
 
 

PERSTEKST - 18 maart 2014 
 

Breekpunten Vlaams Belang-verkiezingsprogramma 25 mei 2014 
 
Het Vlaams Belang is een programmapartij: de consequente en principiële visie van het 
Vlaams Belang primeert op machtsdeelname, coalitiemogelijkheden, draagvlak etc. Het 
Vlaams Belang verschilt hierin fundamenteel van de andere partijen. Wij zijn en blijven een 
duidelijke, eerlijke en rechtlijnige partij die het ijs breekt, de richting bepaalt en om die reden 
ook op 25 mei weer dé stok achter de deur is.  
 
 

1. Vlaanderen onafhankelijk 
 
De zes staatshervormingen hebben van dit land een ingewikkeld en onbestuurbaar kluwen 
gemaakt. Door de economische crisis is het dringend nodig dat er sociaaleconomische 
hervormingen worden doorgevoerd op maat van Vlaanderen, willen we ons welzijn en onze 
welvaart voor de toekomst veiligstellen. Ook de (con)federale modellen die in dat opzicht 
tegenwoordig door sommigen naar voren worden geschoven, bieden geen oplossing voor de 
Belgische impasse. Federalisme of confederalisme betekenen immers dat het Belgisch kader 
overeind blijft en we permanent afhankelijk blijven van een Franstalig fiat om stappen 
voorwaarts te zetten. Het Vlaams Belang wil daarom het voortouw nemen in de actieve 
voorbereiding van de Republiek Vlaanderen. 
 
Dus:  

- Geen Belgische staatshervorming meer.  
- Het nieuwe Vlaamse Parlement moet de soevereiniteit van Vlaanderen uitroepen. 
- Vlaanderen moet boedelscheidingsgesprekken met Wallonië opstarten om tot een 

ordelijke opdeling van België te komen. 
- Vlaanderen moet ten slotte zijn onafhankelijkheid uitroepen, in goed nabuurschap met 

Wallonië en de wereld. 
- Brussel is en blijft ook na de scheiding de hoofdstad van Vlaanderen en de zetel van 

de Vlaamse instellingen. 
 
 

2. Voor Europa, tegen deze EU 
 
Het Vlaams Belang is de enige pro-Europese partij, omdat ze de enige EU- en eurokritische 
partij is. Europese samenwerking heeft bijgedragen aan vrede, vrijheid, democratie en 
welvaart en is belangrijk. Het Vlaams Belang pleit echter niet voor de opheffing van België 
om het te vervangen door een EU-superstaat, een soort ‘Verenigde Staten van Europa’. Het 
Vlaams Belang wil de evolutie naar een EU-superstaat, een België in het groot, een halt 
toeroepen. Naast de ordelijke opdeling van België wil het Vlaams Belang een ordelijke 
ontmanteling van de EU en van de eurozone.  
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Het Vlaams Belang wil opnieuw een vrijwillige Europese (intergouvernementele) 
samenwerking zoals die bestond voor het Verdrag van Maastricht. De euro kost alleen maar 
geld en moet worden vervangen door een kleinschaligere, gezonde munt (een zogenaamde 
‘neuro’) die wordt gedeeld door een aantal (Noordelijke) historisch en cultureel gelieerde 
landen met de nodige begrotingsdiscipline. 
 
Dus: 
 

- Stopzetten van de evolutie naar een totalitaire EU-superstaat; terugkeer van 
bevoegdheden naar de lidstaten, gebaseerd op een samenwerking zoals die bestond 
voor het Verdrag van Maastricht. 

- Geen EU-grondwet, geen euro-obligaties noch EU-belastingen, geen ‘Verenigde Staten 
van Europa’. 

- Opnieuw controle over eigen grenzen (opzeggen Schengenverdrag). 
- Voorbereiden van een ‘neuro’, een munt met de landen die een gelijkaardige 

economische achtergrond hebben. 
 
 

3. Sociaal Vlaanderen 
 
Solidariteit is geen loos begrip, maar onze sociale bescherming komt steeds meer in gevaar. 
Armoede en sociale afbraak zijn aan de orde van de dag. Pensioenen en armoedegrens groeien 
naar elkaar toe. Ook de Vlaamse regering laat de sociale wachtlijsten torenhoog oplopen. De 
huidige sociale bescherming handhaven én de vergrijzing opvangen zou probleemloos kunnen 
als we in Vlaanderen meer van de eigen middelen in ons eigen welzijn zouden kunnen 
pompen. Nu kan dat allemaal niet door de kost van de immigratie, de transfers naar Wallonië, 
EU- en euro-afroming en de bankencrisis, waaraan elke belastingplichtige Vlaming het 
afgelopen jaar gemiddeld in totaal 6702 euro bijdroeg. 
 
Dus: 

- De loonlasten voor iedereen verminderen met 25%, waardoor de globale loonkost met 
6,5% krimpt. 

- Het behoud van de index en van de koopkracht. Via een tijdelijke netto-indexering 
kunnen de loonlasten onder controle blijven in crisistijden. 

- Belastingautonomie voor Vlaanderen, splitsing van de staatsschuld volgens oorsprong 
en Vlaams-Waalse transferstop. 

- Een Vlaams armoedebeleid gebaseerd op solidariteit van de Vlamingen onderling. 
- Een maximumfactuur in de thuiszorg en ouderenzorg. 
- Een modern opvoedersloon voor de thuiswerkende ouder. 
- Splitsing van de Belgische sociale zekerheid. 
- Optrekken van de pensioenen naar minstens 70% van het laatste loon. 
- Mogelijkheid tot onbeperkt bijverdienen na pensioen. 
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- Afschaffing van de solidariteitsbijdragen op pensioenen. 
- Behoud van het principe van de woonbonus. 

 
 

4. Stop immigratie 
 
Ondanks de cijfermanipulatie rond de figuur van Maggie De Block staat België nog steeds in 
de EU-top 5 van asiellanden: drie keer meer dan het EU gemiddelde en twee maal zoveel als 
Nederland. Er zijn nog steeds 30.000 gezinsherenigingen per jaar. Ondanks een stijging van 
de uitwijzingsbevelen is er geen duidelijke stijging van de effectieve uitwijzingen; er is zelfs 
een daling ten opzichte van de jaren 2000-2007. Het Vlaams Belang blijft pleiten voor een 
immigratiestop en een effectief uitwijzingsbeleid. Ook moet er een duidelijker en bindend 
plichtenplaatje komen inzake de integratie van legale (afstammelingen van) immigranten. Tot 
slot moet ook een einde worden gesteld aan de islamisering van onze cultuur.  
 
Dus: 
 

- Een nieuw internationaal beschermingsregime, gebaseerd op het principe van de 
opvang van vluchtelingen in de eigen regio. 

- Een snellere behandeling van de asielaanvragen, zonder mogelijkheden om eindeloos 
te procederen. 

- Opvang van asielzoekers in gesloten centra, voor de gehele duur van de procedure. 
- Geen gedoogbeleid voor illegalen, maar integendeel actieve opsporing en 

onderbrenging in gesloten centra met het oog op daadwerkelijke uitwijzing. 
- Afschaffing van de regularisaties: aan illegaal verblijf kunnen nooit rechten worden 

ontleend.  
- Een strengere aanpak van schijnhuwelijken. De nietigverklaringen moeten leiden tot 

de intrekking van de eruit voortvloeiende verblijfsvergunningen. 
- Geen staatsburgerschap meer op grond van geboorte in België. 
- De nationaliteit moet verdiend worden en kan pas na een verblijf van minstens tien 

jaar worden toegekend.  
- Afwijzing van de dubbele nationaliteit, staatsburgerschap moet exclusief zijn. 
- Het invoeren van een burgerschapsproef waarvoor kandidaat-staatsburgers dienen te 

slagen. 
- De erkenning van de islam moet ingetrokken worden. 

 
 

5. Criminaliteit: harde aanpak 
 
Het zwaartepunt van de criminaliteitsbestrijding moet opnieuw bij de strafrechter komen te 
liggen, straffen moeten effectief worden uitgevoerd. Ook jeugdcriminaliteit moet worden 
bestraft. Er moet meer blauw op straat en de gevangeniscapaciteit moet drastisch worden 
uitgebreid. Niet de rechten van de dader, maar die van het slachtoffer moeten centraal staan. 
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Dus:  
 

- Geen klassenjustitie door een grondige herziening van de afkoopwet. 
- Afschaffing van de wet-Lejeune en andere vervroegde vrijlatingsmechanismen. 
- Enkelbandregime moet drastisch worden teruggeschroefd. 
- Gevangeniscapaciteit moet worden uitgebreid, met behoud van de bestaande 

gevangenissen. 
- Vreemdelingen moeten hun straf uitzitten in hun land van herkomst. 
- Criminele ‘nieuwe Belgen’ moeten hun nationaliteit en verblijfsrecht worden 

ontnomen. 
- Meer blauw op straat en nultolerantie tegen straatcriminaliteit en bendegeweld. 
- GAS-boetes kunnen nuttig zijn voor politionele overtredingen, maar niet voor zware 

misdrijven. 
- Recht op verdediging moet worden uitgebreid naar eigendom. 
- Naar een hedendaags jeugdsanctierecht zodat criminele jongeren daadwerkelijk 

kunnen worden gestraft. 
- Meer opvangcapaciteit en strenge heropvoedingstrajecten voor zwaar delinquente 

minderjarigen. 
 
 

6. Wijs onderwijs 
 
Er valt op de Vlaamse regering heel wat aan te merken, maar vooral inzake onderwijs is de 
toestand erg uit de hand gelopen. De partijen van de Vlaamse regering moeten afgestraft 
worden voor in totaal 10 jaar onbesuisd hervormingsbeleid inzake (secundair) onderwijs. Er 
moet rust komen inzake structuren en leerplannen en in de eerste plaats moeten er 
investeringen komen in lerarenopleiding en –omkadering, alsook inzake de opwaardering van 
technisch- en beroepsonderwijs. 
 
Dus: 

- Geen ideologische onderwijshervormingen maar investeren in de opleiding en 
begeleiding van de leerkrachten. 

- Geen politieke spelletjes meer op de rug van scholen en onderwijsnetten. 
- Geen aanleren van vaardigheden zonder overbrengen van kennis. 
- Een einde aan sociale experimenten van opgelegde ‘sociale mix’ zonder inspraak van 

scholen op basis van hun pedagogisch project. 
- Aan de multiculturele indoctrinatie in het onderwijs dient onmiddellijk een einde te 

worden gemaakt. 
- Vrijheid voor scholen om de islamitische hoofddoek te weren. 
- Nederlands als onderwijstaal blijven vooropstellen. 

 

4 
 


	1. Vlaanderen onafhankelijk
	Dus:
	Het zwaartepunt van de criminaliteitsbestrijding moet opnieuw bij de strafrechter komen te liggen, straffen moeten effectief worden uitgevoerd. Ook jeugdcriminaliteit moet worden bestraft. Er moet meer blauw op straat en de gevangeniscapaciteit moet d...
	6. Wijs onderwijs

