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27. In plaats van  werk te maken van een betere beveiliging 
van de Europese buitengrenzen, koos de EU er jaren-
lang voor de grenzen steeds verder open te zetten. De 
recente ontwikkelingen ter zake zijn slechts een doek-
je voor het bloeden. Dit jaar stelde de EU zelfs de af-
schaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers 
in het vooruitzicht, wat in het Aziatische land zonder 
enige twijfel zal geïnterpreteerd worden als een open 
uitnodiging om de Turkse kolonies in West-Europa te ko-
men versterken. De aanhoudende versoepeling van de 
visumpolitiek heeft de illegale immigratie gefaciliteerd in 
plaats van ze tegen te gaan, en moet dan ook worden 
stopgezet. 

28. Het Vlaams Belang verzet zich tegen een versoepeling 
van de regels voor ‘economische immigratie’. De bewe-
ring dat ‘economische immigratie’ de illegale instroom 
zal verminderen, mist elke onderbouwing en wordt bo-
vendien door de feiten tegengesproken. De bewering 
dat achterpoort van de illegale immigratie kan worden 
gesloten door de voordeur open te zetten, getuigt van 
wereldvreemdheid. De economische immigratie waar-
van sprake zal gewoon een extra toegangspoort vor-
men, maar zal de andere immigratiekanalen geenszins 
ontlasten. 

29. Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met 
een verblijfsvergunning, zoals de voorbije jaren in dit 
land gebeurde. In plaats van het huidige gedoogbeleid 
tegenover illegale immigratie moet bovendien werk ge-
maakt worden en een actief opsporings- en uitzettings-
beleid. 

30. De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en 
asielpolitiek is en blijft een effectief en efficiënt uitwij-
zingsbeleid. Daarvan is nog steeds geen sprake. Zolang 
een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd  door een effec-
tieve repatriëring blijft zich via ‘radio gsm’ het bericht 
verspreiden dat men in dit land – eens voet aan wal 
gezet – kan blijven. De extra plaatsen in de gesloten 
instellingen die er de voorbije twee jaar bijkwamen, 
zijn slechts een druppel op een ondertussen oververhitte 
plaat. De middelen voor de gedwongen terugkeer van 
illegalen moeten drastisch worden opgetrokken.

31. Enkele jaren geleden werd de ‘Snel Belg’-wet vervangen 
door een ‘Vlotjes Belg’-wet. Om de nationaliteit te ver-
werven, is de minimale verblijfsduur nog altijd te kort, 
de economische zelfredzaamheid te laks en de inbur-
geringsvoorwaarden te vrijblijvend. Het Vlaams Belang 
pleit dan ook voor een verstrakking van de nationaliteits-
wetgeving.

32. Gezinshereniging (vorig jaar goed voor 55.179 zielen) 
blijft het grootste immigratiekanaal naar dit land.  Het 
systeem genereert niet alleen een permanente instroom, 
maar zorgt er ook voor dat het integratieproces telkens 
van nul moet herbeginnen. De regels voor gezinshereni-
ging moeten dan ook worden aangescherpt.

33. In afwachting van de heroverdracht van het immigra-
tiebeleid naar de lidstaten, moeten de bestaande Euro-
pese immigratierichtlijnen maximaal worden benut. Dat 
is in dit land tot op heden niet het geval. Zo zijn de 
Belgische regels inzake gezinshereniging nog lakser 
dan de Europese richtlijn toelaat. Op Europees niveau 
moet dit land bondgenootschappen zoeken met landen 
die een kordater immigratiebeleid voorstaan én moet het 
een voortrekkersrol spelen in het aanscherpen van het 
immigratiebeleid. Ten gronde is het Vlaams Belang van 
oordeel dat elke lidstaat opnieuw het recht moet hebben 

om zélf te bepalen wie onder welke voorwaarden het 
land binnenkomt. 

34. Immigranten krijgen van dag 1 toegang tot toegang tot 
onze sociale zekerheid en sociale voorzieningen. Dit 
werkt als een magneet op gelukzoekers van over heel 
de wereld. Het Vlaams Belang wil de toegang tot onze 
sociale zekerheid afhankelijk maken van een minimum 
verblijfsduur en minimum arbeidsprestatie in ons land.

35. Bijstands-, kinderbijslag- of sociale woningfraude door 
allochtonen die buitenlandse eigendommen hebben, 
blijft bijna steeds onbestraft bij gebrek aan controle-initi-
atieven. Het Vlaams Belang wil dat werk wordt gemaakt 
van een ernstige eigendomscontrole in de herkomstlan-
den.

36. De Vlaamse en federale regering subsidiëren tal van 
organisaties die de integratie van allochtonen tegenwer-
ken en saboteren. (Unia: € 8 miljoen / jaar, Minderhe-
denforum: € 2,5 miljoen euro / jaar, Kif Kif: € 180.000 
/ jaar, Unie der Turkse islamitische culturele verenigin-
gen: 324.000 euro / jaar,…). Het Vlaams Belang wil 
de contraproductieve ‘integratie-industrie’ kortwieken 
wat betreft de subsidies.

37. Het inburgeringsbeleid is nog steeds veel te vrijblijvend. 
De door N-VA beloofde resultaatsverbintenis inzake in-
burgering is een lege doos. Het Vlaams Belang wil dat 
de toekenning van een permanente verblijfsvergunning 
naar buitenlands voorbeeld afhankelijk gemaakt wordt 
van het slagen voor een objectief inburgerings- en taal-
examen.

38. Inburgeringscursussen en inburgeringsexamens zijn nog 
steeds gratis. Het ‘gratis-beleid’ is afgeschaft voor Vla-
mingen, maar niet voor immigranten. Het Vlaams Be-
lang wil dat de kostprijs voor de inburgeringstrajecten (€ 
4.407,25 per nieuwkomer) naar buitenlands voorbeeld 
tenminste gedeeltelijk wordt doorgerekend aan de deel-
nemer / begunstigde.

39. Moskeeën worden meestal – zo niet steeds – gefinan-
cierd vanuit het buitenland, meestal door fundamenta-
listische regimes (Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije,…). Het 
Vlaams Belang wil naar Oostenrijks voorbeeld een ver-
bod op buitenlandse financiering voor moskeeën. 

40. De overheid moet de bouwvergunning van bouwwer-
ken die de culturele eigenheid van de woonomgeving 
schaden, kunnen weigeren. Moskeeën waar haat wordt 
gepredikt tegen het Westen, moeten gesloten worden. 
Er moet een bouwstop komen voor nieuwe moskeeën.

41. Van leiders van extremistische moslimorganisaties en 
propagandisten van de jihad moet de nationaliteit wor-
den afgenomen wegens ‘ondankbaarheid’. De nationa-
liteitswet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze 
wordt nauwelijks toegepast.

42. De Vlaamse regering weigert een verbod in te voeren 
op het onbedwelmd slachten van dieren, alhoewel 85% 
van de Vlamingen voor een verbod is. Het Vlaams Be-
lang is van oordeel dat onze eigen normen inzake die-
renwelzijn voorrang verdienen boven geïmporteerde 
religieuze normen en wil daarom een absoluut verbod 
op de onverdoofde slacht.



Ondernemend Vlaanderen 
= sociaal Vlaanderen
1. Wij willen een doeltreffend en vooruitziend beleid kun-

nen voeren op maat van onze eigen sociale behoeften. 
Daarom moet Vlaanderen integraal en exclusief be-
voegd worden voor alle aspecten van het sociale beleid 
op zijn grondgebied. In de praktijk kan dit enkel via de 
oprichting van een onafhankelijke Vlaamse staat en dus 
via de ordelijke opdeling van België. 

2. De tarieven van de vennootschapsbelasting liggen nog 
steeds fors hoger dan deze in de andere Europese lan-
den. Om de concurrentiepositie verder te verbeteren, 
moet deze belasting in lijn worden gebracht met het Eu-
ropees gemiddelde. Voor potentiële buitenlandse, maar 
ook binnenlandse investeerders is de hoogte van de 
vennootschapsbelasting een belangrijke variabele in het 
beslissingsproces om al dan niet te investeren. Het no-
minaal tarief, inclusief crisisbelasting, van 33.99% moet 
dalen naar het Europees gemiddelde van 23% (kostprijs 
3 miljard). De notionele intrestaftrek wordt afgeschaft 
(opbrengst 6 miljard).

3. De immense geldtransfers vanuit Vlaanderen hebben 
niets meer te maken met solidariteit en zijn zelfs con-
traproductief voor Wallonië. Zij komen neer op een re-
gelrechte plundering van de Vlaamse welvaart. Wij heb-
ben deze centen absoluut nodig om onze eigen sociale 
zekerheid te vrijwaren en om de loonlasten te verlagen. 

4. De torenhoge lasten op arbeid vormen momenteel de 
grootste bedreiging voor onze werkgelegenheid en eco-
nomie. Wij pleiten voor een snelle en lineaire reductie 
van de patronale loonlasten met 25 procent, zodat de 
globale loonkost met 6,5 procent kan dalen. Daarnaast 
willen we ook de loonlasten van de werknemers met 25 
procent laten dalen. 

5. Inkomenszekerheid en bijgevolg een aanpassing van 
de lonen aan de levensduurte is een belangrijke sociale 
verworvenheid. Daarom blijven wij voorstander van de 
loonindexering als een instrument van sociale vrede en 
stabiliteit. Via een tijdelijke netto-indexering kunnen de 
loonlasten onder controle blijven. 

6. De veel te snelle uitstoot van oudere werknemers zet de 
betaalbaarheid van ons pensioenstelsel zwaar onder 
druk. Wij willen 55-plussers zowel financieel als via ver-
beterde arbeidsomstandigheden aanmoedigen om lan-
ger aan het werk te blijven. Dit moet leiden tot verhoog-
de pensioenen, zodat werknemers met een gemiddelde 
verloning 70% van hun laatste loon kunnen behouden. 

7. Een onafhankelijk Vlaanderen is in staat om een groot-
schalig werkgelegenheidsprogramma op poten te zetten 
in Brussel, zodat er een einde komt aan de deprime-
rende uitkeringscultuur die er heerst. Ondernemers en 
startende zelfstandigen moeten met fiscale en sociale 
maatregelen aangemoedigd worden om te investeren in 
heroplevingszones. 

8. De Vlaamse regering slaagt er niet in de talrijke wacht-
lijsten in de zorgsector weg te werken. Zowel in de sec-
tor van de sociale woningen, kinderopvang, bijzondere 
jeugdzorg, personen met een handicap, geestelijke ge-
zondheidszorg en ouderenzorg blijven de wachtlijsten 
aangroeien. Het Vlaams Belang pleit voor een echte 
zorgzekerheid en voor een gewaarborgd recht op zorg. 

Iedere Vlaming moet in overeenstemming met zijn of 
haar behoeften beroep kunnen doen op kwaliteitsvolle 
en betaalbare zorg en dit zonder lange wachttijden. 

9. Het Vlaams Belang klaagt reeds lang het hoge overheids-
beslag in de energiekost aan. Taksen en BTW, maar ook 
de dure distributie van energie maken ongeveer twee 
derde van onze energiefactuur uit. Het Vlaams Belang 
wil dat de BTW op energie, op gas, stookolie en elektri-
citeit het basistarief van 6 procent volgt. 

10. In de sociale huisvesting moet er gewerkt worden aan 
een grotere sociale mix. Daarom willen we het aandeel 
vreemdelingen per sociale woonwijk beperken tot 10 
procent van het huurdersbestand. Bovendien moet een 
verblijfsvereiste van zeven jaar worden ingevoerd en 
een werkvereiste van drie jaar. Fraude moet intensiever 
bestreden worden en de Vlaamse Wooncode verstrakt: 
een voorafgaandelijke kennis van het Nederlands is ver-
eist. De inkomensmaxima willen we optrekken met 20%. 

11. De massieve en aanhoudende immigratie van arbeids- 
en volgmigranten, zowel vanuit de EU als daarbuiten, 
heeft geleid tot een verregaande ontwrichting van ons 
stedelijk weefsel en drijft steeds meer jonge mensen in 
langdurige werkloosheid. Wij pleiten dan ook voor het 
herstel van de Europese binnengrenzen. De lidstaten 
moeten de inwijking vanuit de andere Europese landen 
autonoom kunnen afremmen, contingenteren of stopzet-
ten naargelang de maatschappelijke draagkracht en de 
behoeften. Sociale dumping, zoals vandaag vastgesteld 
in transport en bouw, moet krachtig bestreden worden. 
De achterhaalde detacheringsrichtlijn moet hiertoe wor-
den herzien alsook het vrij verkeer van mensen in de EU 
zoals het vandaag bestaat. 

12. Het Belgisch sociaal model is niet aangepast aan de 
huidige immigratiestromen. Dit leidt tot uitkeringsfrau-
de en tot een algehele ondermijning van onze sociale 
zekerheid. Het Vlaams Belang is voorstander van het 
Deense model, waarbij aan nieuwkomers niet meteen 
alle rechten worden toegekend. Vreemdelingen moeten 
7 van de 8 voorgaande jaren legaal in het land hebben 
verbleven en eerst 3 jaar bijgedragen hebben tot de 
voorzieningen van onze welvaartsstaat, vooraleer zij er-
van kunnen genieten. 

13. De toename van de wereldhandel en de globalisering 
zorgen voor grote uitdagingen. Terecht zijn er strenge 
kwaliteitseisen voor onze producten en productieproces-
sen. Het Vlaams Belang eist dat de zelfde kwaliteitseisen 
ook gehandhaafd worden bij de import van producten 
en levensmiddelen. Daarnaast moeten ook ethische en 
sociale minima opgelegd kunnen worden, zodat het 
dumpen van zeer goedkope producten, tot stand geko-
men in mensonwaardige omstandigheden of met behulp 
van kinderarbeid, beter wordt bestreden. 

14. De euro is een mislukking en een ramp voor Europa en 
de Europese welvaart. De eenheidsmunt zorgt ervoor dat 
de EU een transferunie wordt, een ‘België-in-het-groot’. 
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor de ontmanteling 
van de eurozone en voor een onafhankelijke en soeve-
reine Vlaamse republiek die deel uitmaakt van een vrije 
Europese confederatie. Deze Vlaamse staat kan even-
tueel ook deel uitmaken van een beperkte, maar ster-
ke muntzone, rekening houdend met de economische 
realiteit en een noodzakelijk gewaarborgde nationale 
soevereiniteit.

15. In een land met een zeer hoge fiscale en parafiscale 
druk is het ondenkbaar om nog nieuwe lasten in te voe-

ren, zonder dat andere belastingen verlaagd worden. 
Een verschuiving van de belastingdruk, bijvoorbeeld 
naar milieu-gerelateerde heffingen, moet dus overwo-
gen kunnen worden. De totale (para-)fiscale druk mag 
echter onder geen geval toenemen en moet op termijn 
dalen, waarbij het Europees gemiddelde de eerste doel-
stelling vormt.

16. De invoering van een vermogensbelasting wordt vaak 
geopperd als een nieuwe inkomstenbron. Hierbij gaat 
men voorbij aan het feit dat het gespaarde kapitaal van 
belastingplichtigen reeds ruim belast wordt, onder meer 
via de roerende en onroerende voorheffing en de suc-
cessierechten. Een loutere heffing op het vermogen kan 
daarenboven een nieuwe kapitaalsvlucht veroorzaken. 
De roerende voorheffing op sparen en beleggen voor 
natuurlijke personen, wordt uniform belast aan 21% in 
plaats van de 30% die in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Bestaande vrijstellingen en uitzonderingen (zoals het ta-
rief en de vrijstelling op de spaarrekening) blijven be-
houden. Om het risicokapitaal niet te ontmoedigen blij-
ven meerwaarden op aandelen vrij van enige heffing.

Vlaamse eisen en  
onafhankelijkheid 
17. Het Vlaams Belang strijdt voor een onafhankelijk 

Vlaanderen. Niet het in België haalbare maar het voor 
Vlaanderen noodzakelijke moet onze strategie bepa-
len. Dit betekent dat het einddoel de ontbinding is van 
de Belgische staatsstructuur en de stichting van een on-
afhankelijke Vlaamse staat. Deze zal zijn soevereiniteit 
uitoefenen ten minste binnen de perken van de huidi-
ge Belgische taalgrens en zal, met een bijzonder taal-
statuut, Brussel als hoofdstad hebben. Elke Belgische 
staatshervorming is er een te veel in het nadeel van 
Vlaanderen. Het Vlaams Belang meent dat het concept 
van een opdeling van België een belangrijke stok ach-
ter de deur moet zijn en dat elk gesprek met de Frans-
taligen moet gebeuren op basis van de 5 resoluties van 
het Vlaams Parlement.

18. De taal is een wezenskenmerk van de culturele identiteit 
en van het volk. Het Vlaams Belang wil respect voor het 
Nederlands afdwingen en de taalwetten gerespecteerd 
zien overal waar dat nodig is in Vlaanderen, maar uit-
drukkelijk ook in het tweetalige Brussel, onze hoofd-
stad, en aan de taalgrens. Onwillige besturen en dien-
sten moeten kunnen gesanctioneerd worden. Integratie 
in Vlaanderen voor al wie in Vlaanderen blijvend wil 
leven en werken, moet uitgaan van het beheersen van 
het Nederlands als bepalende norm tot het bekomen 
van sociale voordelen. De Randgemeenten zijn per de-
finitie Vlaams en moeten dat ook blijven, ondanks de 
onwil van de Franstaligen om er Nederlands te leren en 
zich te integreren. Er moet blijvend opgetreden worden 
tegen telkens weer opduikende Franstalige provocaties.

19. Het is ook ten behoeve van Wallonië dat het Vlaams 
Belang, in afwachting van de onafhankelijke Vlaamse 
staat, een totale fiscale autonomie voor Vlaanderen 
en Wallonië bepleit en een pleidooi houdt voor een 
splitsing van de sociale zekerheid. Een afbouw van de 
transfers die leidt tot de volledige uitdoving ervan ligt 
dan ook voor de hand. Het leven van de gemiddelde 
Vlaming zou een pak goedkoper zijn indien de transfers 
worden aangepakt. Vlaanderen kan zich deze giganti-
sche welvaartsoverdracht niet langer veroorloven. Als 
we onze welvaart en toekomst willen veiligstellen, moe-

ten we voluit voor onafhankelijkheid kiezen. Alleen op 
die manier houden we Vlaams geld in Vlaamse handen.

20. Het Vlaams Belang wil de evolutie naar een EU-super-
staat, een België in het groot, een halt toegeroepen. 
Naast de ordelijke opdeling van België wil het Vlaams 
Belang een ordelijke ontmanteling van de EU en van de 
eurozone. In een EU-superstaat is Vlaanderen immers 
niets meer dan een veredelde provincie met amper be-
voegdheden of zeggenschap over zijn eigen beleid. 
Het Vlaams Belang staat uiteraard open voor internatio-
nale samenwerking en mondiale ontwikkelingen, maar 
wil dat staten en volkeren zélf het laatste woord houden 
inzake hun beleid en verplichtingen.

21. Het herhaaldelijk opflakkerende debat over de mo-
narchie is een vals debat. Hoe men het ook draait of 
keert: van de monarchie – ceremonieel of niet – kan 
niet worden gezegd dat ze een bijdrage levert aan 
het democratisch systeem. Integendeel: de monarchie 
is per definitie niet democratisch. Tot op heden heeft 
echter slechts één partij de moed om daaruit te ook te 
concluderen dat de monarchie niet moet worden her-
vormd, maar afgeschaft. Daarnaast zegt die partij dat 
de dotaties niet omlaag moeten, maar gewoon afge-
schaft worden. 

Massa-immigratie: niet  
ondergaan, maar tegengaan
22. De vele middelen die momenteel besteed worden aan 

opvang van asielzoekers in Europa (in eigen land loopt 
het prijskaartje ondertussen op tot zowat 1,5 miljard 
euro), kunnen veel efficiënter besteed worden voor de 
opvang in veilige havens in de eigen regio. 

23. De conventie van Genève moet herbekeken worden. Het 
uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio 
worden opgevangen. Opvang in eigen regio leidt niet 
alleen tot een efficiëntere besteding van de beschikba-
re middelen, maar maakt ook de terugkeer naar eigen 
land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker.

24. De lakse aanpak van de aanzwellende illegale immigra-
tie naar Europa heeft de indruk gewekt dat het lonend 
is de oversteek te wagen. In de praktijk werd Frontex 
gedegradeerd tot een soort veerdienst, wat voor de ge-
organiseerde mensensmokkel geweldige opportuniteiten 
en winsten heeft geschapen. De inzet van Belgische en 
Europese marineschepen mag niet langer dienen om de 
illegale immigratie te faciliteren, maar moet erop gericht 
zijn ze te verhinderen en op die manier te beletten dat 
mensen aan hun gevaarlijke overtocht beginnen (push-
back). 

25. Grenscontroles zijn nog steeds een doeltreffend middel 
om illegale immigratie en de import van criminaliteit aan 
banden te leggen. Landen moeten het recht hebben op 
elk moment naar eigen goeddunken over te gaan tot 
het invoeren van grenscontroles waar, wanneer en voor 
hoelang zij dat nodig achten.

26. Er moet meer druk worden geoefend op derde landen 
die niet meewerken aan het indammen van de illegale 
immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel. Ont-
wikkelingshulp, samenwerkingsverbanden en gunstige 
handelsverdragen moeten worden gekoppeld aan de 
bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoe-
kers en andere uitgewezen onderdanen terug te nemen. 


