorbreken. 

 
- * - 



RESOLUTIES CONGRESWERKGROEP  6   
‘WAARDEN EN NORMEN’ 

 
I. Het Vlaams Belang beklemtoont de fundamentele rol van traditionele Europese 

waarden en normen. Deze normen en waarden zijn zichtbaar in de specifieke wijze 
waarop onze maatschappelijke basisstructuren - zoals huwelijk en gezin, gezag en 
inspraak, onderwijs, arbeid, recht en orde, maar tevens de plaats van religieuze en 
levensbeschouwelijke structuren - georganiseerd zijn. Onze beschavingswaarden hebben 
verscheidene historische bronnen, - de Indo-Europese, Helleens-Romeinse, joods-
christelijke en humanistische - die het unieke karakter en de intrinsiek onschatbare 
waarde van onze Europese beschaving hebben gevormd. De verleiding binnen de islam 
om theocratisch en totalitair te denken is een niet te dempen bron van onverzoenlijkheid 
van dit geloofs, - maatschappelijk én juridisch stelsel met onze Europese 
beschavingstradities. 

 
II. De toenemende overheidssturing van het private leven is een symptoom van een 

samenleving die schragende waarden en normen ontbeert. Wij willen dat de overheid niet 
ethisch terugtreedt en wel degelijk enkele principiële morele krijtlijnen blijft uitzetten 
in overeenstemming met ons Europees beschavingserfgoed, bijvoorbeeld inzake leven en 
dood. Dit mag nochtans niet tot een immer toenemende juridisering van ook sociale 
relaties leiden, zoals naar aanleiding van de hervorming van de echtscheidingswetgeving 
of de geplande bijsturing van de antidiscriminatiewet. Om van het hellend vlak naar een 
steeds waarde(n)lozer samenleving af te geraken, bepleiten wij een herleving van een 
maatschappelijk weefsel van organisaties en verenigingen die ten bate van het 
algemeen belang assertief waarden en normen durven uitzetten voor de ganse 
samenleving. Vrijheid van de persoon in verantwoordelijkheid voor zijn naaste is voor 
het Vlaams Belang daarbij het te volgen morele richtsnoer. 

 
III. We stellen vast dat de paarse regeringscoalitie sinds haar aantreden in 1999 een eigen 

agenda heeft gevolgd met belangrijke gevolgen voor onze traditionele waarden en 
normen. Het traditioneel huwelijk kwam bijvoorbeeld zwaar in het vizier van paars en 
van de politieke correctheid. Enerzijds was er de openstelling voor homo’s en lesbiennes, 
ondanks de reeds bestaande regeling voor samenlevingscontracten. Anderzijds was er de 
recente hervorming van de echtscheidingswetgeving die het huwelijk reduceert tot een 
louter administratieve aangelegenheid. Niet enkel het huwelijk als band van twee mensen 
van verschillend geslacht, maar evenzeer het duurzame karakter van de huwelijksband 
werden dus eigenlijk afgeschaft. De principiële duurzaamheid is nochtans noodzakelijk 
voor de stevigheid van de maatschappelijke basisstructuur die het gezin is.  

 
IV. Onze partij bepleit een politiek die het gezin de beleidsaandacht geeft die het vanuit zijn 

positie als hoeksteen van de samenleving verdient. Wij herbevestigen ons pleidooi voor 
een herstel van de keuzevrijheid tussen het tweeverdienerschap of het statuut van 
thuiswerkende ouder. Dit kan door het opvoedersloon voor een ouder die kiest voor het 
voltijds thuis opvoeden van kinderen. Voorts staan wij onverminderd achter een 
werkelijk onkostendekkende kinderbijslag en een gezinseffectenrapport voor alle 
beleidsvoorstellen in de sociaal-economische sfeer. 

 



V. Politieke partijen mogen geen rangorde aanleggen van meer en minder kwaliteitsvol 
leven. Onze partij blijft een principiële verdediger van het recht op leven en van de 
weerlozen in onze gemeenschap, dus bij uitstek van het ongeboren leven, kinderen, 
wilsonbekwame personen met een handicap en dementerende senioren. Wij veroordelen 
de verdere medicalisering en banalisering van abortus en laken het voornemen van de 
politieke linkerzijde om euthanasie uit te breiden tot Alzheimer-patiënten en tot kinderen. 
Voor abortus en euthanasie moet de overheid beschermer zijn en dus de alternatieven 
bevorderen. Opvang en adoptie enerzijds, pijnbestrijding en palliatieve zorg anderzijds 
moeten ruimere aandacht en meer steun krijgen van de overheid.  

 
VI. Het onderwijs speelt een essentiële rol in de persoonlijkheidsvorming van kinderen en 

jongeren. Onderwijs moet politiek neutraal zijn, maar mag een duidelijk pedagogisch 
project hebben in overeenstemming met een of meerdere Europese beschavingstradities. 
Geschiedenislessen moeten deze tradities trouwens meer in de verf zetten. Dat betekent 
dat waarden en normen in het onderwijs duidelijk aan de orde moeten zijn en dat 
leerkrachten zich gesterkt moeten voelen door politici en door een weerbare samenleving 
in de afwijzing van asociaal gedrag en van geweld, binnen en buiten de schoolmuren. 

 
- * - 
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