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PAARSGROEN?
WAT KRIJGT U VAN

Het signaal van de kiezer was overdonderend in mei 2019. Het
Vlaams Belang verdrievoudigde in omvang. Er werd gekozen
voor een Vlaamser en rechtser beleid. De systeempolitici zeiden
weken aan een stuk dat ze zouden luisteren naar dit signaal,
maar niets bleek minder waar. Paars-groen bracht een ‘losercoalitie’ op de been van vooral verliezende partijen, zonder
meerderheid in Vlaanderen.

VLAANDEREN BETAALT,
WALLONIË BEPAALT
De transfers van Vlaanderen naar Wallonië
worden uitdrukkelijk verankerd in het
regeerakkoord. Zelfs in het economisch zware
post-coronatijdperk zal er zo’n 2.600 euro per
Vlaams gezin per jaar naar Wallonië vloeien.
Ondertussen heeft Vlaanderen zelfs geen
meerderheid in deze paars-groene regering.

ONDEMOCRATISCH
Verschillende paars-groene
politici willen limieten stellen
op onze mogelijkheden om
rechtstreeks met u via sociale
media te communiceren.
Op deze oneerlijke en
ondemocratische manier willen
ze hun achterstand inhalen
ten aanzien van het Vlaams
Belang.

1.500 EURO
PENSIOEN?
De paars-groene partijen beloofden een
minimumpensioen van 1.500 euro netto. Ook na de
installatie van de nieuwe regering hield men dit vol.
Dat is een leugen: het gaat om een brutobedrag en
men gaat hier enkel ’naar streven’, geen concrete
verbintenis dus.

MEER
IMMIGRATIE
Paars-groen heeft geen enkel plan om de
massamigratie naar dit land te verminderen.
Integendeel, allerlei maatregelen om illegalen
te doen terugkeren worden teruggedraaid.

BLIJVEN WERKEN
TOT 67
De pensioenleeftijd blijft op 67 staan. En van een
redelijke, dus vroegere, pensioenregeling voor
zware beroepen is in het regeerakkoord-De
Croo geen sprake meer. Bouwvakkers,
(nacht)verpleegsters, dokwerkers, vuilnisophalers...
moeten dus tot hun 67ste zwaar werk blijven
leveren terwijl hun lichaam aftakelt.

DURE ENERGIE
De overhaaste sluiting van de kerncentrales in
België is een drama voor de energiebevoorrading
en -prijzen. Zonder kernenergie is het onmogelijk
om voldoende stroom te produceren en gaan
we dure energie moeten importeren. Energie die
in het buitenland toch met kerncentrales of zelfs
bruinkoolcentrales wordt opgewekt. Daarnaast komt
er ook géén verlaging van de BTW op elektriciteit! De
energie-armoede wordt zo verergerd.

MEER
CRIMINALITEIT
Criminelen zullen nog
steeds vervroegd
kunnen vrijkomen: er
komt géén afschaffing
van wat overblijft
van de wet-Lejeune.
Ook de afkoopwet
blijft behouden,
waardoor rijke
criminelen zichzelf
vrijkopen. Paarsgroen voedt de
straffeloosheid.

Het staat nergens geschreven dat de eerste minister van België een liberale ‘fils à papa’ moet zijn, maar het
lijkt wel te helpen. Nadat Charles Michel – zoon van – zichzelf wegpromoveerde naar een topfunctie in de
EU, mag Alexander De Croo – zoon van – zich vandaag eerste minister noemen. Dit is de echte ‘inhoud’ van
paars-groen: postjes, postjes, postjes.

NOG MEER MINISTERS
Voor de regeringsvorming wou De Croo een ‘sobere regering’ met 10 ministers. Vandaag zijn er 20
ministers en staatssecretarissen. We hebben 7 vicepremiers: uniek. Samen verdienen zij 418.070 euro
per maand. Zij gaven daarbovenop 838 mensen een kabinetspostje: 69 meer dan in 2014.

POSTJES VOOR GEBUISDE POLITICI
De Croo draagt ex-vicepremier Kris Peeters (CD&V) voor als vicevoorzitter van de Europese
Investeringsbank (EIB). Een EU-topjob, met een EU-toploon: 23.000 euro per maand. Een
bedanking voor de knieval van CD&V voor paars-groen?

NUTTELOZE SENAAT BLIJFT
“Geen toekomst voor de Senaat”, zegden De Croo en vicepremier Vincent Van Quickenborne
voor de verkiezingen. Vandaag leiden de twee Open Vld’ers de regering, maar blijft
de Senaat volledig intact. Stephanie D’hose (Open Vld) wordt Senaatsvoorzitter.
D’hose was dolblij “om de jongste voorzitter ooit” te zijn. Misschien ook met de
±9.000 euro per maand, om amper 10 keer per jaar de Senaat te moeten leiden?

EX-MINISTERS BEHOUDEN HOFHOUDING
De meeste ex-ministers en ex-staatssecretarissen van de vorige regering krijgen
twee – voltijdse – medewerkers, per persoon. De vorige regering beloofde in
2014, 2015 en 2017 om dit achterhaald gebruik te zullen stopzetten. Dit waren
leugens, om toch nog maar eens te profiteren.
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De bevolking snakt naar een kordaat migratiebeleid en zekere grenzen. Deze regering zal daar echter
geen werk van maken. Er wordt met geen woord gerept over de instroom stoppen. Integendeel, de
immigratiekraan wordt nog verder opengedraaid.

MARRAKESH IS TERUG
Het Marrakesh-immigratiepact ging niet bindend zijn, zo kregen we maanden te horen. Paars-groen
kondigt nu doodleuk aan dat het het pact vrijwillig gaat gebruiken als ‘leidraad’.

IMMIGRATIEKRAAN BLIJFT OPEN
De regering wil de regels rond gezinshereniging zogezegd ‘bestuderen’, maar plant geen concrete
verstrengingen. Dit systeem is nochtans de grootste poort van de massa-immigratie.

PRAKTIJKTESTEN
De nieuwe regering wil zogenaamde ‘discriminatietoetsen’ invoeren. Dat is een codewoord voor
praktijktesten. De laatste term was namelijk omstreden: bij deze testen beliegen overheidsmedewerkers
burgers met als doel overtredingen uit te lokken tegen de discriminatiewetgeving.

VRIJ SPEL VOOR ILLEGALEN
De experts vroegen het, maar een degelijk terugkeerbeleid komt er niet. De paars-groene regering
laat geen huiszoekingen bij illegalen toe. En terwijl tot voor kort in afwachting van hun uitzetting
nog illegale gezinnen werden opgevangen in gesloten centra, schrapt paars-groen deze
mogelijkheid.
Alsof dit nog niet genoeg is, wil paars-groen ook “sneller en gerichter” illegalen regulariseren.
Hoe precies is niet duidelijk, maar een paars-groene nota van midden september geeft een hint:
illegalen die in het zwart werken zouden papieren krijgen. De Croo breekt zo nog meer onze
grenzen af en zuigt illegale immigratie aan.

ONS
ALTERNATIEF
Het Vlaams Belang is de enige partij die zowel voor als na de verkiezingen hetzelfde blijft zeggen. Wij willen een
veilig Vlaanderen, waar criminelen gestraft worden. Een rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen de vruchten van
hun arbeid kunnen plukken, waar we elkaar helpen en waar de koopkracht van onze mensen verzekerd wordt. En
misschien wel vooral een Vlaams Vlaanderen, waar onze taal, onze cultuur, onze tradities en onze manier van leven
beschermd worden.

EERST
ONZE
MENSEN

REGISTREER U ALS VB-KIEZER
Paars-groen is slecht nieuws. Maar we hoeven geen 4 jaar te
wachten op hun linkse afbraakpolitiek. U kan zich
nu reeds registeren als Vlaams Belang-kiezer via
vlaamsbelang.org/doemee.
Hoe
meer
Vlaams
Belang-aanhangers zich registeren, hoe eenvoudiger wij onze
kiezers op de hoogte kunnen houden, los van elke censuur.

GRATIS MONDMASKER
Als u zich voor 31
december registreert,
krijgt u van ons een
gratis mondmasker opgestuurd.

Deze regering is niet de regering waarvoor de Vlamingen gekozen hebben. Maar
toch is ze er. Een paars-groene, linkse en
anti-Vlaamse, anti-democratische monstercoalitie van zeven (7!) partijen. Maar
ondanks de gigantische hoeveelheid aan
partijen, ministers en cabinetards zal hun
beleid slecht nieuws worden. Slecht nieuws
voor onze grenzen, onze portemonnee,
onze veiligheid en ons Vlaanderen.
Het Vlaams Belang wil evenwel goed
nieuws brengen. Met meer dan 800.000
stemmen kregen we in 2019 een immens
vertrouwen. Dat betekent ineens ook een
grote verantwoordelijkheid om de stem
van de gewone Vlaming in alle parlementen luid te laten weerklinken en in 2024 te
doen ombuigen in beleid, met de kracht
van onze overtuiging.
Maar dat kunnen we niet alleen. We zullen de ivoren toren van de Wetstraat de
komende jaren stevig op zijn grondvesten
doen daveren en de elites in 2024 de
rekening presenteren, maar dat moeten
we samen doen. Deze regering negeert
de Vlamingen, maar samen zullen we ze
doen luisteren!

BLUNDERBOEK
Bij de aanpak van de coronacrisis is heel veel geblunderd. Er
vielen als gevolg daarvan duizenden doden, maar de beleidsvoerders werden nooit ter verantwoording geroepen. Vandaag
blundert men verder. Lees alles over deze schokkende historie in het coronablunderboek, geschreven door Barbara Pas
en Chris Janssens, respectievelijk
Vlaams Belang-fractieleiders in de
Kamer en het Vlaams Parlement.
Bestellen kan voor amper 10 euro
via:

www.uitgeverijegmont.be

info@uitgeverijegmont.be
+32 472 60 35 52

Voorzitter Vlaams Belang

