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Dames en heren, 

Goede vrienden, 

Op mijn beurt heet ik u allen graag welkom in het Vlaams Parlement, het huis waarin 

ik de voorbije tweeënhalf jaar al heel wat uren heb doorgebracht. We hebben in 

Vlaanderen inderdaad een eigen Vlaams Parlement, maar nog steeds te weinig 

bevoegdheden en hefbomen om een efficiënt beleid te kunnen voeren. 

De financieel-economische crisis heeft nogmaals benadrukt dat we – ook en vooral – 

inzake sociaal-economische thema’s nood hebben aan méér Vlaanderen.  

Nadat de regeringsonderhandelingen al meer dan 500 dagen duurden, is elk verder 

getalm op het vlak van het doorvoeren van noodzakelijke structurele hervormingen 

totaal onverantwoord. De besparingen en nieuwe belastingen doen niet alleen 

werknemers pijn, ook de ondernemers delen hard in de klappen.  

 

Dames en heren, 

De Belgische regering is geen oplossing maar onderdeel van het probleem. 

Het recente federale regeerakkoord voorziet weliswaar in de overheveling van enkele 

bevoegdheden, maar helaas is het alweer een typisch Belgisch en dus halfslachtig 

compromis. Bijvoorbeeld inzake arbeidsmarktbeleid beschikt Vlaanderen – ook na 

uitvoering van het regeerakkoord Di Rupo I – nog altijd niet over de nodige 

instrumenten om een doeltreffend arbeidsmarktbeleid te voeren.  

Zo is het in een federaal land als België nog steeds mogelijk dat deelstaat 

Vlaanderen enerzijds een eigen tewerkstellingsbeleid mag voeren, maar anderzijds 

geen zeggenschap heeft over de werkloosheidsuitkeringen, laat staan een eigen 

fiscaal beleid kan voeren. 

Een efficiënt beleid voeren betekent ook voldoende zeggenschap hebben en 

houden. Het volstaat om te verwijzen naar de energiemarkt om ons pleidooi voor de 

verankering in Vlaanderen van strategische sectoren te stofferen. De Belgische 

energievoorziening is ondertussen in grote mate afhankelijk van het buitenland, 

voornamelijk van Frankrijk. Terwijl de federale regering het belang niet lijkt in te zien 

van een verankering in strategische sectoren, beschermt de Franse regering 

meerdere bedrijfstakken tegen ongewenste buitenlandse overnames. 

Voor het Vlaams Belang moeten sleutelsectoren van de economie, zoals 

transportwegen, openbare dienstverlening, nutsvoorzieningen en 

energiebevoorrading stevig in Vlaanderen verankerd worden. 

 



Daarenboven moeten wij onze troeven uitspelen. Vlaanderen is een belangrijk 

Europees verkeersknooppunt en kan het logistiek centrum van Europa worden, we 

hebben onderwijs van wereldniveau, een hoog opleidingsniveau, we hebben een 

dichte transportinfrastructuur. 

Maar ondanks al deze troeven is Vlaanderen niet in staat een doelmatig economisch 

beleid te voeren. Een veel te log overheidsapparaat (zowel federaal als Vlaams), te 

weinig eigen bevoegdheden gekoppeld aan een overdreven regelgeving, 

verstikkende administratieve verplichtingen en een torenhoge fiscale druk 

verhinderen dat Vlaanderen zijn competitieve voordelen optimaal kan benutten. 

De concurrentiepositie van de Vlaamse economie staat daardoor ernstig onder druk. 

De communautaire tegenstellingen in dit land hebben in belangrijke mate schuld aan 

het economisch immobilisme. De Vlaamse en Waalse economie hebben 

verschillende noden en vragen een aangepast beleid. Wij blijven dus homogene 

bevoegdheidspakketten eisen om een coherent beleid mogelijk te maken. 

Binnen België moet Vlaanderen ook nog eens afrekenen met de oneerlijke 

concurrentie vanuit Wallonië met zijn buitensporige subsidies, lakse administratie, 

minder strenge fiscale en sociale controles en exorbitante voordelen voor de eigen 

politieke achterban. 

België houdt Vlaanderen in een wurggreep. Vlaanderen heeft dus nood aan zuurstof 

en een sobere overheid. Uw en mijn belastingcenten kunnen immers maar één keer 

uitgegeven worden. De overheid dient deze centen dan ook met de grootste zorg te 

besteden. En dat betekent investeren in de versterking van het economisch weefsel, 

in projecten die de welvaart en het welzijn van alle Vlamingen ten goede komen.  

En dat betekent dus géén geld pompen in bodemloze Waalse en andere Europese 

putten; 

dat betekent dus géén geld verspillen aan een maximale overheidstewerkstelling; 

dat betekent dus géén geld besteden aan sociale hangmatten.  

We kunnen met Vlaanderen tot de absolute top behoren in Europa, maar Wallonië en 

dus het bestaan van België staan op de rem. De conclusie is dus: meer welvaart en 

meer welzijn betekent meer Vlaanderen en minder België. 

Aan de politieke partijen en vakbonden die pleiten voor het Belgische status-quo wil 

ik de boodschap geven zoals verwoord in een Latijns spreekwoord – ik vertaal het 

meteen naar het Nederlands; er zijn immers al voldoende politici die Latijn proberen 

te spreken – de boodschap voor de voorstanders van het Belgische status-quo luidt: 

“Zich vergissen is menselijk, maar volharden is des duivels.” 

 

 



Dames en heren, 

De keuze die men in Vlaanderen moet maken, de keuze die ook de Vlaamse kiezer 

zal moeten maken is de volgende: rijden we nog verder de Belgische afgrond in of 

herpakken we ons, klimmen we uit het Belgische dal en bundelen we de Vlaamse 

krachten om de top van de berg te bereiken. Want daar hoort Vlaanderen thuis, 

zeker sociaal-economisch: aan de kop van het Europese peloton. 

Het Vlaams Belang biedt daarvoor vandaag de bouwstenen met dit symposium en 

met ons geactualiseerd sociaal-economisch programma. Wij bieden oplossingen, 

eerlijk en effectief. 

Het Vlaams Belang is dus voorbereid om de weg in te slaan naar een vrije en 

welvarende samenleving, naar een 21ste eeuw vol kansen en mogelijkheden. Voor 

werkgevers én werknemers. Zij zijn immers elkaars bondgenoten. Als het goed gaat 

met onze bedrijven, dan gaat het goed met werkgevers én werknemers. Maar om dit 

project tot een goed einde te brengen, moeten we wel de verlammende Belgische 

impasse doorbreken waarin ons sociaal-economisch leven momenteel gevangen zit. 

 

Goede vrienden, 

Het Vlaams Belang brengt vandaag een sterk sociaal-economisch verhaal dat 

dringend nodig is. Want steeds meer mensen voelen dat het met Vlaanderen niet de 

goede weg op gaat. Werkloosheid, faillissementen, alsmaar meer KMO’s en 

multinationals die andere oorden opzoeken… het zijn slechts enkele onheilspellende 

vaststellingen. Dat is onder meer het gevolg van het beleid van de traditionele 

partijen. De politieke elites zijn de afgelopen decennia losgeslagen van de 

werkelijkheid en voeren een beleid waar consumenten en ondernemingen telkens de 

prijs voor moeten betalen.  

Het Vlaams Belang kiest voor de mensen die het niet cadeau krijgen in Vlaanderen, 

de mensen die de ruggengraat van Vlaanderen vormen.  

Het Vlaams Belang kiest voor het algemeen Vlaams sociaal-economisch belang. 

Meer economische groei en meer jobs. Meer welvaart en welzijn. Kortom, een beter 

Vlaanderen voor een lagere prijs. 

Ik ben ervan overtuigd dat de mooiste dagen van Vlaanderen nog voor ons liggen. 

Dat we een toekomst tegemoet gaan die vele malen prachtiger is dan hetgeen we 

achter de rug hebben. Inderdaad, het Vlaams Belang is optimistisch over de sociaal-

economische kansen van Vlaanderen, wij hebben vertrouwen in onze eigen kracht 

en zijn niet bang voor de toekomst. Onder één voorwaarde: de Belgische handrem 

moet dringend gelost worden. Volle gas vooruit naar een onafhankelijk Vlaanderen; 

enkel dàn kan en zal een beter Vlaanderen realiteit worden. 



Dames en heren, 

Het solidariteitsprincipe is en blijft één van de grondslagen van onze partij. Het 

Vlaams Belang is dus voorstander van solidariteit tussen jongeren en ouderen, 

tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken. Dat solidariteitsprincipe was, is 

en zal voor het Vlaams Belang altijd verbonden blijven met het scheppen van sociale 

zekerheid. 

Voorwaarde is wel dat deze solidariteit op vrijwillige basis gebeurt. En daar knelt het 

schoentje in België. De geldstromen in de sociale zekerheid van Vlaanderen naar 

Wallonië – goed voor enkele miljarden euro’s per jaar – zijn geautomatiseerd, 

afgedwongen en totaal ondoorzichtig. Deze transfers zijn een georganiseerde 

diefstal die Vlaanderen zich niet kan veroorloven. Daarom eisen wij een eigen 

Vlaamse sociale zekerheid. 

Een Vlaamse sociale zekerheid zou daarenboven ook een einde maken aan de 

versnippering van bevoegdheden en dus een doorzichtiger en efficiënter beleid 

bewerkstelligen. 

Het is immers absurd dat Vlaanderen bevoegd is voor het bejaardenbeleid, maar niet 

voor pensioenen. Het is eveneens onbegrijpelijk dat Vlaanderen bevoegd is voor het 

gezinsbeleid terwijl de kinderbijslagen een federale bevoegdheid zijn. 

Een andere absurditeit in België is het arbeiders- en bediendenstatuut. België is 

zowat de enige lidstaat in de Europese Unie waar de wet nog steeds een 

onderscheid maakt tussen arbeiders en bedienden, vooral op arbeidsrechtelijk vlak. 

Dit onderscheid is een overblijfsel uit het begin van het industriële tijdperk, waar men 

strikt het onderscheid maakte tussen hoofd- en handenarbeid. In de huidige kennis- 

en informatiemaatschappij is dat achterhaald. Om die reden is het dan ook hoog tijd 

dat men komt tot een eenheidsstatuut voor alle werknemers, waarbij rekening 

gehouden wordt met de concurrentiepositie van onze bedrijven enerzijds en de 

huidige rechtspositie van onze arbeiders en bedienden anderzijds. 

Het sociaal statuut van zelfstandigen is nog altijd ondermaats in vergelijking met dat 

van werknemers. Het Vlaams Belang wil dat deze statuten op termijn kwalitatief 

gelijkgeschakeld worden voor o.a. kinderbijslagen, werkloosheidsverzekering, ziekte- 

en invaliditeitsverzekeringen, pensioenen en dergelijke meer. Ook het statuut van de 

ambtenaren moet meer in lijn gebracht worden met dat van de andere categorieën. 

 

Dames en heren, 

Alle activeringsmaatregelen en stimulansen om te werken ten spijt blijft werkloosheid 

een probleem. Zeker in periodes waar de bijdragen van zoveel mogelijk 

arbeidskrachten noodzakelijk zijn om het sociaal systeem te vrijwaren, kan 



Vlaanderen het zich niet veroorloven om honderdduizenden potentiële werkkrachten 

aan de kant te laten staan.  

Enkel een strikt nageleefde rechten-plichtenbenadering kan ervoor zorgen dat de 

beschikbare middelen van ons sociaal-zekerheidssysteem terechtkomen bij diegene 

die ze effectief nodig heeft. De ‘sociale hangmatcultuur’ moet verdwijnen. De 

werkloosheidsuitkeringen moeten een vangnet zijn voor diegenen die wegens 

omstandigheden hun werk verliezen en hiervoor tijdelijk ondersteund worden. En dus 

ook en vooral ondersteund in hun zoektocht naar een nieuwe job. 

 

Goede vrienden, 

De plaat is al grijs gedraaid maar het vergrijzingsverhaal zal nog een tijd actueel 

blijven. Steeds meer mensen leven langer en genieten – in het beste geval – van hun 

pensioen. Dit verhaal heeft echter ook een keerzijde. De kosten die aan het 

fenomeen van de vergrijzing verbonden zijn zullen de komende jaren in die mate 

stijgen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. De komende decennia zal de 

vergrijzing van de Vlaamse bevolking een grote maatschappelijke zorg zijn. Als 

nationalisten zijn wij in de eerste plaats bezorgd om de welvaart en het welzijn van 

onze naasten en in het bijzonder van de meest kwetsbaren in Vlaanderen. Heel wat 

gepensioneerden, vele senioren en alle zorgbehoevende bejaarden vallen in deze 

categorie. 

De levensstandaard van vele gepensioneerden komt onder druk te staan. De kost 

van de vergrijzing mag niet op de schouders van de volgende generaties belanden. 

Het Vlaams Belang wil een strak budgettair beleid dat structureel de tering naar de 

nering zet. Een gezond budgettair beleid heeft geen nood aan virtuele Zilverfondsen, 

maar zorgt zelf voor voldoende reserves. 

 

Vrienden, 

Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend voorstander van het wettelijk pensioenstelsel, 

waardoor iedereen op een waardige manier kan genieten van een kwaliteitsvolle 

oude dag. Wij zijn eveneens gewonnen voor een nieuw pensioenstelsel dat recht 

geeft op een volledig pensioen na een reële 40-jarige loopbaan. Wij pleiten dus voor 

de loskoppeling van leeftijd en pensioenberekening. Voor bepaalde 

gezondheidsschadende beroepen kan een specifieke regeling worden uitgewerkt.  

Wie als werknemer bovendien actief wil blijven na 40 jaren werk en dus navenant 

betaalde belastingsbijdragen, dient volgens ons vrijgesteld te worden van 

werkgevers- en werknemersbijdragen, zodat wie wil blijven werken daar ook de 

vruchten kan van plukken en tegelijkertijd (via de fiscaliteit) blijft bijdragen aan de 

samenleving. 



Dames en heren, 

Goede vrienden, 

Ik kom tot de slotwoorden van mijn boodschap aan jullie. Een boodschap die 

benadrukt dat de toestand van onze Vlaamse sociaal-economische realiteit ernstig is, 

maar niet hopeloos. 

Ernstig, want door het Belgische moeras dreigt het Vlaamse schip langzaam maar 

zeker te zinken.  

Niet hopeloos, want het Vlaams Belang zet vandaag de bakens uit voor een betere 

toekomst.  

Het Vlaams Belang kiest voor een heldere koers want we varen momenteel in 

sociaal-economisch woelige wateren. Alle hens dus aan dek, want de golven zullen 

hoog zijn en de stormen hevig.  

Het Vlaams Belang is bereid alle woeste zeeën te bevaren. Maar aan alle 

opvarenden zeggen wij luid en duidelijk: Wij laten ons níet verdrinken door de 

Waalse piraten van PS, MR en CDH; wij zullen het hoofd niet buigen voor de 

zeerovers van CD&V, sp.a en VLD; en wij laten ons niet gijzelen door de kapers van 

de N-VA! 

 


