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SOCIAAL-ECONOMISCHE TELEURSTELLING

• België blijft ook vandaag het land met de hoogste belastingen en de laagste pensioenen. Hoe men het ook draait 
of keert: de kleine Vlaamse belastingbetaler blijft onverminderd de grote melkkoe van de Belgische regering. Een 
recent rapport van de OESO toont zwart op wit aan dat de belastingdruk op arbeid nergens zo hoog is als in 
België. Die belastingdruk bedraagt in dat land voor gezinnen 46,2 procent. Voor alleenstaanden loopt dat zelfs 
op tot liefst 53,7 procent. Ter vergelijking: in Nederland is dat respectievelijk 29,7 procent en 37,5 procent.

• Ook de economische groei scoort België bijzonder slecht. Met 1,7 procent in 2017, 1,8 procent dit jaar en 1,7 
procent in 2019 blijft ons land een stuk onder het gemiddelde van 2,3 procent in de eurozone. Van alle eurolan-
den doet enkel Italië minder, met 1,5 procent. 

• Ook de begroting blijft – in tegenspraak met de beloftes – een zwaar tekort vertonen. Zo was er in 2017 een 
tekort van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt zelfs verder op te lopen tot 1,3 procent 
in 2019.

VLAANDEREN BLIJFT MELKKOE

• In plaats van meer Vlaamse autonomie, kregen we jarenlange communautaire stilstand. Een stilstand die voor 
Vlaanderen in feite neerkomt op een feitelijke achteruitgang. Nog altijd stromen miljarden euro’s Vlaams geld 
naar Wallonië – en nog altijd gebeurt dat  zonder enige voorwaarde of tegenprestatie. Dat is een gigantisch 
welvaartsverlies dat Vlaanderen zich onmogelijk kan blijven veroorloven. 

Lagere belastingen, minder immigratie, confederalisme, hogere pensioenen, een begrotingsevenwicht,... Op 
werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin woord te houden. 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 
beloofde. Met onze campagne Vlaanderen weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw aan het volk geven. Een volk dat baas is over zijn eigen centen, zijn eigen grenzen en 
zijn eigen toekomst. Met het Vlaams Belang maken we Vlaanderen weer van ons!



FRANCKEN FAALT

• Tegen alle aankondigingen in, blijven de immigratiepoorten in dit land wagenwijd openstaan. Wie zich niet laat 
afleiden door het voortdurende getater, getoeter en getwitter, maar kijkt naar de cijfers en de feiten, weet dat 
de er de afgelopen jaren niet minder, maar méér vreemdelingen het land binnenkwamen / dat er van een ken-
tering in het immigratiebeleid absoluut geen sprake is. Een gegeven, dat de Vlaamse belastingbetaler opnieuw 
handenvol kost.

Ter illustratie:
• Sinds het aantreden van deze regering kregen niet minder dan 105.165 vreemdelingen de Belgische natio-

naliteit in de schoot geworpen.
• Ook onder deze regering vandaag blijft gezinshereniging het belangrijkste immigratiekanaal. Alleen al tij-

dens de eerste twee jaar van deze regering kwamen liefst 32.683 niet-Europese vreemdelingen via gezins-
hereniging het land binnen.

• In flagrante tegenspraak met de herhaalde aankondigingen van N-VA-staatssecretaris Francken is er abso-
luut geen sprake van een kordater terugkeerbeleid. Van de 45.601 uitwijzingsbevelen die vorig jaar werden 
afgeleverd, werden er amper 8.536 uitgevoerd, goed voor zegge en schrijve 18,7 procent.

Deze massale immigratie ondermijnt niet alleen onze sociale zekerheid, maar bedreigt stilaan/steeds meer ook 
onze manier van leven. In sommige van onze wijken, steden en gemeenten is zich nu reeds een proces van be-
volkingsvervanging aan het voltrekken.

Tot zover in een notendop de balans van deze regering.

Met de voorliggende campagne wil het Vlaams Belang de boodschap uitdragen dat elke Vlaming zich op-
nieuw moet kunnen thuis voelen in zijn eigen land. 

Dat kan alleen met een beleid dat afgestemd is op onze eigen voorkeuren, noden en behoeften. En dat kan op zijn 
beurt alleen als Vlaanderen een vrije, onafhankelijke staat wordt.
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ONZE VOORSTELLEN

ONZE GRENZEN CONTROLEREN

Ondanks de stoere praatjes van Theo Francken is België meer dan ooit een topbestemming voor massa-immigratie 
vanuit alle windstreken. De cijfers tonen het zwart op wit aan: onder deze regering stroomden zelfs nog méér immi-
granten het land binnen dan onder Di Rupo en de PS.  In 2016 kwamen meer dan 136.000 nieuwe vreemdelingen in 
ons land wonen. Sinds het aantreden van deze regering weken niet minder dan 488.860 nieuwkomers het land in. 
Dat is zowat twee keer de totale bevolkingsomvang van een stad als Gent. 

Kortom: het open-grenzenbeleid houdt onverkort aan. Door de massa-immigratie wordt nog meer islamisering, cri-
minaliteit en werkloosheid geïmporteerd. Zo kan het niet langer. Het Vlaams Belang wil échte verandering: 
een immigratiestop en de terugkeer van illegale en criminele vreemdelingen. 

ONZE MANIER VAN LEVEN BESCHERMEN

Principes en vrijheden die wij als vanzelfsprekend beschouwen, worden steeds meer in vraag gesteld: de vrije me-
ningsuiting, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de scheiding van kerk en staat, enzovoort. 

Boodschap: Het Vlaams Belang weigert te onderhandelen of te marchanderen over die verworven-
heden.  Vreemdelingen die zich bij ons hebben gevestigd, moeten zich aan onze manier van leven 
aanpassen, niet omgekeerd.
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ONZE GROENE RUIMTES VRIJWAREN

Alleen als gevolg van immigratie zal dit land tegen 2040 al 14 miljoen inwoners tellen. Het spreekt voor zich dat een 
dergelijke bevolkingsgroei rampzalige gevolgen heeft. Steeds meer Vlamingen worden een minderheid in hun eigen 
buurt en ontvluchten de grote steden. De files worden altijd maar 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. 

Boodschap: Willen we onze levenskwaliteit en de toekomstkansen voor onze kinderen vrijwaren, 
dan moeten we de massa-immigratie dringend een halt toeroepen.

ONZE WELVAART BEHOUDEN

Wij Vlamingen betalen zowat de hoogste belastingen in de hele wereld. Toch krijgen we daar weinig voor terug van 
de vastgeroeste en inefficiënte Belgische staat. Elk jaar stroomt zo’n 12 miljard euro vanuit Vlaanderen naar Wallonië, 
dat is 2.000 euro per Vlaming. De Vlamingen zijn bovendien niet alleen de melkkoe van België, maar behoren ook 
nog eens tot de grootste nettobetalers van de Europese Unie. Als kers op de taart krijgen onze mensen de factuur 
voorgeschoteld van een uiterst laks asiel- en immigratiebeleid waarvoor zij nooit hebben gekozen. 

Boodschap: 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.
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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 
sociaal-zekerheidstoerisme zet het hele systeem onder druk. 

Boodschap: 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 KINDEREN, ONZE TOEKOMST

De enige grondstof die we rijk zijn, namelijk het talent van onze inwoners, 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. 

Boodschap: 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 kwaliteit-
sonderwijs.
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LOKALE INVULLING: 12 PUNTEN-PLAN
De politiek van de komende jaren zal 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 samenleving zal zijn. ‘Vlaanderen weer van ons’ is het doel. Het 
Vlaams Belang beschikt naast het nationaal ook over een lokaal plan hoe het te bereiken.

1 Een inschrijvingsstop. Het Vlaams Belang wil dat de wetgever opnieuw de mogelijkheid 
geeft aan gemeenten om inschrijving van bepaalde categorieën vreemdelingen te weigeren 

wanneer de draagkracht in die gemeente overschreden is. Een dergelijke wet heeft ooit bestaan, de 
zgn ‘Wet Gol’.

2Een vreemdelingentaks invoeren. Ondanks het federale kader hebben minder dan 3 
procent van de gemeentebesturen de taks van 50 euro ingevoerd. Het betreft een retributie voor 

de inschrijving in het vreemdelingenregister.  Zelfs in gemeenten waar N-VA de plak zwaait – zoals 
Kortrijk en Sint-Niklaas – werd de taks weggestemd. In Vlaams Belang-gemeenten wordt de taks 
opgenomen in het bestuursakkoord en - zonder uitzonderingsmaatregelen - ingevoerd.

3Een terugkeerbeleid ontwikkelen. Ook steden en gemeenten kunnen op hun niveau een 
eigen lokaal terugkeerbeleid voeren. In het verleden ondersteunden bepaalde steden en ge-

meenten projecten die immigranten zonder toekomstperspectief opnieuw een zinvolle toekomst geven 
in hun thuisland. In gemeenten waar het Vlaams Belang beleid voert, zal een dergelijke remigratie-sa-
menwerking worden georganiseerd.

4Geen asielcentra of lokale opvanginitiatieven (LOI’s) toelaten.  Een lokaal VB-be-
stuur kan zich verzetten tegen de inrichting van asielcentra of LOI’s op het grondgebied van de 

gemeente.

5 Restrictief omspringen met het verlenen van steun.  Indien enigszins wettelijk mogelijk 
steun (leefloon, aanvullende steun, zoals verhuispremie,…) weigeren aan bv. erkende vluchte-

lingen, gezinsherenigers of geregulariseerde illegalen. Desnoods bereid zijn te procederen tegen 
immigranten die hun leefloon via de rechtbank opeisen. Economische gelukzoekers zullen zich vaak 
vestigen in de gemeente waar ze snel aan steun kunnen geraken. Toen Vlaanderen werd geconfron-
teerd met een Roma-invasie, vestigden deze zich allemaal in Gent en niet in Antwerpen omdat Gent 
geen wachttijd van enkele maanden voorzag en Antwerpen wel. 

6 Illegalen actief opsporen. De facto wordt een gedoogbeleid gevoerd tegenover illegalen. 
Slechts illegalen die criminele feiten plegen worden vastgezet in de hoop hen te kunnen uitwij-

zen. Indien illegalen in de gemeente op de hielen worden gezeten, zullen ze het na verloop van tijd 
wel bekeken houden en naar elders trekken. Burgers kunnen helpen via de een meldpunt Illegaliteit.



7 Strenge woonstcontroles organiseren. Sommige groepen vreemdelingen springen soe-
pel om met principes als domicilie en woonnormen. Huisjesmelkers spelen hier vaak op in. Er 

moeten strenge controles worden georganiseerd om te controleren dat de verhuurde woningen kwa-
litatief zijn en in orde met de normen van de Vlaamse Wooncode (strenge aanpak huisjesmelkerij), 
dat er geen overbewoning is en dat het aantal bewoners effectief overeenstemt met het aantal gedo-
micilieerden.

8 Principieel vasthouden aan het gebruik van Nederlands. Immigranten die zich in de 
gemeente vestigen worden vaak bijgestaan door een door de Vlaamse overheid ter beschikking 

gestelde, maar door de gebruiker (OCMW, gemeente) te betalen, tolk. Immigranten die hun ‘rech-
ten’ willen laten gelden, moeten er voor het VB zelf maar voor zorgen dat ze de nodige documenten 
begrijpen.

9 Hoofddoekverbod. Consequent een hoofddoekverbod toepassen in scholen en alle instel-
lingen van de stad of gemeente. 

10 Geen aanpassingen mbt onze normen in het gemeentelijk onderwijs. Het on-
derwijs komt moslims vaak tegemoet mbt voedsel,… Het Vlaams Belang wil hier niet op 

toegeven. In gemeentelijke scholen van VB-gemeenten wordt er geen halal geserveerd op uitstap-
pen, klasactiviteiten,…. Moslimouders die hiermee niet kunnen leven, zullen hun kinderen elders naar 
school zenden. Het kind weghalen van die school en in een andere gemeente naar school zenden, 
kan vaak één van de beweegredenen zijn voor een gezinsverhuis. 

11Opening moskeeën trachten te verhinderen. Geen bouwvergunningen toekennen 
aan moskeeën. Wettelijk is dit uiteraard problematisch. Een lokaal bestuur moet uiteraard 

vergunningen afleveren wanneer de normen inzake ruimtelijke ordening worden gerespecteerd. De 
kans dat er geen moskee komt is uiteraard wel groter bij een bestuur dat moskeeën wil weren dan 
moskeeën dat zomaar vergunningen toestaat (of zelfs zelf op zoek gaat naar gebouwen voor de 
moslimgemeenschap). Door procedures van het VB zijn er al meerdere moskeeën niet in geslaagd 
aan een vergunning te geraken (bv. Lokeren). Als we het zelf voor het zeggen hebben, zal ons verzet 
vanzelfsprekend nog heel wat aan kracht winnen. 

12Sociaal huisvestingsbeleid op maat van het eigen volk. In de mate van het wettelijk 
mogelijke voorrang geven aan personen met onze nationaliteit in sociale huisvesting. Wat 

een lokale huisvestingsmaatschappij bv kan doen is een toewijzingsreglement opstellen waarbij bv in 
bepaalde complexen voorrang wordt gegeven aan ouderen, gehandicapten,... Die appartementen 
kunnen dan al tenminste niet toegewezen aan vreemdelingen. Huisvestingsmaatschappijen wijzen 
soms ook appartementen bij voorrang toe wegens dringende omstandigheden van sociale aard. Dit 
mag een huisvestingsmaatschappij maar in een beperkt aantal gevallen. Op die manier geven som-
mige huisvestingsmaatschappijen



CAMPAGNE: PRAKTISCH
Het praktisch gedeelte van de campagne omvat verschillende luiken. Om onze boodschap maxi-
maal te verspreiden werd gekozen voor volgende campagnetools:

20m²-borden

Pamflet in alle bussen van Vlaanderen

Uitdeelacties op markten, 
pleinen, winkelstraten en 
stations
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