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STOP HET GEKNOEI

De begroting mag geen knip- en plakwerk zijn. Het Vlaams 
Belang wil een doordacht begrotingsbeleid en bepleit de op-
bouw van structurele overschotten om de uitdagingen van de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden.  

BTW-VERLAGING 

Zeker in tijden van crisis moet de koopkracht van de Vlamingen  
gegarandeerd worden. Daarom ijvert het Vlaams Belang voor 
een verlaging van het BTW-tarief op brandstoffen van 21 pro-
cent naar 6 procent.

ECHTE LASTENVERLAGINGEN 

De belastingen in dit land behoren tot de hoogste ter wereld. 
Het Vlaams Belang eist een drastische vereenvoudiging van het 
belastingstelsel én een structurele daling van de fi scale en pa-
rafi scale druk.
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Leterme liegt
Vóór de verkiezingen beloofden Yves Leterme en 
CD&V een lastenverlaging van liefst 3 miljard euro. 
Bovendien zouden de sociale uitkeringen met 2 mil-
jard euro worden verhoogd. Het bleken woorden in 
de wind. Van maatregelen om de koopkracht te ver-
hogen, is amper sprake. De regering-Leterme haalt 
de pensioenkassen leeg en zadelt de volgende gene-
raties op met een nóg grotere schuld. 

dit is Belgisch...dddddiiiittttt iiisssss BBBBeeeellgggiiiisssscccchhhhh....

De traditionele kleurvakbonden krijgen jaarlijks 168 miljoen euro 
‘administratiekosten’ voor de uitbetaling van werkloosheidsvergoe-
dingen. België is zowat het enige land ter wereld waar de partijvak-

bond, en niet de overheid instaat voor de uitbetaling van werkloos-
heidsuitkeringen.

De koninklijke familie kreeg dit jaar bovenop haar dotatie 800.000 
euro opslag, en voor 2009 zal dat nog eens 300.000 euro extra zijn. 
In totaal krijgt de Belgische monarchie jaarlijks meer dan 13 miljoen 

euro toegestopt van de belastingbetaler.

De regering-Leterme ‘vergat’ in haar regeerverklaring te communi-
ceren over een extra belastingverhoging. Door de herinvoering van 
het beruchte cliquet-systeem betalen we straks zo’n 159 miljoen euro 

meer accijnzen op benzine en diesel. 

Fortis-topman Herman Verwilst, voormalig socialistisch senator en 
SP-kabinetschef, kreeg bij Fortis Bank een vertrekpremie van liefst 
5 miljoen euro. Dergelijke riante ontslagvergoedingen voor topmana-

gers en politiek benoemde bestuurders zijn op geen enkele manier nog 
redelijk te verantwoorden.

Elke Vlaming stort jaarlijks 2.100 euro of 85.000 oude franken in de 
bodemloze Waalse putten. De totale jaarlijkse miljardenstroom vanuit 

Vlaanderen bedraagt minstens 12,68 miljard euro. Dat betekent dat 
een doorsnee Vlaams gezin om de twee jaar een gezinswagen aan Wal-
lonië ‘schenkt’. 
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En dan hebben we het nog niet gehad over het Waalse ambtenarenleger dat vooral door 
Vlaanderen wordt bekostigd, de onbegrijpelijk hoge kostprijs van medische zorgen bezuiden 
de taalgrens en tal van andere scheeftrekkingen waarvoor Vlaanderen het gelag betaalt.

Terwijl onze koopkracht zienderogen achteruit gaat en steeds meer mensen moeite hebben 
om de eindjes aan elkaar te knopen, kost België de Vlamingen handenvol geld.

Het alternatiefHet alternatief
Het is hoog tijd dat Vlaanderen structurele maatregelen 
neemt om de koopkracht te vrijwaren. Omdat de 
huidige communautaire knoeiboel - Vlamingen en 
Walen zijn het over geen enkel thema nog eens – 
alleen maar tijd én geld kost is België genoodzaakt te 
verdwijnen. Het opdoeken van de Belgische constructie 
zou een enorme kostenbesparing betekenen. 

Anders gezegd: meer Vlaanderen = meer koopkracht!

dalende koopkracht?dalende koopkracht?
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