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Belgische overheid 
kost #jobs

De #euro  
is het probleem

Gaat Vlaanderen
#Wallonië achterna?



Alleen het VlAAms  
BelAng kAn die unieke 

rol VAn ijsBreker  
VerVullen in een  

politiek lAndschAp dAt 
Vol zit met pArtijen die 

enkel AAn coAlitie- 
Vorming of AAn de  

heersende mode  
durVen denken. 

echt . onafhankelijk
het Vlaams Belang lanceerde eind 

maart een slagzin die de naam en 
het logo van de partij komt aanvul-
len. uitgangspunt hierbij was de 

unieke positie die het Vlaams Belang 
in het politieke landschap bekleedt op 

een eigentijdse manier in de verf te zetten.

Met ‘echt.onafhankelijk’ willen we beklemtonen wie we zijn en hoe wij als Vlaams 
Belang aan politiek willen doen. Twee kenmerken die de grondslag vormen van ons 
politiek handelen. Wij zijn echt. En wij zijn onafhankelijk.

‘echt’
 
Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die 
Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de 
anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen 
we op de besluitvorming. Die helderheid en loepzuiverheid is een wezenlijk kenmerk, 
in het Engels verwoord als ‘What you see is what you get’. 

Wij zeggen wat we denken zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. Rechtlijnig en 
consequent, trouw aan ons programma en aan het gegeven woord. Geen spreidstand, 
geen opportunisme en geen gespleten tong bij het Vlaams Belang. Men kan het eens 
of oneens zijn, maar niemand kan twijfelen aan de passie en het vuur waarmee wij de 
kracht van onze rechtlijnige overtuiging politiek vertalen.
 
‘onAfhAnkelijk’
 
Terwijl de andere politieke partijen ‘met man en macht’ aan elkaar zijn gebonden, 
handelt en denkt het Vlaams Belang vrij en ongebonden. Terwijl de anderen zich vaak 
als slaven van hun bevriende coalitiepartners gedragen, spreekt het Vlaams Belang 
vrijuit en onafhankelijk met enkel zijn ideaal als uitgangspunt. Terwijl de anderen 
er te allen prijze willen ‘bij zijn’ en de buit verdelen nog voor de stemmen zijn ge-
teld handelt het Vlaams Belang onafhankelijk. Niet wat gelet op de coalitie en de 
(vriendjes)politiek mogelijk is of “haalbaar” is maar wat “noodzakelijk” is, is wat ons 
inspireert.

Het Vlaams Belang is geen belangenorganisatie. Wij hebben geen linken met de vak-
bond, met de ziekenkas of met banken. Wij zijn een programmapartij. Wij stellen 
maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan 
hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in 
functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Daardoor 
kan het Vlaams Belang vanouds die unieke pioniersrol vervullen in zovele thema’s. 

ijsBreker

Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, de veiligheidsproblematiek, het 
thema van de immigratie of de positie van de islam in onze samenleving: alleen een 
partij als de onze kan taboes breken en heikele thema’s onverbloemd op de maat-
schappelijke agenda zetten. 

Alleen het Vlaams Belang kan die unieke rol van ijsbreker vervullen in een politiek 
landschap dat vol zit met partijen die enkel aan coalitievorming of aan de heersende 
mode kunnen of durven denken. Het Vlaams Belang is de partij van en voor wie écht 
onafhankelijk denkt en handelt.



Belgische overheid kost joBs

de Belgische bedrijven wisten de 
wereldwijde crisis van 2009 nog zon-
der al te veel kleerscheuren te door-
staan. Bij de huidige crisis is dat niet 
langer het geval. het aantal faillisse-
menten neemt almaar toe. maand na 
maand worden nieuwe records opge-
tekend. Vooral Vlaanderen, met zijn 
open economie, wordt hard getroffen. 
steeds meer productieve en creatieve 
mensen delen in de klappen. 

De economische groeivooruitzichten in 
de EU zijn allemaal erg negatief. De 
nieuwe begrotingsmaatregelen van Di 
Rupo en co nemen bovendien steeds 
meer zuurstof weg uit de Belgische 
economie. En de gevolgen van de crisis 
zijn zwaar voor de Vlaamse arbeids-
markt. In februari 2013 telt de VDAB 
215.177 werkzoekenden in Vlaanderen 
of een werkloosheidsgraad van 7,29%. 
Ten opzichte van februari 2013 is er 
een toename van 13.257 werklozen 
(+6,6%). Bijzonder verontrustend is 
het aandeel van de jeugdwerkloosheid. 
Momenteel vinden bijna 47.000 jonge-
ren geen job, een stijging met 11,8% op 
jaarbasis. Die cijfers liggen nog steeds 
een stuk lager dan in Wallonië en vooral 
in Brussel, waar de werkloosheid boven 
de 20% blijft hangen, maar er is geen 
reden tot optimisme. Want ondanks 
het internationaal karakter van de crisis 
kan een gericht beleid wel degelijk voor 
verbetering zorgen. Alleen: Vlaanderen 
kan geen gericht beleid voeren binnen 
België...

hAlfslAchtig

Het arbeidsmarktbeleid is nu al voor 
een flink deel een bevoegdheid van de 
gewesten. Maar het arbeidsrecht en de 

sociale zekerheid blijven stevig Belgisch 
verankerd. Zo kunnen geen Vlaamse 
cao’s afgesloten worden en blijven de 
werkloosheidsuitkeringen federale 
materie. Ondanks de overheveling van 
verschillende bevoegdheden kunnen de 
deelstaten nog steeds geen beleid voeren 
dat aangepast is aan de eigen noden. 
Vlaanderen moet dus nog steeds braafjes 
aanhoren wat Onkelinx er over denkt 
en middenin de crisis eindeloze, tijd-
rovende en halfslachtige compromissen 
aangaan met Franstalig België dat zo 
fundamenteel anders denkt over dit 
alles.

VlAAmse regering

Ook de hoge loonkost is iets waar 
Vlaanderen maar geen greep op krijgt. 
De Belgische fiscale overheden romen 
veel te veel lonen van werknemers af. 
België zet op die manier de bedrij-
ven aan werknemers vlugger te dum-
pen of zo weinig mogelijk mensen in 
dienst te nemen. Kortom: een aanzien-
lijke loonhandicap ten opzichte van de 
buurlanden doet de concurrentiekracht 
en de welvaart van Vlaanderen dalen. 
Vlaanderen zou heel zijn economisch 
en sociaal beleid zelf moeten kunnen 
regelen zodat de fiscale druk op lonen 
en ondernemingen alsook de arbeids-
markt zouden kunnen gemoderniseerd 
worden. Nu blokkeren Belgicistische 
vakbonden heel dat dossier. 

Maar ook de Vlaamse regering gaat niet 
vrijuit. Het onderwijs zou beter op de 
noden van de moderne arbeidsmarkt 
afgestemd moeten worden. Een betere 
samenwerking tussen ondernemingen 
en het onderwijs kan jongeren vlugger 
aan de slag krijgen. Werklozen moe-

ten trouwens via een intensieve acti-
vering zo snel mogelijk terug aan het 
werk geholpen worden. Een individuele 
begeleiding moet zorgen voor een feite-
lijke beperking van de werkloosheid in 
de tijd. De werkloze heeft echter ook 
plichten, zoals de plicht tot bijscholing, 
het verplicht zoeken naar werk en het 
aanvaarden van passende job. Enkel 
een consequente aanpak via dergelijke 
rechten-plichtenbenadering kan de soci-
ale zekerheid redden en de werkloosheid 
effectief terugdringen.

#Oplossingen  
gericht tewerkstellingsbeleid door 
#Vlaamse Onafhankelijkheid

Vlaanderen #volledig_
bevoegd voor het sociaal en 
economisch beleid inclusief 
arbeidsmarkt en werkloosheid.

#Eenheidsstatuut arbeiders 
en bedienden, kwalitatieve 
verbetering statuut zelfstandigen.

#Grote_Hervormingen 
inzake fiscaliteit op arbeid en 
pensioenen.

Meer #flexibilsering op de 
bedrijfsvloer in ruil voor een 
kwalitatiever privéleven.

#Rechten-plichtenbenadering 
als feitelijke beperking in de tijd van 
de werkloosheidsuitkeringen.
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Filip Dewinter

Filip Dewinter (49 jaar) zetelt sinds 1987 namens 
het Vlaams Blok/Vlaams Belang in het parlement. 
Eerst in de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
daarna in het Vlaams parlement. Tot voor kort was 
Filip Dewinter fractievoorzitter voor het Vlaams 
Belang in het Vlaams parlement. Momenteel is 
hij ondervoorzitter van het Vlaams parlement. 

Filip Dewinter is tevens partijbestuurslid van het Vlaams Belang 
en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. Sinds 2008 is Filip 
Dewinter voorzitter van de Europese organisatie ‘Steden Tegen 
Islamisering’ (STI).

De immigratie-invasie 
groeit Europa in sneltempo 
boven het hoofd. Het Euro-
pese continent multicultu-
raliseert en islamiseert. De 
immigratie-tsunami zorgt 

voor een omgekeerde kolonisatie. Filip Dewinter beschrijft hoe al-
lochtonen over enkele jaren de meerderheid van de bevolking van 
verschillende steden zullen uitmaken. De massa-immigratie zorgt 
trouwens voor meer criminaliteit, meer armoede en meer werkloos-
heid. De immigratievloedgolf kost de Vlamingen handenvol geld: 
1.500 euro per jaar per Vlaams gezin. De immigratie-invasie kan 
echter gestopt worden! Filip Dewinter legt in “Immigratie-invasie: 
de nieuwe kolonisatie” zonder politiekcorrecte taboes uit hoe en 
waarom...

Cover-Immigratie-invasie.indd   1 30/08/12   17:24

Gerolf Annemans
Steven Utsi
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De tijd van pleidooien voor Vlaamse Ona� ankelijkheid is 
voorbij. Dat België geen meerwaarde meer hee� , is nu wel on-
geveer voor iedereen duidelijk genoeg. Het Belgische politiek 
model loopt ook steeds meer vast. Een nieuwe tijd en een nieuwe 
Vlaamse visie zijn noodzakelijk. Een Vlaamse politieke strategie 
moet met name dringend een alternatief voor België gaan bevat-
ten. Een uitgewerkt ‘Plan B’ was tot nu toe volledig afwezig in 
die strategie. Dat maakte de Vlamingen zwak, zelfs nog maar 
gewoon in hun onderhandelingspositie tegenover de Franstali-
gen. Dat is des te erger daar de Franstaligen ondertussen op alle 
niveaus - academisch, � loso� sch en politiek - het einde van Bel-
gië hebben voorbereid en hun actuele politieke stappen zetten 
in overeenstemming met dat einde. Op het internationale forum 
loopt Vlaanderen schade en achterstand op.

Gerolf Annemans en Steven Utsi hebben twee jaar gewerkt aan 
dit reëel en realistisch Plan B. Zij besteedden veel aandacht aan 
de grondslagen van een staatstheorie, aan de rol van de inter-
nationale gemeenschap en aan het belang van het internationaal 
recht. Zij tonen aan dat het einde van België en de start van een 
Vlaamse staat geen grote problemen zullen opleveren en dat ook 
de verdeling in ordelijke omstandigheden zal kunnen verlopen.

Gerolf Annemans (°1958) is fractievoorzitter voor het Vlaams 
Belang in de Belgische Kamer van Volksver-
tegenwoordigers. Hij heeft sinds 1991 ver-
schillende publicaties over Vlaamse onafhan-
kelijkheid op zijn naam staan.

Steven Utsi (°1973) coördineert de dagelijkse 
werkzaamheden van de Studiedienst van het 
Vlaams Belang. Hij is psycholoog en werkte 
verscheidene jaren als onderzoeksassistent aan de KULeuven. Voor 
zijn engagement bij de partij was hij actief in verschillende Vlaamse 
cultuurverenigingen en drukkingsgroepen.

De Ordelijke Opdeling van België

Cover-PocketOrdelijkeOpdeling.indd   1 21/01/13   15:24

“Wat is er  
aanlokkender,  
geheimzinniger, 
duivelser dan een 
verboden boek?”

Louis Paul Boon

immigrAtie-inVAsie: 
de nieuwe  

kolonisAtie
door Filip Dewinter

de ordelijke  
opdeling VAn België 

door Gerolf Annemans en 
Steven Utsi

U kan deze boeken bestellen 
via het nummer  

0472/603 552 of via 
www.uitgeverijegmont.be

info@vlaamsBelang.org   vlbelang

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

vlaams Belang | madouplein 8/9 | 1210 Brussel | 02 219 60 09 
iBan: Be21 3200 8088 1603 | Bic: BBruBeBB

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

ja, ik wil

de massale steun aan het 
zuiden ondermijnt onze 

welvaart en Bedreigt onze 
toekomst. nu al zijn de 
vlamingen de grootste 

“Betalers”, niet enkel Binnen 
België uiteraard maar ook 

Binnen de eu, met een Bijdrage 
van 286 euro per vlaming, 

per jaar.

de euro is het proBleem
Het wordt steeds duidelijker dat de invoering van de euro een grote vergissing was. De eco-
nomische situatie in de ‘Club Méditerannée’ (Griekenland, Spanje, Portugal) verschilt zoveel 
van die in het meer gedisciplineerde noorden (Duitsland, Nederland, Vlaanderen) dat een 
eenvormig economisch beleid en een eenheidsmunt gewoon geen haalbare kaart zijn. Terwijl 
het welvarende noorden zich stilaan blauw betaalt aan steunmaatregelen, duwen draconische 
besparingsmaatregelen het zuiden in de armoede en nemen de onderlinge spanningen toe. 
Dus willen de eurocraten nu méér eenvormigheid. Een vreemde conclusie want de EU en de 
euro zijn niet de oplossing maar juist het probleem. Ieder moet integendeel opnieuw meer 
zichzelf kunnen zijn. 

België in het groot

Van Rompuy en Verhofstadt willen de EU nu omvormen tot een transferunie naar Belgisch 
model. Maar Vlamingen weten té goed wat dat ‘model’ inhoudt… De miljardentransfers van 
Vlaanderen naar Wallonië hebben de Waalse economie niet uit het moeras getrokken maar in 
slaap gewiegd. Voor Europa dreigt hetzelfde scenario. De massale steun aan het zuiden onder-
mijnt onze welvaart en bedreigt onze toekomst. Nu al zijn de Vlamingen de grootste netto-
betalers binnen de EU, met een bijdrage van 286 euro per Vlaming, per jaar. En dan hebben 
we het nog niet over de open kranen-immigratiepolitiek van de eurocraten. Het Vlaams 
Belang wil – als enige eurokritische partij in Vlaanderen – een halt toeroepen aan de EU. 
Wij willen hoogstens een interne markt en een Europese samenwerking – democratisch en 
transparant – van vrije naties. Voor de Vlamingen wordt dat het onafhankelijke Vlaanderen!

VB/HuHu - 13/01



Omdat de regering bij de begrotings-
opmaak nog te optimistisch was over 
de economische groei, moet de begro-
ting nu al weer bijgestuurd worden. Na 
de vorige jaren al voor 18 miljard aan 
maatregelen genomen te hebben, is nu 
een bijkomende inspanning van 2,4 mil-
jard euro nodig. De fiscale opbrengsten 
liggen onder de verwachtingen, de uit-
gaven stijgen sneller dan begroot en de 
publieke schuld schommelt alweer rond 
de psychologische grens van 100% van 
het bruto nationaal product.

teugels niet lossen

De Belgische begroting loopt steeds 
meer vast. Nu de teugels lossen, zoals de 
PS en het CdH voorstellen, is geen op-
tie. De uitdagingen uit het verleden (de 
enorme schuld) en voor de toekomst (de 
aanstormende pensioenen) zijn te groot 
om ze niet aan te pakken. Het tekort 
nu laten oplopen zou de steeds groter 
wordende factuur doorschuiven naar de 
volgende generatie die voor een onmen-
selijke inspanning zou komen te staan. 
Toch beseft iedereen dat een bruuske en 
ondoordachte overheidspolitiek ook heel 
veel invloed op de sociale omstandighe-
den heeft en ook heel wat zuurstof aan 
de economie kan onttrekken. Binnen de 
Belgische regering is een debat over dit 
alles echter onmogelijk.

BespAren wAAr het kAn

Er moet een nieuw soort staat komen. 
Door te besparen op de uitgaven en dus 
niet nog eens nieuwe belastingen op te 
leggen, kunnen de gevolgen voor de eco-
nomie, voor de bedrijven en voor de bur-
gers beperkt worden. Voor het Vlaams 
Belang kunnen er op korte termijn forse 
besparingen gerealiseerd worden door 

een totaal nieuwe en betere bevoegd-
heidsverdeling tussen de overheden en 
een afslanking van het bestuurlijk ap-
paraat. Te beginnen met de afschaffing 
van de senaat, de kabinetten, de pro-
vincies en de wildgroei van dotaties aan 
het koningshuis. Wij denken ook aan de 
verkoop van leegstaande en overbodige 
gebouwen en aan de verkoop van parti-
cipaties in de financiële sector. Door al-
leen Vlaanderen bevoegd te maken voor 
belastingen, zal een geldverspillend en 
administratief zwaar belastend subsidie-
beleid niet langer mogelijk zijn.

BAnken doen VermAgeren

De gelijkschakeling van de statuten van 
verschillende sociale stelsels zal private 
jobs aantrekkelijker maken en de afslan-
king van het overheidsapparaat verge-
makkelijken. De fiscale druk mag zeker 
niet verhoogd worden, wel is een effici-
entere inning van de bestaande belastin-
gen noodzakelijk. Een lagere fiscale druk 
en eenvoudigere belastingstelsels zullen 
de fraude fors terugdringen. Hetzelfde 
geldt voor een krachtdadig immigratie-
beleid en de kosten van de immigratie. 
Een onafhankelijk Vlaanderen zou dit 
alles bovendien veel sneller mogelijk 
maken. Tot die tijd moeten wij immers 
met lede ogen aanzien hoe Wallonië en 
Brussel bijvoorbeeld een gigantische 

werkloosheid toelaten zonder er veel aan 
te doen. Vlaanderen zal immers wel bij-
passen.

We mogen tot slot de bankencrisis niet 
vergeten, die zoveel gevolgen had voor de 
belastingbetaler. De banken hebben met 
onze centen foutieve risico’s genomen, 
en nadien draaide de belastingbetaler er 
(dubbel) voor op. Dat moet in de toe-
komst vermeden worden door strenge 
regels voor de sector en de opdeling van 
banken in spaarbanken voor het grote 
publiek en zakenbanken. Ook de banken 
zullen moeten vermageren...

Een betere overheid voor een lagere prijs: 
dàt is waarin Vlaanderen Europese kop-
loper zou moeten worden in de komende 
tien jaar. Een plan van Grote Hervor-
mingen moet starten met Vlaamse On-
afhankelijkheid.

de staat moet  
vermageren

EEn bEtErE ovEr-
hEid voor EEn 

lagErE prijs: dàt is 
waarin vlaandErEn 
EuropEsE koplopEr 

zou moEtEn  
wordEn in dE  

komEndE tiEn jaar.

Vlaanderen Europese koploper door  
#Vlaamse_Onafhankelijkheid
Een betere overheid voor een 
#lagere_prijs
Overheid moet #bezuinigen in 
plaats van belasten

Aanpakken kosten van #immigratie 

Eigen #Vlaamse_fiscaliteit in 
plaats van subsidies.

#Afslanking_overheidsap-
paraat ten voordele van jobs in de 
privé

Geen verhoging fiscale druk, maar 
#efficiëntere_inning 
bestaande belastingen.

Herziening financiering  
#vakbonden



Provincie West-vlaanderen

frontBeweging (Bewust) vergeten?
de provincie west-Vlaanderen zet 
de komende vijf jaar zwaar in op de 
herdenking van de ‘groote oorlog’ 
(woi). er wordt jaarlijks drie mil-
joen euro vrijgemaakt voor een om-
vangrijk evenementenprogramma, 
onder de naam ‘Gone West’. in totaal 
maakt de provincie dus liefst 15 mil-
joen euro vrij voor het project. 

Het veelzijdig cultuur-toeristisch eve-
nementenprogramma Gone West bevat 
een literair, muzikaal en artistiek luik 
waarbij de anti-oorlogsfilosofie terecht 
voorop staat. Het Vlaams Belang be-
treurt echter dat in het totaalconcept 
van deze culturele herdenking op geen 
enkel moment aandacht uitgaat naar de 
Frontbeweging. Dat via het provinciaal 
subsidiereglement wel mogelijkheden 
worden geboden aan initiatiefnemers 

om het luik ‘Frontbeweging’ toch een 
plaats te geven binnen Gone West, is niet 
meer dan een doekje voor het bloeden.

De provincie en het provinciaal toeris-
tisch overheidsbedrijf Westtoer voeren 
immers een tweesporenbeleid m.b.t. de 
programmatie van elke Gone West-edi-

tie. Daarbij worden - naast de program-
mering van goedgekeurde projectvoor-
stellen - ook rechtstreekse opdrachten 
aan cultuurmakers gegeven. Een verwij-
zing naar of vermelding van de Front-
beweging en de oorlog als katalysator 
voor de politieke bewustwording van de 
Vlaamse soldaten ontbreekt hier totaal.

Het met alle betrokken landen en be-
volkingsgroepen herdenken van de 
gemeenschappelijke oorlogsgeschiede-
nis en het meegeven van pacifistische 
waarden aan de huidige generaties 
staat volgens het Vlaams Belang niet 
in tegenstelling tot het onder de aan-
dacht brengen van de Frontbeweging 
(die naast het gerechtvaardigde streven 
naar Vlaamse autonomie ook de anti-
oorlogsgedachte in het vaandel voerde). 
Een gemiste kans!

provinciale welzijnstaken geBetonneerd
de n-VA trok in 2009 naar de verkie-
zingen met de door het Vlaams Belang 
ondersteunde eis om de provinciale be-
voegdheden te beperken tot de grond-
gebonden bevoegdheden (ruimtelijke 
ordening, leefmilieu, groendomeinen, 
sociaal-economisch streekbeleid, …) 
en aldus het provinciale niveau af te 
slanken. een en ander moest gebeuren 
via een proces van zogenaamde interne 
staatshervorming.
 
Vandaag blijkt dat onder druk van de 
traditionele partijen de N-VA is gezwicht 
en de provinciale welzijnstaken in het 

Vlaams Parlement (dus met steun van 
de N-VA) worden gebetonneerd via een 
decreet. De provinciebesturen zullen 
daardoor op het vlak van gemeenschaps-
gebonden bevoegdheden niet alleen ver-
der provinciaal onderwijs kunnen organi-
seren, maar op het vlak van welzijn hun 
beleid onverdroten kunnen verder zetten. 

Het Vlaams Belang vraagt zich af waarom 
de welzijnsbevoegdheden op het vlak van 
sociale planning, de sociale kaart, het 
stimuleren en ondersteunen van netwer-
ken én het voeren van een impulsbeleid 
(waarbij het beheer van de provinciale 

welzijnsinstellingen ook bij de provincies 
blijft) niet door de Vlaamse Gemeen-
schap zouden kunnen worden overgeno-
men.
Waar zit hier de regionale, streekgebon-
den specificiteit ? 

De provincies moeten zich volgens ons 
beperken tot die zaken waarin ze door het 
streekgebonden karakter echt het verschil 
kunnen maken en dat zijn inderdaad 
grondgebonden bevoegdheden zoals wa-
terbeheersing, ruimtelijke ordening en 
provinciale groendomeinen.



VlAAms BelAng eist 
inkomensgArAntie 
Voor lAndBouwers 

Of u het nu wil of niet, de kans dat u 
als West-Vlaming rechtsreeks of onrecht-
streeks betrokken bent bij het Europees 
landbouwbeleid is groot. Met bijna 
50.000 arbeiders en een omzet van niet 
minder dan 8 miljard euro is onze pro-
vincie de belangrijkste van het land voor 
de sector. Recent keurde het Europees 
parlement een nieuw Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid (GLB) goed. Dat 
plan zou garant moeten staan voor een 
‘verduurzaming’ van het Europees land-
bouwbeleid. De inkomenssteun die de 
landbouwers ontvangen, wordt daar-
door niet langer bepaald door wat 
of hoeveel zij produceren maar is 
gekoppeld aan de naleving van 
uiterst strenge normen op het 
gebied van milieu, voedselkwa-
liteit en dierenwelzijn. 

water aan de lippen 
De hevige concurrentie op de 
wereldmarkt gekoppeld aan de 
strenge EU-regels zorgt er echter 
voor dat het water duizenden land-
bouwers aan de lippen staat. Het 
Vlaams Belang pleit daarom voor een 
herziening van het plan waarbij de in-
komensgarantie voor de landbouwer op-
nieuw als uitgangspunt wordt genomen. 
Bovendien dient er kordater te worden 
opgetreden tegen het massale misbruik 
van Europese landbouwsubsidies door 
multinationals, waardoor belastinggeld 
in foute handen terechtkomt en ónze 
landbouwers in de kou blijven staan.

windenergie mAg 
elektriciteitsfActuur 
niet de hoogte  
injAgen !

Onlangs wees Federaal Staatssecretaris 
Wathelet de allerlaatste concessie voor 
een windenenergie-project in de Noord-
zee toe. Het consortium Mermaid zal het 
grootste van de zeven offshoreparken in 
de Noordzee bouwen. In totaal zouden 
73 turbines een vermogen van 482 me-
gawatt moeten leveren. 

Het Vlaams Belang stelt vast dat de off-
shore energieactiviteit nu reeds voor een 
groeiende bedrijvigheid in de haven van 
Oostende zorgt. Vorig jaar reeds groeide 
de offshoresector in de haven uit tot een 
industrie van een 20-tal nieuwe bedrijven 
die nu zo’n 200 extra mensen tewerkstel-
len. De activiteiten zorgden voor een ver-
dubbeling van de invaarten in de haven. 
De goede resultaten van de offshore-in-
dustrie staan in contrast met de mindere 
cijfers van de traditionele activiteiten in 
de Oostendse haven. 

Tegelijkertijd zal er de komende maan-
den en jaren een groeiende vraag zijn 
van de beheerders van windmolenparken 
naar toeleveranciers voor het onderhoud 
van deze elektriciteitsfabriek op zee. En 
dat levert in West-Vlaanderen kansen op 
voor nieuwe bedrijven. In eerste instan-
tie gaat het dan om het onderhoud en 
de herstellingswerken van technische on-
derdelen, zoals motoren of hydraulische 
pompen.

Het Vlaams Belang kant zich – nu de 
visuele hinder bij de inplanting bijzon-
der beperkt is gehouden – niet tegen de 
ontwikkeling van dit nieuwe economisch 
gegeven maar stelt wel vast dat de exploi-
tanten hun inkomsten voor twee derde 
uit subsidies halen. De prijs van groe-
nestroomcertificaten moet ook voor de 
off-shore-projecten dus dringend flink 
naar omlaag. Hoogspanningsnetbeheer-

der Elia is immers verplicht de groene-
stroomcertificaten van windmolenparken 
op zee op te kopen en wentelt die prijs 
uiteraard af op de distributiefactuur wat 
voor de eindfactuur voor gezinnen en 
bedrijven in Vlaanderen uiteraard geen 
goede zaak is.

De bedoeling moet zijn om de eigenaars 
van de windmolens een billijke rendabi-
liteit te garanderen, maar niet meer dan 
dat. Het huidige systeem is te gul voor 
een technologie en een sector die intus-
sen geëvolueerd zijn.

grenscriminAliteit: 
hAlfslAchtige  

oplossing

Ondanks hoopgevende berich-
ten over een daling van rond-
trekkende daderbendes in de 
Westhoek blijft het probleem 
van de grenscriminaliteit bij-
zonder nijpend. Volgens cijfers 
van de politie blijkt dat om de 

vier dagen een West-Vlaams ge-
zin of bedrijf het slachtoffer wordt 

van een ramkraak of een home- of 
carjacking. Nadat het Vlaams Belang 

van minister Milquet (cdH) eiste om 
onze politiediensten ook de bevoegd-
heid te geven om criminelen op Frans 
grondgebied te mogen vatten, kwam de 
binnenlandminister met een Belgisch-
Frans akkoord op de proppen waardoor 
gemengde Frans-Belgische patrouilles 
ook (gedeeltelijk) op Frans grondgebied 
kunnen opereren.

grenscontroles 
Daarmee wordt echter amper een stap 
vooruit gezet, aangezien onze agenten 
nog steeds niet gemachtigd zullen zijn 
om Franse criminelen over de grens te 
achtervolgen, te arresteren en naar ons 
grondgebied terug te brengen. Bovendien 
noopt de onveilige toestand ertoe dat de 
grenzen opnieuw dienen te worden ge-
controleerd. Om die reden is de herin-
voering van Belgisch-Franse grenscontro-
les een nagel waar het Vlaams Belang de 
afgelopen jaren meermaals op sloeg. Ook 
hier zal het federale politiebeleid ons - zo-
als steeds - achterna komen gehold. 

rondje uit de proVincie
VlAAMs BElAnG ActiEf Bij u in DE Buurt



Gaat Vlaanderen  
Wallonië achterna?

verlaging belastingen op 
arbeid geeft  

economie zuurstof 

vlaamsbelang.org   vlbelang

Terwijl de eurocrisis wild om zich heen slaat, blijft de 
regering Di Rupo zijn inhalig belastingbeleid  

voorzetten. Een gemiddeld gezin ziet de helft van zijn 
inkomen naar de staatskas vloeien. Hoewel de  

regering aangeeft een lastenverlaging te hebben  
doorgevoerd, heeft zij vooral een loonsverlaging  

gerealiseerd.

Vlaams Belang wil een betere overheid voor een  
lagere prijs. Een sobere overheid die belastingen  

vervangt door bezuinigingen, en die een plan  
ontwikkelt voor grote hervormingen inzake lasten op 

arbeid en sociale bescherming in de 21ste eeuw.  
Vlaanderen kan op 10 jaar tijd Europese koploper 

worden door Vlaamse Onafhankelijkheid.

info@


