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Veel geblaat, weinig wol!
Precies drie jaar na de stembusslag maakt het Vlaams
Belang een rapport op van het regeringswerk. De conclusies zijn meteen de aanleiding voor een nationale campagne onder de veelzeggende slagzin ‘Veel geblaat,
weinig wol’.
Veel reden voor een verjaardagsfeestje is er niet meteen.
Het regeringswerk houdt immers het tegendeel in van
wat de mensen beloofd werd. In plaats van lagere belastingen kregen we de hoogste fiscale druk van de OESO.
In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een asielinvasie. In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. Op
werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin
haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met
het verleden is allerminst sprake.
In de nieuwe campagne ‘Veel geblaat weinig wol’ confronteert het Vlaams Belang de regeringspartijen met
haar dure verkiezingseden, maken we schoon schip met
de uitgekiende windowdressing en doorprikken we de
talloze communicatieballonnetjes. Met concrete voorbeelden leggen we de steeds groter wordende gapende
kloof tussen woord en daad bloot en zetten we aan tot
actie.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Sociaal-economisch:

staat de welvaartsstaat weer op de rails?
Overheidsbeslag
"Overheidsbeslag onder de 50% BBP krijgen"

De realiteit is dat het overheidsbeslag (het relatieve uitgavenpercentage t.o.v. het BBP) in 2016
54% bedraagt. In Nederland is dat 46 procent.

5-5-5-plan OpenVld, 2014
“We besparen in eerste instantie op de werkingskosten van de overheid. In een land met een overheidsbeslag van 54% en een nog steeds stijgend
uitgavenritme, is daar voldoende ruimte voor.”

Bron:
• Nationale Bank België

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Overheidsschuld
“We willen tegen 2019 onze globale overheidsschuld afbouwen tot 79% van het BBP“

De staatsschuld loopt anno 2017 op tot 451 miljard euro of 106 procent BPP. 10 jaar geleden,
in 2007, was dat nog 87 procent. Elke werknemer torst momenteel een schuld van 82.000 euro
op zijn schouders.

3D-plan CD&V, 2014
“Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met
de grens van 100 procent van het bbp en die
zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek
op onze welvaart.”

Bronnen:
• Cijfers agentschap van de schuld

Persbericht Steven Vandeput (N-VA),
30 maart 2013

Begrotingstekort
Ook in 2017 stevent de begroting af op een
tekort van 2% of zo’n 7 miljard euro. Ter vergelijking: dat is zowat een vijfde van het totale
budget van de Vlaamse regering.

“Zonder begrotingen op orde geen vertrouwen”
3D-plan CD&V, 2014
“Het op orde brengen en houden van onze begroting is een prioriteit.”

Bronnen:
• Rapport Europese Commissie, mei 2017

3D-plan CD&V, 2014
“In 2016 is er een begrotingsevenwicht”
Verkiezingsprogramma CD&V, 2014
“Geef niet meer uit dan er binnenkomt. Zorg dus
voor een begrotingsevenwicht, zo bouwen we
geen schulden op voor de volgende generaties.
We komen alle Europese begrotingsregels na.”
Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
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Belastingdruk algemeen
“De totale belastingdruk heeft al lang de
pijngrens overschreden en moet dalen, want
vandaag is wie werkt, onderneemt, spaart of
investeert steevast de pineut.”

De teller aan belastingverhogingen staat momenteel op 3,2 miljard tegenover 2,5 miljard aan
lastenverlagingen. De globale belastingdruk blijft
hierdoor quasi ongewijzigd.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Bronnen:
• Federale overheidsdienst Financiën
• Federaal planbureau

Energiefactuur
“Elektriciteit, want daar gaat het om, is zeker in
deze 21ste eeuw gewoon een basisbehoefte, wij
kunnen niet meer zonder elektriciteit. Wel, op
een basisbehoefte hef je geen luxetaks, op een
basisbehoefte hef je best het basistarief van zes
procent’

Uit een marktrapport van de energiewaakhond
VREG blijkt ook dat de elektriciteitsfactuur de
laatste twee jaar fors is gestegen. De verhoogde
BTW (van 6% naar 21%), de stijgende nettarieven (distributie) en de Vlaamse energieheffing (de
‘Turteltaks’) zijn hiervoor o.a. verantwoordelijk.
Waar een gemiddeld gezin twee jaar geleden
ongeveer 600 euro per jaar voor elektriciteit
betaalde, is dat nu opgelopen tot gemiddeld 960
euro.

Gwendolyn Rutten, 2013
“De eerste prioriteit blijft betaalbaarheid van
energie voor zowel de gezinnen als de bedrijven.”
Persbericht CD&V, 28 oktober 2014
“Een betaalbare energiefactuur”
Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Roerende voorheffing
“De Vlaamse spaarder wordt gepakt. De roerende voorheffing gaat in amper een jaar tijd van
15% naar 21% en nu zelfs 25%.”

Belasting op interesten en dividenden is in
enkele jaren tijd verdubbeld. Onder Di Rupo
al verhoogd van 15 naar 25%. Onder Michel
opgevoerd aanvankelijk van 25 naar 27% en
wordt nu – door begroting voor 2017 – nog
opgetrokken tot 30%. Dit is het pesten van de
kleine spaarder maar ook van de investeerders
en ondernemers. Zeker omdat door het extreem
lage rentebeleid de pensioenfondsen al onder
druk komen én spaar- en zichtrekeningen niks
opbrengen.

Steven Vandeput (N-VA),
Het Belang van Limburg,
22 november 2012

Koopkrachtmaatregelen
“De N-VA investeert meteen om de koopkracht te
verhogen.”

Door de verhoging van de saneringsbijdrage
en de afschaffing van de gratis 15m³ water
bedraagt de waterfactuur voor een gezin met 2
kinderen tot 200 euro meer dan voorheen. Het
is een van de vele belastingmaatregelen die de
koopkracht van de Vlaming deed kelderen.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
“Wij willen de koopkracht van de mensen verhogen”
Gwendolyn Rutten,
voorstelling 5-5-5-plan, 2014
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Pensioenleeftijd
“We behouden de wettelijke pensioenleeftijd
van 65 jaar als het moment waarop desgewenst
rechten geopend kunnen worden”

De wettelijke pensioenleeftijd wordt op termijn
verhoogd tot 67 jaar.

3D-plan CD&V, 2014

Vennootschapsbelasting
“Met het ‘Fiscaal Pact’ brengen we het nominaal
tarief van de vennootschapsbelasting onder het
gemiddelde tarief van de West-Europese landen
(27,13%).”

Veel discussie, plannen en aankondigingen binnen de federale regering, maar de facto is er tot
op vandaag nog niets veranderd.
Het normaal tarief van de vennootschapsbelasting blijft dus nog steeds op 33,99% (want ook
de aanvullende crisisbelasting werd nog niet
afgeschaft).

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
“We onderzoeken de mogelijkheid om KMO’s
toe te laten om te kiezen voor een vereenvoudigde vennootschapsbelasting. Dat is een simpel en
verlaagd KMO-tarief zonder notionele intrestaftrek of specifieke aftrekmogelijkheden.”
Verkiezingsprogramma OpenVld, 2014

Indexsprong
“Wij gaan ook geen indexsprong doorvoeren.
Geloofwaardigheid, daarmee maken wij het
verschil.”

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. Aangezien je een indexsprong
gedurende je hele loopbaan meesleept, loopt
het loonverlies steeds verder op. In dit voorbeeld
loopt de totale kost op tot 27.561 euro.

"Kris Peeters (kandidaat minister-president
CD&V), Het Laatste Nieuws, 23 mei 2014

ARCO
“Het is logisch dat diegenen die zijn gaan gokken met het spaargeld van 800.000 coöperanten
moeten opdraaien voor het verlies en niet de
belastingbetaler.”

Tijdens het voorlezen van zijn State of the Union
op 16 oktober 2016 verraste Charles Michel
door het aankondigen van een akkoord binnen
zijn regering om tot een concrete oplossing te
komen in het Arcodossier. In 2017 zal een taskforce worden opgericht om de Arco-coöperanten
te begeleiden. “Over Arco wordt in het regeerakkoord bevestigd dat een werkzame regeling
uitgewerkt zal worden met het oog op de partiële
schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven”.
Lees: de factuur wordt – alvast voor een deel –
doorgeschoven naar de belastingbetaler.

N-VA-kamerlid Peter Dedecker
in zijn boek ‘Een zuil van zelfbediening’, april
2014
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Woonbonus
“We handhaven het principe van de woonbonus
zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen.”

De Vlaamse regering verminderde de Woonbonus (de belastingvermindering voor een krediet
voor de enige en eigen woning) voor leningen
gesloten vanaf 1 januari 2015 fors van 2.280
euro naar 1.520 euro. Deze vermindering kost
een gezin dat een nieuwe woning verwerft ongeveer 1300 euro per jaar, meer dan 100 euro per
maand.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
“Starters en jonge gezinnen hebben het steeds
moeilijker een huis of appartement te kopen.
Daarom willen wij de woonbonus, het fiscale
voordeel gekoppeld aan de hypotheek, behouden.”
Verkiezingsprogramma OpenVld, 2014
“De Vlaamse woonbonus is hét instrument voor
de ondersteuning van eigendomsverwerving.”
3D-plan CD&V, 2014

Gewestelijke opcentiemen
“Op Vlaams vlak beschikken wij na de Zesde
Staatshervorming over de mogelijkheden én
middelen om zelf ook lastenverlagingen toe te
kennen, zowel voor burgers als werkgevers.
In het 5-5-5 Groeiplan gebruiken we dan ook
deze nieuwe bevoegdheden van Vlaanderen om
tegen het einde van de legislatuur 1 miljard euro
Vlaamse lastenverlagingen toe te kennen, vooral
voor wie werkt of gewerkt heeft. We doen dat via
het verlagen van de opcentiemen.”

De zesde staatshervorming heeft de financiële
dotaties van de federale overheid aan de gewesten teruggeschroefd, waarna de gewesten de
bevoegdheid kregen om dat bedrag als opcentiemen op een (federaal) gereduceerde personenbelasting te heffen. De Bijzondere Financieringswet
bepaalde het percentage van de opcentiemen op 35,117 %. Vlaanderen kreeg daarmee
de vrijheid hoogte van de eigen opcentiemen/
belastingen te bepalen, maar heeft dit tot nog
toe nog niet gedaan. Er werd – in tegenstelling
tot Wallonië en Brussel die in eigen wetgeving
het percentage van 35,117% bevestigden – zelfs
nog geen decreet aangenomen om een eigen
belastingtarief vast te stellen. De Vlaamse regering besliste voorlopig dus nog geen gebruik te
maken van de door de zesde staatshervorming
toegekende fiscale autonomie, laat staan dat de
belastingen (opcentiemen) werden verlaagd zoals
door OpenVld en N-VA beloofd.

Verkiezingsprogramma OpenVld, 2014
“Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker
wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor
zijn fiscaliteit.”
Webstek N-VA, standpunten

Economische groei
“We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk”

De economische groei (1,2%) ligt in België een
derde lager dan het EU-gemiddelde (1,7%).
Samen met onder meer Italië zit België in het
staartpeloton. Zelfs Portugal, Spanje en Cyprus
doen het beter.

5-5-5-plan OpenVld, 2014

Bron: Eurostat, 2016

6

Werkzaamheidsgraad
Onze werkzaamheidsgraad, het percentage van
de bevolking tussen 18 en 65 jaar dat werkt,
blijft na twee jaar Michel nog steeds hangen op
67 procent, ver onder het Europees gemiddelde
van 70 procent. En nog verder onder de ambitieuze verkiezingsbeloftes. Het verschil tussen
Vlaanderen en Wallonië blijft erg groot. Terwijl in
Vlaanderen 72% procent van de beroepsactieve
bevolking aan het werk is, is dat in Wallonië 62
procent en in Brussel amper 58 procent.

“Tegen 2020 moeten wij minimum 76 % van alle
personen op actieve leeftijd aan de slag krijgen.”
Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
Vandaag is 68% van de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar) aan het werk. Dat zijn 4,5
miljoen werkenden. In het kader van de Europa 2020 strategie is de Belgische doelstelling
73,2%. Dat betekent dat we in 2020 met ongeveer 300.000 personen meer aan het werk
moeten zijn dan vandaag.

Bronnen:
• Federale overheidsdienst Economie
• Algemene Directie Statistiek
• Startpunt werk en sociale economie van de
Vlaamse overheid

Verkiezingsprogramma OpenVld, 2014
Om ons welvaartsniveau op peil te houden, moeten we meer dan ooit streven naar een situatie
van volledige tewerkstelling. Dit kan door de
werkzaamheidsgraad tegen 2020 naar 76% te
brengen: meer mensen aan de slag in gemiddeld
langere loopbanen en in meer werkbare jobs.
Verkiezingsprogramma CD&V, 2014
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Immigratie & inburgering:

is België niet langer een opengrenzenland?
Immigratieland
“[…] België heeft gedurende decennia geen
migratiebeleid gevoerd en de poorten op een onverantwoorde manier opengezet. Mede dankzij
de N-VA is een omslag ingezet in 2010. Belangrijke wetswijzigingen kwamen tot stand tijdens de
regering in lopende zaken. De verstrenging van
de gezinshereniging zorgde voor een daling met
25%; het aantal asielaanvragen daalde met 36%
door de wijzigingen aan de asiel- en de opvangwet.”

België is onder Michel/De Wever nog altijd
hetzelfde immigratieland. Het aantal immigranten
bedroeg in 2015 124.557, terwijl dat onder Di
Rupo jaarlijks gemiddeld 122.139 was. Het aantal asielaanvragen was onder Di Rupo jaarlijks
gemiddeld 18.172 en in 2015 was dat 35.476.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Nieuwe Belgen
“Mede onder impuls van de N-VA is de snel-Belgwet grondig aangepast en het nationaliteitsvraagstuk opnieuw migratieneutraal gemaakt.

De snel-Belgwet is in 2012 vervangen door een
vlotjes-Belgwet: meer dan wat cosmetica is er niet
gebeurd. Nog altijd is het in België veel gemakkelijker om de nationaliteit te krijgen dan in veel
andere Europese landen. In 2012 vroeg N-VA
bij monde van Theo Francken nog de afschaffing
van de dubbele nationaliteit, maar nu de N-VA
mee regeert en Francken zelf de staatssecretaris asiel en migratie is, komt daar niks van in
huis. Om Belg te worden is de vereiste minimale
verblijfsduur nog altijd te kort, de economische
zelfredzaamheid te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Onder deze regering steeg het aantal nieuwe
Belgen in 2015 overigens tot 26.238 terwijl dat
getal in 2014 onder Di Rupo 18.884 was.

Meer asielzoekers, minder ‘terugkeerders’
“In het terugkeerbeleid geldt de regel ‘vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet’. De
betrokkene moet de kans krijgen vrijwillig terug te
keren. De Dienst Vreemdelingenzaken moet hem
daar actief bij begeleiden. Een vreemdeling die
een eerste uitwijzingsbevel naast zich neer legt
en daarna wordt opgepakt, zal aan een gedwongen terugkeer onderworpen worden.”

Het totaal aantal ‘terugkeerders’ (vrijwillig +
gedwongen) bedroeg in 2015: 10.081; jaarlijks
gemiddelde onder Di Rupo: 10.200. Gedwongen gelukte repatriëringen in 2015: 3.855;
jaarlijks gemiddelde onder Di Rupo: 4.230.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014
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Terugkeerbeleid
“In 2015 werden in totaal 10.081 personen
teruggebracht naar hun land van herkomst, ofwel
gedwongen via de gesloten centra, ofwel vrijwillig met assistentie van de Belgische overheid. Dat
is een stijging van 15,5 procent in vergelijking
met 2014 (8.727).”

Deze cijfers moeten sterk gerelativeerd worden.
Ze blijken immers kunstmatig opgekrikt doordat
de zogenaamde ‘terugdrijvingen aan de grens’
(in de praktijk gaat het hier om mensen die een
‘nog go’ krijgen van de lucht- en zeevaartpolitie)
voor het gemak bij de repatriëringen worden
geteld. Op die manier doet Francken precies hetzelfde wat hij zijn voorgangers verweet: hij zet
mensen ‘uit’ … die nooit in het land zijn geweest.
In totaal ging het vorig jaar om 1.649 gevallen,
wat betekent dat het werkelijk aantal repatriëringen beduidend lager ligt dan de 10.081 waarover deze regering het heeft.

Persbericht N-VA, 22.01.2016

Los daarvan kan men niet heen om het feit dat
die stijging met 15,5% niet in verhouding staat
met de toename van de asielinstroom met 106%.

Er wordt niet bespaard op asiel en migratie
“Enkel in sociale zekerheid [valt] nog veel geld te
rapen.”

In 2015 kostten de asielzoekers ons 884 miljoen
euro = 4 à 5 maal het begrotingstekort van 2016
(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
- SERV), 2 maal de totale besparing in de ziekteverzekering en 29 maal de besparingen in het
onderwijs.

Uitspraak Bart De Wever, 9 januari 2016

De meerjarenbegroting die België indiende bij
Europa laat zien dat in 2016 alle overheden
samen zo’n 1,47 miljard euro uitgeven voor de
opvang van asielzoekers/vluchtelingen. (Daarin
zitten onder meer de kosten voor de opvang van
asielzoekers, geneeskundige zorg, extra administratiekosten, opleidingen en woonbegeleiding).

Buitengrenzen
“De buitengrenzen [van Europa - Schengen]
moeten dicht.”

Minister van defensie Steven Vandeput (N-VA)
stuurt schepen van onze marine naar de Middellandse Zee. De facto organiseert hij hiermee een
veerdienst van Noord-Afrika naar Europa, een
dienstverlening waarvan de mensenhandelaars
graag gebruik maken.

Bart De Wever, openingscollege politicologie
Universiteit Gent, 22 september 2015
Theo Francken, De Morgen,
7 november 2015

De nieuwe grens- en kustwacht van de EU, gevestigd in Warschau (‘Frontex 2.0’, een ‘grenswachtpool’ van 1500 manschappen, België levert er
een 30-tal), is een lege doos: ze schiet enkel in
gang wanneer een lidstaat zijn grenzen niet meer
kan beveiligen en om hulp vraagt en heeft geen
enkel mandaat om, zoals Australië, een push
back-beleid te voeren. In de praktijk zal er niets
wijzigen aan de veerdienst voor migranten die
ook Frontex uiteindelijk geworden is.
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Gezinshereniging
“Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen
mensenrechten en burgerrechten. We moeten
nadenken over een statuut waarbij je recht per
recht opbouwt. Daarnaast zou gezinshereniging
kunnen worden gekoppeld aan het hebben van
een job en een woning.”

Gezinshereniging blijft een van de grootste immigratiekanalen: Het aantal gezinsherenigers was
in 2015 55.179, terwijl dat onder Di Rupo jaarlijks gemiddeld 49.121 was (in 2014: 52.486).
Asielzoekers doen nu massaal een beroep op
gezinshereniging: in de eerste zes maanden van
dit jaar hebben 5.121 vreemdelingen een visum
gekregen voor gezinshereniging (ook omdat voor
hen geen ‘strengere’ voorwaarden gelden, zie
punt hieronder).

Bart De Wever, openingscollege politicologie
Universiteit Gent, 22 september 2015
“Wet gezinshereniging verfijnen zonder aan de
filosofie te raken’ (aan de essentie wordt niet
geraakt).

De N-VA liegt over het volledig benutten van de
mogelijkheden tot verstrenging binnen de EU: wie
een beroep doet op gezinshereniging, moet kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon), toereikende
huisvesting en een ziekteverzekering beschikt.
Voor asielzoekers gelden die ‘strengere’ voorwaarden echter niet: zij kunnen één jaar lang
hun gezinsleden vrijwel zonder voorwaarden
laten overkomen. In tegenstelling tot de aankondiging dat deze periode zou ingekort worden
tot drie maanden (wat volgens de geldende
EU-regelgeving perfect kan), blijft de bestaande
soepele regeling onverminderd van kracht.

Federaal regeerakkoord 2014

Gesloten centra voor gedwongen terugkeer
Kritiek van toenmalig oppositielid Theo Francken op het uitwijzingsbeleid in 2011: “Meneer
Wathelet, Nederland heeft 2.500 plaatsen in
gesloten centra, u heeft er 600.”

Het aantal plaatsen vandaag in de gesloten
centra voor gedwongen terugkeer onder huidig
staatssecretaris Theo Francken bedraagt 610…

Sociale woningfraude door allochtonen
Na twee jaar is minister Homans nog niet verder
gekomen dan de aankondiging van een onderzoek. Homans: “Ik heb mijn administratie in april
de opdracht gegeven om deze problematiek in
een bredere context te bekijken. De op te leveren nota wordt verwacht in het najaar 2016.”
(antwoord op een parlementaire vraag, 19 april
2016). Massale fraude door allochtone sociale
huurders met eigendom(men) in het buitenland
blijft ondertussen gedoogd.

“Liesbeth Homans wenst controles naar buitenlandse eigendommen”
Webstek N-VA, 7 februari 2012
“Om fraude met betrekking tot het al dan niet
bezitten van een eigendom zoveel mogelijk
uit te sluiten zal ik gezamenlijk met de andere
ministers onder wiens bevoegdheden instellingen
vallen die deze gegevens kunnen gebruiken, een
initiatief nemen om structurele informatie-uitwisseling voor zowel binnenlandse als buitenlandse
eigendommen te realiseren.”
Antwoord minister Homans op
een parlementaire vraag, 25 november 2014

11

EU-lidmaatschap Turkije
“Turkije hoort niet thuis in de Europese Unie. Nu
niet, nooit niet”

In de praktijk blijft de Europese Unie, gemandateerd door de Belgische regering, het uitzicht
naar Turks EU-lidmaatschap warm houden. Op
30 juni 2016 hebben de EU en Turkije een nieuw
hoofdstuk geopend in hun onderhandelingen
over de Turkse toetreding tot de EU. Onvoorstelbaar is het feit dat Turkije het ‘ontwikkelingsland’
is dat van de EU jaarlijks 2,4 miljard euro krijgt
(meer dan welk ander land ook). Gemiddeld 600
miljoen euro daarvan is hulpgeld om de Turkse
wetten en regels in overeenstemming te brengen
met de Europese standaarden, dit met het oog op
een EU-lidmaatschap.

Sander Loones, Europees parlementslid en ondervoorzitter N-VA, 8 maart 2016

Toepassing Dublin-regels
“Iemand die in Brussel verschijnt, breng je terug
naar de buitengrens. Doe je dat niet, dan zullen
ze blijven komen.”

Theo Francken deed het tegenovergestelde: wie
tot in Brussel geraakte, werd opgevangen. De
recente mededeling dat hij de Dublin-regels consequent toepast, moet ook zwaar genuanceerd
worden. Zo werden in 2015 (50.000 asielaanvragen), slechts 1.913 aanvragen geweigerd op
basis van de Dublin-regels. De rest kreeg opvang.
In datzelfde jaar bedroeg het effectief teruggestuurde aantal asielzoekers op basis van de
Dublin-regels 1.138.

Bart De Wever, openingscollege politicologie
Universiteit Gent, 22 september 2015

EU-lidmaatschap Bosnië
“De EU telt vandaag 28 lidstaten. Omdat de
voorbije externe uitbreidingsrondes nog niet
verteerd zijn, moet eerst verdere verdieping
plaatsvinden alvorens er over eventuele verdere
uitbreiding kan worden gepraat.”

Op 20 september 2016 hebben de EU en de lidstaten, waaronder België, het pre-lidmaatschapsstatus van Bosnië (40% moslims, niet-Schengen,
wel visumvrij reizen naar de EU) geaccepteerd en
de EU-Commissie de opdracht gegeven om Bosnië verder te begeleiden naar EU-lidmaatschap.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Inburgering vrijblijvend
“Vanaf 1 januari veranderen we de inspanningsverbintenis met betrekking tot inburgering in een
resultaatsverbintenis.”

De realiteit is: nieuwe immigranten in Vlaanderen
moeten hun kennis van onze taal, samenleving
en onze normen en waarden (nog steeds) niet
bewijzen via objectieve examens. Ze worden enkel gesanctioneerd (via boetes) wanneer ze geen
aanwezigheidspercentage van 80% halen op de
inburgeringslessen.

Minister van inburgering Liesbeth Homans,
De Standaard, 1 augustus 2015
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Sociale dumping
“We blijven vanzelfsprekend eerst inzetten op de
activering van de eigen arbeidsreserve.”

2.03.2015: Eén op twee werknemers in de
Belgische bouwsector is buitenlander. Een verviervoudiging op acht jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers
van de RSZ.

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

8.09.2015: Vlaams minister van Werk, Philippe
Muyters (N-VA) in een toespraak voor ondernemersorganisatie Voka: “Ik doe dan ook een
oproep tot u, ondernemers, om zoveel mogelijk
asielzoekers een arbeidsplaats aan te bieden, om
ze door werk mee te helpen integreren.”
25.06.2016: Bouwsector vreest brexodus van
Oost-Europese bouwvakkers naar België.
14.07.2016: VDAB kondigt wervingscampagnes
aan in de asielcentra, zelfs in het Arabisch.
11.08.2016: 2300 jobs voor Vlaamse bouwarbeiders weg in anderhalf jaar.
27.09.2016: Dramatische cijfers tewerkstelling
mensen met arbeidshandicap in onze Vlaamse
steden en gemeenten.

Arbeidsmarkt
“In de mate dat België over officiële data beschikt, voorspellen die weinig goeds voor het
toekomstpotentieel van de erkende vluchtelingen
op onze arbeidsmarkt. Zowel de beschikbare
internationale, nationale als regionale data schatten dat ongeveer drie vierde van de vluchtelingeninstroom naar België personen zonder hogere
opleiding betreft, waaronder een substantieel
aandeel van bijna één vijfde analfabeten.”
“Deze schattingen zijn daarenboven relatief: ze
berusten op wat asielzoekers zelf aangeven en
houden geen rekening met de waarde van veronderstelde opleidingen op de Belgische arbeidsmarkt. Ze overschatten dus nog de arbeidsmarktwaarde van de vluchtelingen.”

"Als we de vluchtelingen aan het werk krijgen,
zullen ze onze pensioenen meebetalen."
Gwendolyn Rutten (OpenVld), VTM, 8 oktober
2015
“Een groot deel van de asielzoekers is hoger
opgeleid en heeft een goede talenkennis”.
Vlaams minister van Werk,
Philippe Muyters (N-VA),
8 september 2015 in een toespraak voor ondernemersorganisatie Voka

Onderzoek Itinera, 2 november 2016
"Het is effectief veel moeilijker gebleken om die
groep aan het werk te krijgen. We hebben moeten vaststellen dat er onder de vluchtelingen veel
meer ongeschoolden en ongeletterden zitten dan
gedacht."
Karel Van Eetvelt van ondernemersorganisatie
Unizo op 3 november 2016 in De Ochtend op
Radio 1. Op dit moment schat Van Eetvelt dat
minder dan 10 procent van de vluchtelingen aan
het werk is.

13

Migratiefraude
‘Gewijzigde vreemdelingenwet pakt migratiefraude strenger aan’: “Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken noemt die langere controleperiode van groot belang in de strijd tegen
schijnhuwelijken en schijnpartnerschap (…)”

Hoewel er jaarlijks zo’n 1.700 PV’s worden opgesteld over schijnhuwelijken, vloeien er gemiddeld amper 12 veroordelingen uit voort. Dat is
minder dan 1 procent.
Bron: antwoorden van de ministers Geens en
Jambon op parlementaire vragen van Barbara
Pas (22 maart 2016)

Webstek N-VA, 15 april 2016

Intrekken nationaliteit
“Bij ernstige inbreuken op de openbare orde en
veiligheid kan de minister van Justitie de nationaliteit intrekken van
een vreemdeling die na zijn geboorte Belg werd
of die over de dubbele nationaliteit beschikt (bvb.
Syriëstrijders). Daarbij voorzien we in een degelijke beroepsprocedure.”

Van de meeste jihadisten wordt de nationaliteit
niet afgenomen. Van 2006 tot en met 2013 - op
8 jaar tijd - werden er in dit land 62 personen
veroordeeld voor terrorisme. Voor 2014, 2015
en de eerste jaarhelft van 2016 - in 2,5 jaar tijd bedroeg dat aantal niet minder dan 249. Hoewel mag worden aangenomen dat veel van de
veroordeelde terroristen de dubbele nationaliteit
hebben, blijkt ook dat er tot op heden nauwelijks
gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om
de nationaliteit af te nemen. Van slechts 4 (1,3%)
van deze veroordeelde personen is immers
bekend dat dit het geval is geweest (antwoord
minister van Justitie op de parlementaire vraag
van Jan Penris, 23 september 2016).

Verkiezingsprogramma N-VA, 2014

Kinderbijslag
Bij de voorstelling van de nieuwe kinderbijslagregeling door de Vlaamse Regering was hier
alvast geen spoor van terug te vinden. Nog altijd
krijgen migranten onmiddellijk kinderbijslag, en
niet pas na vier jaar.

“We moeten nadenken over een statuut waarbij
je recht per recht opbouwt. Het eerste voorstel
daarin is de aanpassing van de kinderbijslag,
die pas na vier jaar volledig zou worden uitgekeerd.”

Het is trouwens bij dit ‘eerste voorstel’ gebleven.

Bart De Wever,
openingscollege politicologie Universiteit Gent,
22 september 2015
“Na een jaar zou men al recht hebben op een
kwart van de kinderbijslag. Na twee jaar op de
helft, na drie jaar op drie kwart en na vier jaar
wettig en werkelijk verblijf in ons land krijgt men
volgens het voorstel volledige kinderbijslag. Dan
is wat je hebt bijgedragen in verhouding met wat
wordt uitgekeerd.”
Sarah Smeyers, 21 september 2015
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Tijdelijk verblijfsrecht vluchtelingen
“Om het aanzuigeffect van ons land verder te
verkleinen, dient ook het verblijfsrecht in de tijd te
worden beperkt.”

Erkende vluchtelingen krijgen de eerste vijf jaar
een tijdelijk verblijfsrecht toegekend, maar na vijf
jaar wordt hun verblijfsrecht permanent, wat er
dus op neerkomt dat de meesten hier voor altijd
blijven.

Bart De Wever,
openingscollege politicologie Universiteit Gent,
22 september 2015
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Vlaanderen:

is de Vlaamse omwenteling ingezet?

Onafhankelijkheid
“In haar streven naar een beter bestuur en meer
democratie, kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie
logischerwijs voor een onafhankelijk Vlaanderen,
een lidstaat van een democratisch Europa.”

Geert Bourgeois in maart 2013 in Villa Politica:
"Geen enkele staat is anno 2013 nog onafhankelijk. Onafhankelijkheid is een begrip uit de
achttiende eeuw. Elke staat is deel van een groter
geheel, zeker binnen de Europese Unie. Wij zijn
ook overtuigde Europeanen. Een aantal bevoegdheden die momenteel nog Belgisch zijn, gaan in
de toekomst Europees worden."

Beginselverklaring N-VA

“Ik ben absoluut voorstander van de Vlaamse
onafhankelijkheid […] het einddoel is duidelijk:
een onafhankelijke Vlaamse Republiek.”

In maart 2014 beweert partijgenoot Ben Weyts:
“Het kan best zijn dat het confederalisme de
laatste stap is die Vlaanderen nodig heeft. Het
hoeft niet per se onafhankelijkheid te zijn. […] Ik
vind dat we het confederalisme een kans moeten
geven.”

Theo Francken, interview
Leuvens studentenblad Veto, april 2014

Geen herstelregering zonder communautaire engagementen
“We starten niet met een herstelregering zonder
een sterk engagement van de partners dat België
evolueert naar een confederatie, zonder een
duidelijk engagement op dat vlak bougeren wij
niet. Het is simpel: het één kan niet zonder het
andere.”

Belangrijke woorden die echter nooit werden
hard gemaakt.
Geen enkel engagement in het regeerakkoord.
Er werd in ruil voor het budgettair orde op zaken
stellen akkoord gegaan met een communautaire
stilstand. Dé voorwaarde voor deze stilstand, een
begrotingsevenwicht in 2018, werd ondertussen
zelfs al losgelaten.

Jan Jambon,
De Morgen, 2 november 2013

Staatshervorming
We weten ondertussen waarvoor N-VA staat: de
communautaire stilstand en ipso facto consolidering van België.

“Ik ben het er helemaal mee eens dat dit een
historisch akkoord, een historische staatshervorming is. Nog nooit hebben de Vlamingen zo veel
geld op tafel moeten leggen voor een staatshervorming.”

En daarbij gevoegd: de onverkorte uitvoering
van de zesde staathervorming, waar N-VA nochtans tégen heeft gestemd.

“De vraag is niet hoeveel budget er uiteindelijk
wordt overgeheveld, de vraag is of dat bijdraagt
tot de werkbaarheid van het geheel, tot meer
efficiëntie, tot meer verantwoordelijkheid. En het
antwoord op al die punten is neen, neen, neen.”
Ben Weyts, besprekingen zesde
staatshervorming, 18 december 2013
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Wat in 2019?
In het najaar van 2014 probeerde Jan Jambon,
vice-eersteminister in de federale regering, zijn
achterban gerust te stellen dat er binnen de
nieuwe federale meerderheid wel degelijk een
geheim akkoord was (de zogenaamde
atoma-schriftjes) in verband met de communautaire agenda in 2019.

Zowel door premier Michel als door vice-eersteminister Peeters werd dit onmiddellijk én formeel
ontkend. “Er is geen akkoord gemaakt binnen de
regering over de herziening van de Grondwet,
niet in het regeerakkoord noch elders”.
Ook Jambon zelf krabbelde terug en probeerde
alles af te doen als “niet letterlijk te nemen”. Het
was “gewoon een manier van zeggen”.
Bart De Wever zegt verder te willen doen met
de regering Michel in 2019, ook zonder het
communautaire. Hij gaat het communautaire pas
op tafel te leggen in 2019 "als de kiezer dat
vraagt." Dat is de omgekeerde wereld: de kiezer
moet N-VA blijkbaar overtuigen van het belang
van artikel 1 van haar eigen statuten.

Splitsing sociale zekerheid
N-VA maakt vandaag mee de dienst uit in dit
land, maar neemt geen enkel initiatief om splitsingsvoorstellen te (doen) realiseren. De communautaire stilstand is compleet.
En dus wordt de sociale zekerheid minder sociaal
en vooral minder zeker.

“Een sociale zekerheid die én sociaal én zeker is,
daar is dringend verandering voor nodig. Maar
Vlaanderen en Wallonië hebben een andere kijk
op sociale zekerheid. Logisch, want de situatie
onder en boven de taalgrens is totaal verschillend.
Net daarom wil de N-VA de deelstaten verantwoordelijk maken. Zodat de regio’s zelf oplossingen op maat kunnen uitdokteren. En zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun eigen
centen.”
Webstek N-VA, standpunten
“Intussen blijven de sociaaleconomische sleutelbevoegdheden federaal. Precies deze hefbomen
– en échte fiscale autonomie – hebben we nodig
om onze welvaart, en dus ons welzijn, te versterken.”
Webstek N-VA,
kritiek op de zesde staatshervorming
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Transfers
Met de N-VA in de federale en de Vlaamse
regering worden de transfers van Vlaanderen
naar Brussel en Wallonië opnieuw voor 5 jaar
bestendigd.

“De N-VA wil daarom stoppen met de transfers
en ze vervangen door echte solidariteit. Een solidariteit van gemeenschap tot gemeenschap geënt
op objectiviteit, transparantie en doelmatigheid.”

Meer zelfs: minister van Financiën, de N-VA-er
Johan Van Overtveldt, weigert zelfs om zijn administratie de opdracht te geven om deze transfers
in kaart te brengen. Nochtans is die administratie
het best geplaatst om dat te doen.

Bart De Wever,
webstek N-VA, 6 januari 2005
“Door de traditionele transfers van 8 miljard euro
af te bouwen, zou Vlaanderen andere accenten
kunnen leggen. Meer middelen voor veiligheid,
extra geld voor justitie en onderwijs, of een inkorting van de wachtlijsten in de zorgsector. Ook
economisch zouden we orde op zaken kunnen
stellen. Het zou mogelijk zijn onze loonkostenhandicap aan te pakken, de competitiviteit te
versterken of de belastingdruk te verlagen als
Vlaanderen daarvoor de bevoegdheden en het
geld kreeg.”

Wat gebeurt binnen de Vlaamse regering? Na
lang aandringen van Stefaan Sintobin (Vlaams
Belang) besliste Vlaams minister-president Bourgeois dan toch om over de transfers een studie
te bestellen. Daarmee wordt er natuurlijk meer
tijd gewonnen om het probleem voor zich uit te
schuiven.

N-VA-brochure ‘Vlaanderen
betaalt de Belgische factuur’, 2013

Vlaamse grondwet
“In De Ochtend pleitte Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een eigen Vlaamse
Grondwet, net zoals deelstaten in andere federale landen die hebben. Die Grondwet moet de
rechten en plichten van de burger bevatten, maar
ook de fundamentele Vlaamse waarden omschrijven. “Een Vlaamse Grondwet is een verbindend
element waarmee je de samenleving uitbouwt”,
meent minister-president Bourgeois.”

Toen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken
echter vroeg welke concrete initiatieven Geert
Bourgeois dan wel zou nemen om dit voorstel te
realiseren, bleef het evenwel stil. Bourgeois liet
weten dat hij “enkel in eigen naam sprak” en beperkte zich ertoe te zeggen “dat we de bevoegdheden niet hebben om een Vlaamse Grondwet te
realiseren” en dat “Vlaanderen na 2019 ook die
bevoegdheid hoort te krijgen”.

Webstek N-VA, 7 maart 2016

Bourgeois maakte dus duidelijk dat hij niets meer
van plan is dan tegen 2019 vriendelijk aan
de federale regering te vragen om de federale
Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren
om zo een Vlaamse Grondwet mogelijk te maken. Het contrast met de Franstalige politici die
wél toekomstgericht denken én initiatieven nemen
– zoals de zelfs ongrondwettelijke oprichting van
de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ (2011) en de
oprichting van een ‘hoofdstedelijke gemeenschap
van Brussel’ – kan nauwelijks groter zijn.
Op 11 oktober 2016 lichtte Tom Van Grieken in
het Vlaams Parlement zijn voorstel van resolutie
‘betreffende een proeve van grondwet voor de
toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ toe.
Het voorstel van het Vlaams Belang werd verworpen door de andere aanwezige partijen, inclusief
N-VA.
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‘Fédération Wallonie-Bruxelles’
Het Vlaams Belang diende in de Kamer een
motie in om ervoor te zorgen dat de federale
instanties geen gebruik zouden maken van die
ongrondwettige benaming. Op initiatief van de
MR werd deze motie weggestemd. Met de steun
van N-VA… De Franstaligen doen dus hun zin en
N-VA laat begaan…

‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ is een nieuwe
naam voor de Franse Gemeenschap. Rudy
Demotte (PS) stelde het als volgt tijdens een
persconferentie van 4 april 2011: “Op deze
manier bevestigen de vier Franstalige partijen
luid en duidelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor hen niet en nooit overdraagbaar zal
zijn aan een andere entiteit.” De achterliggende
bedoeling is om het idee te lanceren dat Brussel
en Wallonië een eigen land in wording zijn. Dit
is een erg vijandige daad tegenover Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen, die hier niet bij
betrokken werden.
“Elke akte, elke daad die gesteld wordt door de
Franse Gemeenschap onder de naam Fédération
Wallonie-Bruxelles kan en moet aangevochten
worden wegens ongrondwettige naamswijziging.”
N-VA-persmededeling van
Ben Weyts en Karl Vanlouwe, 26 mei 2011

Toepassing taalwetgeving in Brusselse gemeenten en OCMW’s

“Als het afhangt van de N-VA worden strafsancties ingevoerd in de taalwet zodat overtredingen,
zoals het opmaken van een pv in het Frans, echt
bestraft worden.”

Er wordt geen enkel gevolg gegeven aan de
rapporten van de vicegouverneur over de
niet-toepassing van de taalwet in Brussel. Zowel
de Vlaamse als federale regering weigeren de
facto iets te doen: dus geen efficiëntere controle
en sanctioneringsmechanismen (bevoegdheid:
Binnenlandse Zaken – Jambon) en ook geen
agendering op het Overlegcomité.

“De schorsingsbevoegdheid inzake taalaangelegenheden van de vicegouverneur van Brussel
wordt uitgebreid tot een vernietigingsbevoegdheid. Het toezicht van de vicegouverneur wordt
uitgebreid tot de Brusselse ziekenhuizen. “

Minister Jambon weigert ook om meer personeel
ter beschikking te stellen van de vicegouverneur,
die nochtans een nijpend tekort heeft aan personeel om zijn controle-opdracht ten volle te kunnen
uitvoeren.

“De toepassing van de taalwetgeving moet op
ieder Brussels bestuursniveau doeltreffend gecontroleerd worden.”

Minister Jambon wil geen juridische procedure
opstarten tegen recente regelgeving van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarmee het zijn
toezicht op de plaatselijke besturen inzake de
toepassing van de taalwetgeving fors afzwakt.
Iets waartoe het Brussels Gewest niet bevoegd is.

N-VA-verkiezingsprogramma
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2009.
“Om de toepassing van de taalwetgeving te garanderen, moeten inbreuken ook gesanctioneerd
worden, bijvoorbeeld door de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht die dus beslissingsbevoegdheid
dient te krijgen.”

Het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang
over de niet-toepassing van de taalwet in Brussel
werd in februari 2016 in de Kamer ingediend,
maar is nog altijd niet behandeld in de commissie Binnenlandse zaken. Nochtans is de voorzitter van die commissie Brecht Vermeulen, kamerlid
van de N-VA.

N-VA-verkiezingsprogramma
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2014
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Verfransing Vlaamse Rand
“De gemeenten rond Brussel zijn Vlaams en
moeten Vlaams blijven. Wanneer Nederlanders
zich in de provincie Antwerpen vestigen, schuift
de grens niet op. Wanneer een gepensioneerde
Vlaming verhuist naar Benidorm, eist hij geen
voorrechten. Waarom zouden anderstaligen die
zich in de Vlaamse Rand rond Brussel vestigen
dan een uitzondering zijn? Brussel heeft een
grote uitstraling op het omliggende gebied. Maar
dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Rand moet
verfransen – of liever ontnederlandsen. Mensen
kiezen vrij de taal die zij privé gebruiken. Maar
het Nederlands is er de enige officiële taal. In
het straatbeeld, het onderwijs en bij de overheid
krijgt het Nederlands absolute voorrang.”

Sinds de N-VA in 2009 de bevoegdheid ‘Vlaamse Rand’ kreeg, is de situatie op het terrein er alleen maar op achteruitgegaan. Nooit eerder lag
het percentage Vlamingen in de Rand zo laag.
In de cijfers zien we ook het zoveelste bewijs
dat de faciliteiten veeleer een rem dan wel een
impuls zijn voor de integratie van de Franstaligen. Zolang de faciliteiten bestaan, zal de
sociale verdringing zich doorzetten en zullen de
Vlamingen er noodgedwongen blijven uitwijken.
Op die manier wordt de Brusselse aanhechting
feitelijk uitgevoerd. Hoog tijd dat de minister voor
Vlaamse Rand wakker schiet.
Politiek dreigen de Franstaligen dan weer een
dikke vinger in de pap te krijgen in de Vlaamse
Rand dankzij de oprichting van de zogenaamde ‘hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel’
(HGB), een overlegplatform dat in het leven werd
geroepen door de zesde staatshervorming met
het oog op “overleg over aangelegenheden die
meerdere gewesten aanbelangen”. In alle stilte
werkt Bourgeois vanuit de Vlaamse regering mee
aan de uitbouw van de HGB op basis van plannen van de Brusselse minister-president, de PS’er
Rudi Vervoort.

Webstek N-VA, standpunten

De Vlaamse regering blijft, ook onder N-VA-bewind, nog altijd jaarlijks € 11.000.000 uitgeven
aan Franstalige scholen in de Randgemeenten,
terwijl Wallonië dit tot op heden weigert te doen
voor het enige Vlaamse schooltje in Wallonië, dat
van Komen. De Vlaamse regering neemt geen
enkel initiatief om aan deze onrechtvaardige situatie een einde te maken. Hierdoor blijft Vlaanderen zijn eigen verfransing financieren.

Minderhedenverdrag
De N-VA verklaarde zich bij de start van de
regering Michel akkoord met een communautaire
stilstand van 5 jaar.

Voor het Minderhedenbedrag, toch wel een zeer
gevoelig communautair dossier waarvoor de
Franstaligen vragende partij zijn, bestaat er binnen de federale regering echter helemaal geen
stilstand.
Onder aansturing van minister van Buitenlandse
Zaken Reynders (MR) werd in de schoot van de
Interministeriële Conferentie voor Buitenlandse
Beleid een werkgroep van deskundigen samengesteld. Deze werkgroep kwam voor het eerst
opnieuw samen op 14 juni 2016. Het is duidelijk
de bedoeling vooruitgang te boeken in dit heikele
dossier en de N-VA staat daarvoor helemaal niet
op de rem.
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Taalkennis Brusselse politie
Jan Jambon ondervroeg op 7 mei 2008 - in lang
vervlogen oppositietijden – over dit onderwerp
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael.

Op 25 mei 2016, een jaar na een eerste initiatief dat geen resultaat opleverde, interpelleerde
Barbara Pas minister Jambon opnieuw aangaande de taalkennis bij de Brusselse politie.
Aanvankelijk kreeg het Vlaams Belang daar geen
nauwkeurige cijfers over tot Vlaams gemeenschapssenator Karl Vanlouwe (N-VA) met cijfers
uitpakte die hem ertoe dwongen de naleving van
de taalwetgeving in de hoofdstad te eisen. Hij
zei het onbegrijpelijk te vinden dat de onwettige
situatie van de eentaligheid van de Brusselse
agenten blijft aanhouden en zelfs verslechtert in
bepaalde politiezones. Vier op tien agenten zijn
niet tweetalig!

En wat was toen zijn conclusie? “Ik kan mij
voorstellen dat in de Brusselse situatie, aangezien
de veiligheid voorgaat, mensen worden aangesteld die in het begin eentalig zijn.” […] “maar
ik neem niet aan dat die mensen zich kunnen
permitteren om eentalig te blijven.”

Het Vlaams Belang legde een motie van aanbeveling ter stemming voor met daarin de door
de N-VA-er gevraagde maatregelen en riep de
N-VA-kamerleden op consequent te zijn. De
Vlaams Belang-motie ter zake werd eens te meer
weggemaaid door een eenvoudige motie van
N-VA-er Metsu. Over en uit dus…

Maatschappelijke integratie en taalkennis
Dinsdag 14 juli 2016 besprak de Kamer het
wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Het Vlaams Belang diende een
aantal amendementen in die tot doel hadden de
kennis of tenminste de wil tot het aanleren van de
streektaal tot bepalende norm te stellen, net zoals
in Nederland overigens.

“Wie wettelijk in België verblijft, moet alle kansen
krijgen om deel te nemen aan onze samenleving.
Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide
stap naar integratie. Maar dan stopt het niet:
echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt, en ga zo maar verder.
Kennis van het Nederlands is daarbij cruciaal.
De N-VA vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te
geven. We vragen wel om onze publieke cultuur
te delen, onze taal te leren en de basisregels van
onze samenleving te respecteren en na te leven.”

Niet alleen werden de Vlaams Belang-amendementen mee door de N-VA weggestemd, zelf
hadden ze ook geen enkele wijziging aan het
ontwerp aangebracht…

Webstek N-VA
“Een goede kennis van het Nederlands verhoogt
de zelfredzaamheid. Het is duidelijk dat dit een
hefboom is voor een volwaardige participatie
aan onze samenleving en een succesvolle integratie.”
Vlaams minister van Inburgering
Liesbeth Homans, 8 oktober 2015
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Het protocol van Londen
Het Europees Octrooibureau hanteert drie
officiële talen voor het examineren en verlenen
van octrooien, namelijk het Engels, het Duits en
het Frans. In de praktijk wordt het overgrote deel
van de octrooiaanvragen en van de verleende
Europese octrooien in het Engels opgesteld.
Voor de rechtsgeldigheid van de octrooien in
de landen die bij het Europees Octrooiverdrag
zijn aangesloten, is de vertaling van het Engels
naar de landstaal of naar een van de landstalen
echter vereist. Voor ons land betekent zulks dat
een Engelse tekst moet worden vertaald naar
het Nederlands, het Frans of het Duits, omdat
de Engelse tekst in België geen enkele juridische
waarde heeft. Landen die een van de officiële talen als landstaal hebben (bv. Frankrijk, Duitsland
maar ook België), kunnen geen verdere vertaling
vragen. Landen als Nederland kunnen voor de
conclusies van de octrooien wel een Nederlandse
vertaling eisen, maar in België is het perverse
gevolg dat men geen vertaling in het Nederlands
zal kunnen eisen, omdat het Frans al een officiële
taal van het Europees Octrooibureau is.

Opnieuw kruipt N-VA door het stof want zij keurde in juni 2016 een wetsontwerp houdende diverse bepalingen in verband met economie goed
waarin de inhoud van dat Protocol van Londen
ingevoerd werd, zonder enig protest mee goed.
Correctie: er was wel protest, want in de plenaire van de Kamer reageerde het bevoegde
N-VA-commissielid heftig en verontwaardigd
omdat onze fractie het aandurfde te verwijzen
naar de N-VA-bocht van 180 graden.

In 2008 was er al eens een poging geweest om
dit protocol te laten ratificeren. Er was toen naast
het verzet van het Vlaams Belang ook een belangrijke tegenstand van de N-VA op te merken.
In een persbericht luidde het toen: “De N-VA verzet zich fel tegen het protocol van Londen. […]
Voor het Nederlands is er geen plaats meer. Toch
stelt de regering vandaag aan het Parlement voor
om dit verdrag goed te keuren. De N-VA belooft
weerwerk, tot en met een eventueel belangenconflict in het Vlaams Parlement, indien dat nodig
zou blijken.”

Monarchie
“Voor de N-VA is het essentieel dat aan het hoofd
van een democratie een verkozen staatshoofd
staat, en niet een eerstgeborene. De burgers moeten zelf kunnen bepalen wie aan het roer staat.
Voorrechten op basis van geboorte zijn niet meer
van deze tijd. De monarchie is achterhaald.

Op 13 april 2016 verschijnt het eerste ‘hoofdstuk’ van het herrezen communautaire oeuvre van
de N-VA, geschreven door de ondertussen onafhankelijke Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle
Wouters. Het boek draagt als titel De Maat van
de monarchie, bevattende ‘25 voorstellen om
de monarchie toch enigszins te verzoenen met
democratie’.

Tijdens een overgangsfase moet er onmiddellijk
een protocollair koningschap komen.”

Geen afschaffing dus, maar wel een verzoening…

Webstek N-VA
“Ook hoog op Theo’s politieke wenslijst: een moderne defensie en een protocollaire monarchie.”

Nochtans lazen we op 29 januari 2013 – in tempore non suspecto - een ‘tweet’ van Francken die
toen aan duidelijkheid niets te wensen overliet:
“52% Vlamingen wil de monarchie afschaffen.
Voor het eerst ooit een meerderheidsstandpunt.
#langzaammaarzeker.” Langzaam, maar zeker…?!

Webstek N-VA, biografie Theo Francken
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EU of Europa
“De N-VA wil dat de verschillende landen van de
EU hun identiteit bewaren. De EU moet niet over
alles willen beslissen. Een Verenigde Staten van
Europa is dus géén goed idee. Want de EU mag
nooit uitgroeien tot een superstaat. De Unie moet
groeien van onderuit en mag niet van bovenaf
worden opgelegd. Europa moet dus ook openstaan voor de zogenaamde ‘interne uitbreiding’.
Verschillende naties zoals Baskenland, Catalonië,
Schotland en Vlaanderen evolueren geleidelijk
naar onafhankelijke staten. Door interne uitbreiding worden die nieuwe staten, indien ze dat
willen, automatisch lid van de EU.”

Telkens opnieuw blijkt de N-VA mee te gaan
in de logica van eurofielen en eurocraten à la
Verhofstadt. Mark Demesmaeker bestond het als
kersvers Europees parlementslid voor de N-VA het
volgende te verklaren: “Europa is België, maar
groter. Het kan werken.” Demesmaeker, die als
Vlaams-nationalist over de Belgische constructie
- terecht - zegt dat het met zijn twee democratieën vastzit in een status-quo, gelooft dus dat een
Europese federatie met 27 democratieën wél kan
werken.
Bart De Wever heeft herhaaldelijk verklaard dat
hij voorstander is van ‘Europese defensie’ en zelfs
van een ‘Europese sociale zekerheid’. Dat impliceert een zeer verregaande Europese integratie,
waarbij het Belgische niveau uiterst belangrijke
bevoegdheden afstaat aan de EU en steeds
minder zeggenschap krijgt over zijn eigen beleid.
Maar bovenal betekent het dat die bevoegdheden al zeker niet in Vlaamse handen komen.

Webstek N-VA, standpunten

De partij blijft erg verstrengeld met de huidige
EU-structuren waar ze maar moeilijk afstand
van neemt. Alleen al sinds 2012 gaf de N-VA
haar goedkeuring aan: het Stabiliteitspact, de
openstelling van de Schengenzone en onze
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren, de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne,
Georgië en Moldavië, het zoveelste miljardenpakket voor Griekenland, het spreidingsplan voor
vluchtelingen in de EU, de Turkije-deal, de steun
voor schuldverlichting voor Griekenland, …

Geüsurpeerde bevoegdheden
Naar aanleiding van de besprekingen omtrent de
federale begroting voor 2016 haalde het Vlaams
Belang dit thema van onder het stof en deden we
een aantal voorstellen via amendementen om die
geüsurpeerde bevoegdheden uit de begroting te
schrappen en de daarvoor uitgetrokken middelen
over te dragen aan de deelstaten. Deze voorstellen werden evenwel door iedereen, inclusief de
voltallige N-VA-fractie, weggestemd.

Dit zijn bevoegdheden die eigenlijk al tot het
takenpakket van de deelstaten behoren, maar
waarvoor de federale overheid nog altijd een
aantal uitgaven doet. Dat is niet alleen onwettig,
maar gaat ook in tegen elke federale logica.
Toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters
(CD&V), hierin in het Vlaams Parlement aangepord door kritische vragen van het Vlaams
Belang maar ook van zijn regeringspartner de
N-VA, zette wekenlang stoom op de ketel om
deze zaak geregeld te krijgen. Zijn invalshoek
daarbij was heel terecht dat daarover niet
onderhandeld hoeft te worden of een prijs voor
worden betaald aangezien die bevoegdheden
al eerder zijn overgedragen en dus al ‘Vlaams’
(en ‘Franstalig/Waals’) zijn. Het enige wat moet
gebeuren, is dat de federale regering deze uitgaven uit haar begroting schrapt en zo mogelijk de
overeenstemmende middelen aan de deelstaten
overmaakt. Maar daar was de regering-Di Rupo
dus niet toe bereid.
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De vijf Vlaamse resoluties
Een regering verder en vier jaar later – in 2014 –
stapte de N-VA in het status-quo van de Belgische
regering. En meteen kon de verklaring van De
Wever op de schop. Maar tegelijk werd ook de
Vlaamse regering gevormd, onder leiding van
Geert Bourgeois en met daarnaast maar liefst
drie N-VA-ministers. Het was dan ook even schrikken toen bleek dat in het Vlaamse regeerakkoord
van 2014 het begrip ‘resoluties’ zelf niet meer
voorkwam…

“Het is nu tijd om de moed op te brengen om
voor verandering te kiezen. We moeten van
deze nood een deugd maken, ons uit deze chaos
trekken en eindelijk de hervormingen doorvoeren waarvan we al jaren allemaal weten dat ze
noodzakelijk zijn. Bijna alle Vlaamse partijen
hebben zich daartoe reeds geëngageerd in het
Vlaams parlement. Het is nu tijd om die Vlaamse
resoluties ook daadwerkelijk uit te voeren. […]
Wij willen de Vlaamse resoluties uitvoeren die bijna alle Vlaamse partijen in het Vlaams parlement
goedgekeurd hebben. Wij willen de copernicaanse omwenteling die ook Kris Peeters wil. Wij
willen het zwaartepunt bij de deelstaten leggen
zoals ook al jaren in de programma’s van CD&V
en Open Vld staat. […] Kortom, wat wij vragen
staat niet zo ver van wat ook andere Vlaamse
partijen vragen. Alleen, wij menen het ook. Wij
houden ons woord. En wij willen woorden ook
effectief omzetten in daden. Wij leggen ons niet
zomaar neer bij een dictatuur van de minderheid.
[…] Het getuigt van veel meer politieke moed om
eindelijk de waarheid te spreken. En daarnaar te
handelen.”

In het Vlaamse regeerakkoord staat, net zoals
in het federale regeerakkoord, geen enkele
communautaire passage. Dat was sinds mensenheugenis niet meer gebeurd. Dat was bij zijn
voorgangers Peeters, Leterme en zelfs Dewael
helemaal anders. Zij hadden wél nog communautaire ambities.

Bart De Wever, webstek N-VA , 3 mei 2010

Blijvende Franstalige provocaties
De N-VA voerde in de periode voor 2014 meermaals actie tegen de herhaaldelijke Franstalige
provocaties en was daarin een bondgenoot van
het Vlaams Belang.

Nu N-VA in zowel de Vlaamse als de federale
regering de grootste partij is, gebeurt er op
dat terrein niets meer… Op nieuwe Franstalige
provocaties reageert de Vlaamse regering erg
lauw. Wanneer Olivier Maingain de vzw Citoyens de Zaventem – een vzw die haar zetel heeft
in het gemeentehuis van het door hem bestuurde
Sint-Lambrechts-Woluwe – een Franstalige folder
laat verdelen in Zaventem waarin Franstalige
inwoners aangemoedigd worden zich in hun
gemeente zoveel mogelijk te bedienen van het
Frans en die Nederlandstalige initiatieven van
deze Vlaamse gemeente als ‘discriminerend’ bestempelt, reageert minister Ben Weyts (N-VA) na
een parlementaire vraag van Chris Janssens dat
hij een schrijven zal richten aan Maingain. Niet
alleen is een brief een ontzettend zwak antwoord
op een dergelijke provocatie – tenminste zou verwacht mogen worden dat de Vlaamse regering
eens op de tafel slaat bij de Brusselse regering –,
maar na de verspreiding van een nieuwe Franstalige folder in Zaventem en een daaropvolgende
parlementaire vraag van Janssens bleek zelfs dat
Weyts de brief niet eens verstuurd had.
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