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De ijzeren wet dat het gevoerde beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes lijkt vandaag de nieuwe
lijfspreuk van deze regering. In plaats van de beloofde verlaging van de btw op elektriciteit werd ons een forse verhoging
voorgeschoteld. In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000
vreemdelingen. In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in plaats van menswaardige
pensioenen splitste men ons een forse verhoging van de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde
de regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.

BELASTINGDRUK NERGENS HOGER
De belastingdruk op arbeid is nergens zo hoog als in België. Dat
blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Ons land staat al jaren
bovenaan de lijst en ook onder de regering die de communautaire eisen in de koelkast stopte, blijven we met stip op de eerste
plaats ‘prijken’. Enkel in een onafhankelijk Vlaanderen waar we
baas zijn over onze eigen centen kunnen de belastingen drastisch
dalen.

Totale belastingdruk op arbeid
Inkomensbelasting plus sociale bijdragen werknemer en werkgever

Alleenstaande
België
Duitsland

53,7%
49,7%
47,6%
37,5%

Frankrijk
Nederland

ASIELZOEKER KOST
MAANDELIJKS TOT € 2.255
Dat kunnen we althans concluderen uit een recente
studie van het Rekenhof over de opvangkost van asielzoekers. De kost per dag hangt sterk af van de partner
die asielzoekers opvangt. Zo zijn er naast publieke actoren als Fedasil ook private opvangcentra die tegen
commerciële tarieven opvang bieden. Zo kostte de opvang bij ‘vzw Synergie’ per dag 74 euro. Dat is 2.255
euro per maand of 27.068 euro per jaar. Wetende dat
het gemiddeld pensioen amper 1.200 euro bedraagt,
zijn dat hallucinante cijfers.

Gemiddeld pensioen

€1.200

Maandelijkse kost asielzoeker

€2.255

Gezin

Tweeverdiener
Kinderen
België
Duitsland

46,2%
42,7%
42,2%
29,7%

Frankrijk
Nederland

35.055

Bron: OESO

105.165 ‘NIEUWE BELGEN’
Alle hoeraberichten over de afschaffing van de beruchte ‘Snel
Belg’-wet ten spijt blijft de Belgenfabriek onverminderd verder
draaien. Sinds het aantreden van de regering-Michel kregen
105.165 vreemdelingen de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit
cijfers die het Vlaams Belang opvroeg bij minister Geens.

30.788
Gemiddeld
aantal nieuwe
Belgen per jaar
onder PSregering

Gemiddeld
aantal nieuwe
Belgen per jaar
onder N-VAregering

BIJNA HELFT LEEFLONEN

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
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34.727
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48.548

In totaal werd er in 2017 voor 940
miljoen euro aan leeflonen uitbetaald.
Niet minder dan 409 miljoen of 43,5
procent daarvan ging naar niet-Belgen. Vooral het aantal niet-Europese
buitenlanders die beroep doen op een
leefloon valt op. Op vijf jaar tijd is er
sprake van een stijging van niet minder
dan 88 procent.

25.767

NAAR NIET-BELGEN
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Aantal niet-Europese vreemdelingen dat
leefloon ontvangt.
Bron: POD Maatschappelijke integratie

1 OP 6 LANDGENOTEN LEEFT
IN ARMOEDE
De economische vreugdekreten vanop de regeringsbanken staan in schril contrast
met het welvaartspeil van de modale burger. Zo tonen de Vlaamse armoedecijfers
aan dat 1 op 6 landgenoten in armoede leeft, dat 3 op 4 senioren de rusthuisfactuur
niet meer kan betalen en dat 1 op 2 burgers aangeeft dat zijn koopkracht is gedaald.
Zelfs voedsel blijkt voor steeds meer mensen moeilijk betaalbaar. Zo bleek onlangs
uit cijfers van de Belgische Federatie van Voedselbanken dat vorig jaar een recordaantal van 157.151 mensen aanklopten voor een voedselpakket.

Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Onze mensen eerst
Dat intussen de jaarlijkse immigratiefactuur oploopt tot 987 euro per Vlaming druist
in tegen elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Of kunnen de dames en heren van
de meerderheidspartijen verantwoorden waarom een 69-jarige Vlaming, die heel
zijn leven heeft gewerkt en bijgedragen, minder krijgt dan een net aangekomen Afghaan? Dat fundamenteel onrecht bestrijden, is en blijft de essentie van ons politiek
handelen.

BIJNA 1 OP 3 SOCIALE WONINGEN
NAAR NIET-BELGEN
Steeds meer sociale woningen worden
bewoond door vreemdelingen. Van
de 11.350 woningen die in 2016 in
Vlaanderen werden toegewezen, ging
bijna 1 op 3 woningen naar mensen die
niet over onze nationaliteit beschikken.
En dat terwijl ruim 80.000 Vlamingen
op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg.
Voor een goed begrip: nieuwe Belgen
zijn hier zelfs niet in opgenomen.

www.immigratie.app
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Top 3 toewijzingen aan niet EUvreemdelingen in Vlaanderen (2016)
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ONZE GRENZEN
CONTROLEREN
Ondanks de stoere praatjes van Theo Francken is
België meer dan ooit een topbestemming voor massa-immigratie vanuit de hele wereld. De cijfers tonen
het zwart op wit aan: onder deze regering stroomden niet minder, maar nog méér immigranten het
land binnen dan onder Di Rupo en de PS. In 2016
kwamen meer dan 136.000 nieuwe vreemdelingen
in ons land wonen. Dat is meer dan de totale bevolking van een grootstad als Brugge. Op één jaar tijd!

Elke Vlaming moet zich opnieuw thuis kunnen voelen in zijn eigen land. Er moet een
beleid komen dat afgestemd is op onze
eigen voorkeuren, noden en behoeften.
Zonder inmenging door Franstalige politici en zonder de nefaste miljardenstroom
naar Wallonië. Het is tijd om onze toekomst in eigen handen te nemen.
Dat kan alleen als Vlaanderen een vrije,
onafhankelijke staat wordt.

Het opengrenzenbeleid is een ramp. Door de massa-immigratie wordt nog meer islamisering, criminaliteit en werkloosheid geïmporteerd.
Zo kan het niet langer. Het Vlaams Belang wil échte verandering: een immigratiestop en de terugkeer
van illegale en criminele vreemdelingen.

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?
Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

Geen hand willen geven, gescheiden zwemmen voor
moslimvrouwen, halalvoedsel in de schoolrefter, hoofddoekendracht aan de loketten,… soms lijkt het alsof wij
ons moeten aanpassen aan de nieuwkomer. Fundamentele principes en vrijheden worden steeds meer in vraag
gesteld: de vrije meningsuiting, de gelijkwaardigheid
van man en vrouw, de scheiding van kerk en staat, enzovoort.

ONZE MANIER VAN
LEVEN BESCHERMEN
Het Vlaams Belang weigert te onderhandelen of te
marchanderen over deze essentiële verworvenheden.
Vreemdelingen die zich bij ons hebben gevestigd, moeten zich aan onze manier van leven aanpassen, niet omgekeerd.

ONZE GROENE RUIMTES
VRIJWAREN

Louter als gevolg van immigratie zal dit land
tegen 2040 niet minder dan 14 miljoen inwoners tellen. Het spreekt voor zich dat een
dergelijke - grotendeels allochtone - bevolkingsgroei uiterst nefaste gevolgen heeft.
Steeds meer Vlamingen worden een minderheid in hun eigen buurt en ontvluchten
de grote steden. De files worden alsmaar
langer. Vlaanderen raakt helemaal volgebouwd. Er verdwijnen steeds meer groene
ruimtes. Ouders moeten kamperen om hun
kinderen in te schrijven in een goede school.
De wachtlijsten voor sociale woningen en
rusthuizen worden steeds langer.
Willen we onze levenskwaliteit en de toekomstkansen voor onze kinderen vrijwaren,
dan moeten we de massa-immigratie dringend een halt toeroepen.

ONZE SOCIALE ZEKERHEID
VEILIGSTELLEN
Er bestaat in Vlaanderen nog heel wat verdoken armoede en miserie: mensen die hun
job verliezen of die in de problemen komen
omwille van een echtscheiding. Mensen met
een beperking. Senioren die moeten rondkomen met een al te klein pensioen, terwijl ze
hun hele leven hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid. Vreemdelingen die nooit iets
hebben bijgedragen, kunnen vanaf dag 1 wél
onbeperkt genieten van onze sociale voorzieningen.
Dat sociale zekerheidstoerisme zet het hele systeem onder druk. Onze mensen hebben recht
op een sterk uitgebouwde en goed georganiseerde sociale zekerheid. Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om een stevige Vlaamse
sociale zekerheid te financieren, maar niet om
de bodemloze putten van Wallonië te blijven
vullen en niet om het OCMW van de hele wereld te blijven spelen.

ONZE VEILIGHEID
GARANDEREN
Veiligheid is een elementair mensenrecht dat door de overheid moet worden gewaarborgd. De Belgische overheid
laat ons echter in de steek. Denk maar aan de zeer lichte
strafjes die worden uitgesproken. De praktijk heeft bewezen
dat een zachte aanpak alleen maar nog meer harde criminaliteit oplevert.
Straffen moeten effectief worden uitgevoerd en de gevangeniscapaciteit opgevoerd. Nu worden opgepakte criminelen

immers vaak onmiddellijk vrijgelaten omdat er geen plaats
is in de gevangenis. Criminele vreemdelingen moeten uitgewezen worden en hun straf uitzitten in hun land van herkomst.
Ook minderjarige criminelen moeten kordaat aangepakt
worden: wie oud genoeg is om misdrijven te plegen, is ook
oud genoeg om voor zijn wandaden bestraft te worden.

ONZE WELVAART
BEHOUDEN
Wij Vlamingen betalen zowat de hoogste belastingen in de
hele wereld. Toch krijgen we daar weinig voor terug. Elk
jaar stroomt 2.000 euro per Vlaming naar Wallonië. Dat
gebeurt zonder enige voorwaarde of tegenprestatie. De Vlamingen zijn bovendien niet alleen de melkkoe van België,
maar horen ook nog eens tot de grootste nettobetalers van
de Europese Unie. Als kers op de taart krijgen onze mensen

ONZE KINDEREN,
ONZE TOEKOMST
De enige grondstof die we rijk zijn, namelijk
het talent van onze kinderen, wordt onvoldoende benut. Nochtans is goed onderwijs
cruciaal om onze toekomstige welvaart te
verdedigen. Gedurende vele tientallen jaren stond ons onderwijs wereldwijd bekend
voor zijn hoge kwaliteit.
Opeenvolgende ‘progressieve’ onderwijshervormingen en de voortdurende toename
van het aantal anderstaligen hebben echter
tot een aanzienlijke daling van het niveau
geleid. Daarmee dreigen we onze toekomst
en die van onze kinderen in het gedrang te
brengen.
Het Vlaams Belang wil dat er een einde
komt aan de ideologische experimenten op
de kap van onze kinderen en dat de focus
opnieuw wordt gelegd op het verstrekken
van kwaliteitsonderwijs.

de factuur voorgeschoteld van een uiterst laks asiel- en immigratiebeleid waarvoor zij nooit hebben gekozen.
Wij zijn een zeer solidair en vrijgevig volk, maar alles kent
zijn grenzen. Solidariteit moet in de eerste plaats ten goede
komen aan onze eigen mensen.

ONS LAND, ONZE MENSEN,
ONZE TOEKOMST!
Al vier jaar worden we geregeerd door een alibiregering die voortdurend op zoek
is naar uitvluchten en excuses om vooral niet te doen wat ze beloofd heeft. Het
Vlaams Belang legt een alternatief op tafel.
België blijft ook vandaag het land met de hoogste belastingen en de
laagste pensioenen. Terwijl de kleine belastingbetaler in Vlaanderen
onverminderd de grote melkkoe van de Belgische regering blijft,
wordt aan bepaalde taboes niet geraakt.
Nog altijd stromen miljarden euro’s Vlaams geld naar Wallonië – zonder enige voorwaarde of tegenprestatie. Dat is een
immens welvaartsverlies dat Vlaanderen zich onmogelijk kan
blijven veroorloven.

Bevolkingsvervanging
Terwijl de wachtlijsten (in de zorg, de sociale woningen, en
ga zo maar door) niet opgelost geraken, blijven de immigratiepoorten wagenwijd openstaan. Wie zich niet laat afleiden
door het voortdurende getater, getoeter en getwitter, maar kijkt
naar de cijfers en de feiten, weet dat er de afgelopen jaren niet
minder, maar méér vreemdelingen het land binnenkwamen.
Deze massale immigratie ondermijnt niet alleen onze sociale zekerheid, maar bedreigt ook onze manier van leven. In sommige van
onze wijken, steden en gemeenten is zich nu reeds een proces van
bevolkingsvervanging aan het voltrekken.

Historisch kruispunt
We bevinden ons op een historisch kruispunt. De politieke keuzes van de komende
jaren zullen bepalend zijn voor onze toekomst en die van onze kinderen. Het gaat
de volgende jaren niet om de valse tegenstelling tussen een open of een gesloten
samenleving. Het gaat de volgende jaren over de vraag of er nog zoiets als een
Vlaamse ‘samen-leving’ zal zijn. Het gaat de volgende jaren over ons land, onze
mensen en onze toekomst. Over niets meer. Over niets minder.

Tom Van Grieken
Voorzitter

ONTVANG EEN GRATIS
LEEUWENVLAG
Laat zien dat je trots bent Vlaming te zijn en bestel
vandaag nog je gratis leeuwenvlag
 SMS* “Vlag + naam en adres” naar

0468 22 11 33 en ontvang een
gratis infopakket en een gratis
leeuwenvlag.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/vlag
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org

Door het verzenden van een SMS geeft u de toestemming om uw gegevens te verwerken en te bewaren voor de verzending van een gratis leeuwenvlag en verdere communicatie van Vlaams Belang.

