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EEN HART 
VOOR ONZE 

MENSEN



Het water staat onze mensen aan de lippen. Maar liefst 59 % van de  
Vlamingen vreest deze winter in energiearmoede terecht te komen. Want de 
gas- en elektriciteitsprijzen eisen steeds meer van het maandbudget van vele 
gezinnen. Tegelijkertijd is de geldverspilling van de elite in de ivoren torens 
niet om aan te zien.

• Ze hebben wel geld voor allerlei megalomane buitenlandse projecten, 
maar niet voor onze mensen. 

• Ze hebben de mond vol van politieke vernieuwing, maar weigeren te 
besparen op het politieke systeem. 

• Ze houden de grenzen wagenwijd open, waardoor de sociale zeker-
heid voor onze mensen onder druk komt te staan.

Deze regering voert een ‘eigen volk laatst’-beleid en laat u in de steek. Geloof 
ze vooral niet: een ander en beter beleid is werkelijk mogelijk.



Het Vlaams Belang heeft als enige partij wél een hart voor onze mensen. 
Om u uit deze energiecrisis te loodsen, pleiten we onder andere voor het 
volgende: 

• Directe besparingen op het systeem: halvering 
van de partijdotaties, afschaffing van de Senaat, 
samenvoegen van de intercommunales tot één 
Vlaams energiebedrijf.

• Een kordaat migratiebeleid, met de verlaging van 
de instroom en verhoging van de uitstroom van 
asielzoekers.

• Definitieve btw-verlaging op energie, zonder 
dat de accijnzen stijgen als de prijzen dalen.

• Geen monsterwinsten van energieproducenten, 
dankzij een crisistaks.

• Terugdraaien van de kernuitstap, en nieuwe, 
Vlaamse kerncentrales bouwen.



Als Vlaamse volkspartij staat het Vlaams Belang steeds tussen de 
gewone Vlamingen. De geldverspilling van de elite komt als een 
extra klap in het gezicht van wie het nu reeds zo moeilijk heeft om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Met onze solidariteitsactie ‘Een 
Hart voor onze Mensen’ steunen we graag iedereen die nu meer 
dan ooit nood heeft aan hulp.

In heel Vlaanderen vindt u onze standjes met gratis soep of 
chocomelk. Kom zeker eens langs, en leer het Vlaams Belang 
beter kennen.

WIL U OOK GRAAG LOKALE  
GOEDE DOELEN STEUNEN? 
Dat kan met een vrijblijvende donatie tijdens 
onze actie. We bedanken u alvast voor uw 
bijdrage op rekeningnummer BE55 1030 
8197 2344 (Sociale actie 2022).


