
En wat krijgt  
u van de 

Sint?

facebook.com/vlbelang    @vlbelang

Wij kiezen uw kant!
Wie de verkiezingsfolders van N-VA, CD&V en 
Open VLD las, moet gedacht hebben dat de Sint er 
vroeg bij was dit jaar. Een half jaar later blijkt dat in 
plaats van de beloofde zoetigheden een gepeperde 
rekening in het schoentje ligt. 
 

U betaalt de crisis
Voor de verkiezingen regende het beloftes, vandaag 
hagelt het belastingen. Het Vlaams Belang kiest uw 
kant. De kant van de gewone Vlaming die geen 
schuld heeft aan de crisis en geen geld parkeert in 
belastingparadijzen, maar vandaag wel de factuur 
krijgt.

U verdient beter
Terwijl u steeds meer wordt belast, blijven twee the-
ma’s taboe: de kostprijs van de massa-immigratie  
– 7 miljard euro per jaar – en de transfers naar  
Wallonië die elke Vlaming jaarlijks 2.700 euro kosten.
 

Vlaams Geld in vlaamse handen
Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om onze 
welvaart te garanderen en een stevige sociale  
zekerheid te financieren. Niet om de bodemloze  
putten van socialistisch Wallonië te vullen en al even-
min om het OCMW van heel de wereld te spelen.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang
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gratis  infopakket?
SMS sint, uw naam en 

adres naar 3111* 
* 50 cent per SMS



Wie krijgt 
   wel lekkers?Verder studeren:

Als u uw kind wil laten verder studeren, zal u een pak meer moeten betalen. De regering verhoogde het  inschrijvingsgeld van 619 naar 890 euro. Een stijging van maar liefst 44 procent.

Woning kopen: 
Als u volgend jaar een woning koopt, hoeft u niet meer te 

rekenen op de huidige hypothecaire aftrek. De regering 

bouwt de woonbonus af. Voor een koppel loopt de jaarlijkse 

extra kost op tot 1.300 euro.

    jaar langer werkenVóór de verkiezingen was geen enkele partij voorstander 
van het optrekken van de pensioenleeftijd. Toch verhoogde 
de regering de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Het lijkt er dus 
op dat u letterlijk zal moeten werken tot u erbij neervalt.

Water: 
Door deze regering heeft u geen recht meer op 15m³ gratis water per jaar. Bovendien wordt de saneringsbijdrage fors verhoogd. Een gezin met twee kinderen zal de jaarlijkse waterfactuur zien stijgen met gemiddeld 200 euro.

De regering besliste om in 2015 een indexsprong door te 

voeren. Indien u 2.200 euro bruto per maand verdient, 

verliest u zo’n 290 euro netto per jaar. Op een volledige 

loopbaan kan het loonverlies oplopen tot 27.561 euro.

Gezinnen met kinderen: 
Door de forse verhoging van het minimumtarief voor kinderopvang en de niet-indexering van de kinder-bijslag zal u nóg dieper in de buidel moeten tasten voor uw kroost. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen zal de factuur jaarlijks stijgen met 930 euro.

Gas en elektriciteit:
Energie zal u volgend jaar zo’n 30 procent meer 

kosten. Bovenop de kosten van de groene stroom-

subsidies en de afschaffing van de 100 kWh gratis 

stroom per gezinslid, verhoogde de regering ook de 

BTW van 6 naar 21 procent. Volgens het Planbureau 

zal de energiefactuur de komende vijf jaar zelfs met 

75 procent stijgen. Betaalt u dit jaar 1.200 euro, dan 

wordt dat over vijf jaar 2.100 euro.

Zorgverzekering:
In de toekomst zal u dubbel zoveel moeten ophoesten voor 
uw zorgverzekering. De regering besliste de zorgpremie te 
verdubbelen van 25 naar 50 euro per jaar.

Politieke klasse
België telt 60 ministers, 9 parlemen-
ten, 8 regeringen, 10 provinciebestu-
ren, 11 gouverneurs en meer dan 600 
parlementsleden. Nergens 
ter wereld is de 
politieke zelfbe-
diening groter 
dan in België.
 

Immigratie
Vlaanderen lijkt het OCMW van de we-
reld. Meer dan 60% van de niet-Europese 

vreemdelingen werkt niet. 
De immigratie kost ons 
jaarlijks 7 miljard euro. 
Omgerekend is dat 700 
euro per Vlaming per 
jaar. 
 

Koningshuis
De Saksen-Coburgs kunnen de komende 
jaren op hun beide oren slapen. Hun  
dotatie blijft gehandhaafd op 40 miljoen 
euro. Koning Filip krijgt jaarlijks 11,5 miljoen 
euro terwijl Koning Albert nog steeds 77.000 
euro ‘zakgeld’ per maand ontvangt. De  
koninklijke familie bezit nochtans een 
‘spaarpotje’ van 1 miljard euro. Daarmee 
staat Laken in de top vijf van ’s 
werelds rijkste 
royals.

+€ 200 +€ 1.300
Indexsprong:  

€ 290 minder loon

+€ 930+€ 25
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+30% +€ 270


