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1. Vlaanderen 
 
Sinds in de CD&V de Belgicistische vleugel de macht heeft overgenomen, speelt Leterme braaf 
het spel mee. De staatshervorming werd - zoals steeds door PS en cdH geëist - afgevoerd. Zelfs 
op Vlaams niveau werden de 5 resoluties voor Vlaamse autonomie formeel uit het regeerakkoord 
verwijderd. De N-VA stond er bij en keek er naar. Ondanks dure eden die ten aanzien van de 
Vlaamse inwoners van de Vlaamse Rand - een bevoegdheid van de Vlaamse regering - in 2004 
en in 2007 werden gezworen, ging de N-VA zonder splitsing van BHV opnieuw in een coalitie 
met de CD&V. Meer nog: de N-VA liet toe dat de CD&V op federaal vlak de splitsing van BHV 
afhankelijk maakte van onderhandelingen met de Franstaligen. Over de toepassing van de 
Grondwet kan echter niet worden onderhandeld. Een federale coalitie waarin de Vlamingen de 
minderheid vormen, heeft geen recht van spreken. De Rand is een Vlaamse bevoegdheid en de 
N-VA kan dus onmogelijk in een Vlaamse regering blijven als de CD&V federaal zwicht voor 
een zogeheten “onderhandelde” oplossing. Het Vlaams Belang zal met alle parlementaire en 
juridische middelen zo’n voorstellen bekampen. Het Vlaams Belang eist de splitsing van BHV, 
onverwijld en zonder prijs. 
 

De splitsing van het kiesarrondissement BHV is in overeenstemming met de grondwet en 
beantwoordt aan de wil van de meerderheid in Vlaanderen. Ze kan geen deel uitmaken 
van een communautair akkoord. Het wetsvoorstel ter zake moet zonder verdere 
onderhandelingen gestemd worden in het parlement. Iedere verdere aantasting van het 
Vlaams karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel is onaanvaardbaar. 

 
 

2. Immigratie 
 
In de korte periode van zijn premierschap was de enige beleidsdaad van Herman van Rompuy het 
politiek akkoord over de door de Franstalige partijen geëiste massale regularisatie van illegalen. 
Ondanks de ervaringen onder Verhofstadt en de voorspellingen van het Vlaams Belang plooide 
de CD&V. Zij aanvaardde zelfs dat de bevoegde ministers - niet toevallig allemaal Franstalig - 
een arrest van de Raad van State dat door het Vlaams Belang werd afgedwongen (en dat het 
politiek akkoord onwettig verklaarde) naast zich neerlegden. De gevolgen zijn bekend. Volle 
bussen bij Fedasil, recordcijfers inzake nieuwe asielaanvragen, asielcentra die overvol liepen, 
asielzoekers op staatskosten in hotels, rechters die hen 500 euro per dag extra toekennen. Een 
stroom van toekomstige illegalen is onderweg. Het Vlaams Belang eist de verstrenging van de 
wet. 
 

Het asielbeleid verkeert in een totale chaos, die in eerste instantie door de PS en het 
CDH werd gecreëerd. De asielwetgeving moet worden strenger gemaakt. In geen geval 
mag de financiële steun aan asielzoekers terug worden ingevoerd. Wallonië moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen inzake de opvang van asielzoekers. De aanpassing van de 
snel-Belgwet is onvoldoende en moet worden aangevuld met de voorwaarde van een 
grondige en bewezen inburgering. 



 
 
     3. Stop de islamisering 
 
De radicalisering van de islam en de toenemende islamisering zorgen er voor dat een strenger 
inburgeringsbeleid noodzakelijk is. Terzake bepleit het Vlaams Belang onder andere een 
algemeen hoofddoekenverbod in het onderwijs en in het openbaar ambt. Het Vlaams Belang kant 
zich tegen de oprichting en de uitbreiding van een islamitische zuil . Terzake eist het Vlaams 
Belang de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst met stop zetten van 
subsidiëring van islamitische organisaties en moskeeverenigingen. Het Vlaams Belang ijvert voor 
een verbod op het bouwen van minaretten en wil het aantal moskeeën tot een minimum beperken. 
Haatboodschappen, oproepen tot geweld en andere initiatieven die enkel tot doel hebben om onze 
democratische samenleving te ontwrichten en onderuit te halen moeten streng worden aangepakt. 
Radicale moslims die terroristen verheerlijken en die de Sharia willen invoeren moeten onze 
nationaliteit worden afgenomen en uitgewezen worden naar hun land van herkomst. 
 

De Vlaamse gastvrijheid kan enkel gelden voor degenen die zich aanpassen en via een 
duidelijke bereidheid tot inburgering aantonen dat zij zich onze manier van leven en 
denken willen eigen maken. Dit betekent dat de steeds verder oprukkende islamisering 
van onze Vlaamse steden wordt gestopt.  

 
4. Misdaad 

 
De afgelopen maanden zijn de straatcriminaliteit, de inbraken en de overvallen opgeschoven naar 
regelrecht banditisme. Zogenaamde home-, car- en tigerjackings zijn aan de orde van de dag. 
Politiemensen doen hun best, maar kunnen niet op tegen massaal ingevoerde oorlogswapens 
allerhande. Hele wijken van onze grootsteden vallen ten prooi aan het illegale “rechtssysteem” 
van afpersers, drugbendes en mensenhandelaars. Jong geboefte terroriseert het openbaar vervoer. 
Een onaanvaardbaar deel van de misdadigheid is het werk van mensen die hier van onze 
gastvrijheid misbruik komen maken. Worden misdadigers gepakt, dan stranden de feiten veel te 
dikwijls in een gerechtelijk apparaat dat niet aansluit op de politiewerking. In plaats van 
minderjarige criminelen kordaat te straffen, zoals dat in alle buurlanden gebeurt, worden zij in 
ons land nog altijd in bescherming genomen en veel te snel weer vrijgelaten. Ook de 
straffeloosheid t.a.v. meerderjarige criminelen is hemeltergend. Met de niet-uitvoering van “korte 
straffen” tot drie jaar moedigt de regering de criminaliteit rechtstreeks aan. Het masterplan 
gevangeniswezen is enkel gericht op de uitbreiding van het comfort van de gedetineerden, niet op 
de uitbreiding van de celcapaciteit. De regering draait de bevolking een rad voor de ogen. Alleen 
het Vlaams Belang eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke toepassing van de wet. Alleen het 
Vlaams Belang is nog geloofwaardig als het een harde aanpak van de criminaliteit eist en belooft. 
 

Zowel minderjarige als meerderjarige criminelen moeten hard aangepakt worden voor 
hun misdaden. Het gerechtelijk apparaat moet aansluiten op de politiewerking. De niet-
uitvoering van korte straffen moet worden afgeschaft. Daartoe moet in eerste instantie 
de celcapaciteit worden verhoogd. 

         
 



5. Economie en Welvaart  
 
Dat met Opel andermaal een Vlaamse autofabriek vanuit het buitenland wordt gesloten, heeft er 
ons pijnlijk aan herinnerd hoe zwak Vlaanderen economisch staat zolang het binnen België 
opgesloten blijft. De wereldwijde economische ontwikkelingen kunnen enkel beantwoord 
worden vanuit meer maatschappelijke samenhang, wat voor Vlaanderen betekent: meer Vlaamse 
autonomie, zowel fiscaal als sociaal. Alleen wanneer Vlaanderen de sociale en fiscale hefbomen 
in handen heeft, kunnen de loonlasten en de fiscale druk daadwerkelijk omlaag en kan de 
begrotingstoestand (grondslag van pensioenen, maar ook van muntstabiliteit) genormaliseerd 
worden. Het Vlaams Belang strijdt voor verdere industriële ontwikkeling en tewerkstelling in 
Vlaanderen en verzet zich tegen sociale dumping zoals toegepast door Carrefour. Het Vlaams 
Belang wil Vlaamse onafhankelijkheid om de economie te redden en aanvaardt niet dat Leterme 
en de zijnen het nu omdraaien en zogezegd omwille van de economie de Vlaamse autonomie 
afstellen of afwijzen.  
 

Er is maar één weg om de Vlaamse economie en welvaart alle kansen te geven en de 
industriële ontwikkeling en de tewerkstelling te stimuleren, met name fiscale en sociale 
autonomie. Alleen de ‘ordelijke opdeling’ van België, zeg maar Vlaamse 
onafhankelijkheid, kan ons die toekomstgerichte staat opleveren.  

 
 

6. Vrije schoolkeuze 
 
Het  Vlaams Belang  denkt - met de immigratiestromen in het achterhoofd - wel te weten  
waarom er niet voldoende plaats is in onze Vlaamse scholen. De overheid heeft overigens 
jarenlang de ogen gesloten voor de dringende noodzaak om voldoende middelen voor 
scholenbouw te voorzien. Daarnaast heeft men inschrijvingscriteria opgelegd - op maat 
geschreven van inwijkelingen allerhande - waardoor we kunnen spreken van een discriminatie 
van Vlaamse ouders en hun kinderen. Gevolg is dat Vlaamse ouders vandaag voor de scholing 
van hun kinderen niet meer in een school van hun eigen keuze terecht kunnen. Jonge Vlaamse 
gezinnen worden op die manier weggepest uit de steden. Een schandaal zonder voorgaande. De 
Vlaamse regeringspartijen CD&V, sp.a en N-VA hebben hier boter op het hoofd.  Het Vlaams 
Belang eist een stopzetting van deze “eigen volk laatst”-politiek. 
 

Vlaamse ouders moeten in volle vrijheid en bij voorrang hun kinderen naar de school van 
hun keuze kunnen sturen.  

 
 

7. Depolitisering  
 
Het treinongeluk in Buizingen heeft op een helaas dramatische manier nog maar eens duidelijk 
gemaakt dat politisering en machtspolitiek in het uitgeleefde land België zijn uitgegroeid tot 
wat ooit “De Belgische ziekte” is genoemd. Gebleken is immers dat de veiligheidsinvesteringen 
voor reizigers werden stilgelegd en nadien verder uitgesteld, wegens allerlei politiek 
geïnspireerde glamour- en prestigeprojecten zoals het bereiken van de Maastrichtnorm, het 
tegemoetkomen aan de uitbreiding van de Franse TGV-netten, het bouwen van luxueuze nieuwe 



stations en dies meer. Letterlijk alle regeringspartijen van de jongste 25 jaar (zelfs inclusief de 
Groenen) dragen door het benoemen van hun politieke vriendjes overal in de 
spoorwegstructuren deze verantwoordelijkheid. Alleen het Vlaams Belang heeft nooit iemand 
benoemd, maar heeft wel steeds in de parlementen de pijnlijke vragen in verband met veiligheid 
gesteld. Een toekomstgericht beleid is slechts mogelijk dank zij een weldoordacht 
investeringsbeleid. Het Vlaams Belang eist een onmiddellijke, door niets meer vertraagde 
invoering van de meest performante veiligheidsystemen zoals die reeds functioneren in onze 
buurlanden alsook een verdere depolitisering van het overheidsapparaat en van de 
overheidsbedrijven. 
 

De personeelsbezetting en de leiding van de overheidsdiensten en –bedrijven moet op 
een objectieve en volledig gedepolitiseerde wijze te worden ingevuld. Wat het spoor 
betreft, dringt de onmiddellijke invoering zich op van de meest performante 
veiligheidssystemen zoals die reeds in onze buurlanden in gebruik zijn. 

 
 
 
 

 


