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Sluit U aan bij het Vlaams Belang
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WE BEHOUDEN DE 
PENSIOENLEEFTIJD  

OP 65 JAAR

VERKIEZINGS- 
PROGRAMMA  

CD&V



U MOET WERKEN
 TOT 67 JAAR!

Wij verzetten ons tegen de verhoging van de pensioen-
leeftijd tot 67 jaar. Méér mensen aan het werk krijgen tot 
men een loopbaan van 42 jaar heeft. 
Dát moet de focus zijn.



ASIELZOEKERS GAAN ONZE 
PENSIOENEN BETALEN

OPEN VLD-VOORZITTER 
GWENDOLYN RUTTEN



90% ERKENDE  
ASIELZOEKERS WERKT NIET 

De afgelopen twee jaar kwamen zo’n 70.000 asielzoe-
kers naar ons land. De opvang van één asielzoeker kost 
maandelijks 1.295 euro. De middelen die momenteel 
besteed worden aan asielopvang kunnen veel efficiënter 
besteed worden aan de opvang in veilige havens in de 
eigen regio. Dat leidt niet alleen tot een efficiëntere be-
steding van de beschikbare middelen, maar maakt ook 
de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn 
opgelost – gemakkelijker.



GELDSTROOM NAAR  
WALLONIË MOET STOPPEN

BART DE WEVER
VOORZITTER N-VA



U BETAALT IEDER JAAR 
MEER DAN € 2.000 
VOOR WALLONIË

Vlaanderen stort 12 miljard euro in bodemloze Waalse 
putten! Jaar na jaar na jaar. Dat is geen solidariteit meer, 
dat is diefstal. Met een onafhankelijke Vlaamse staat hou-
den we Vlaams geld in Vlaamse handen. Zo zorgen we 
voor hogere pensioenen en lagere belastingen.  



WIJ WILLEN DE KOOP-
KRACHT VAN DE MENSEN 

VERHOGEN

VERKIEZINGS- 
PROGRAMMA  

OPEN VLD



IN GEEN ENKEL LAND IN 
EUROPA LIGT DE  

BELASTINGDRUK ZO  
HOOG ALS IN BELGIË

Het stopzetten van de miljardentransfers naar Wallonië, 
het instellen van een immigratiestop en het kordaat aan-
pakken van sociale fraude zorgt ervoor dat we de belas-
tingdruk laten dalen tot onder het Europees gemiddelde.



ER KOMT GEEN BTW- 
VERHOGING OP 

ELEKTRICITEIT

OPEN VLD-VOORZITTER 
GWENDOLYN RUTTEN

NU DADEN!



BTW VERHOOGD VAN 6% 
NAAR 21%

Op basisbehoeften zoals elektriciteit hef je geen luxetaks 
van 21%. Het Vlaams Belang wil dat de BTW op energie, 
op gas, stookolie en elektriciteit verlaagd wordt naar het 
basistarief van 6% voor de normale verbruikshoeveelheid 
die ieder gezin nodig heeft.



STOP DE POLITIEKE  
BENOEMINGEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
N-VA



MEER DAN 300 POLITIEKE 
BENOEMINGEN

Partijpionnen horen niet thuis in raden van bestuur of 
andere publieke verrijkingsvehikels. Nutsbedrijven of 
overheidsagentschappen die een miljardenomzet boeken 
hebben meer nodig dan gebuisde politici die tussen twee 
pensenkermissen aanschuiven aan de directietafel. Dit 
politieke profitariaat moet stoppen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro



Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. 
Ze hebben genoeg van massa-immigratie, globalisering en 
politieke correctheid. Ze krijgen geen gehoor bij 
de traditionele partijen. De gewo-
ne man en vrouw voelen zich verra-
den. Tom Van Grieken reikt in zijn 
eerste boek concrete oplossingen 
aan en formuleert een helder alter-
natief. 

Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

“Verrassende ideeën”

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

- Het Laatste Nieuws -
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Kom nu 
in actie!

Sluit U aan bij het Vlaams Belang
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U bouwt mee aan de enige rechtlijnige 
en Vlaamse volkspartij

U krijgt een uitnodiging voor alle  
nationale en lokale activiteiten

U ontvangt maandelijks gratis het 
Vlaams Belang Magazine
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De verkiezingsbeloftes van de regeringspartijen 
blijken na drie jaar nog minder waard dan het pa-
pier waarop ze gedrukt werden. In plaats van de 

beloofde verlaging van de btw op elektrici-
teit kreeg u een forse verhoging. In plaats 
van een streng immigratiebeleid werd u 
geconfronteerd met een asielinvasie. Op 
geen enkel domein slaagde deze regering 

erin haar beloftes waar te maken.

Dit is een regering van stilstand. 
Tijd voor échte verandering.

Tijd voor het Vlaams Belang.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

GENOEG WOORDEN  

NU DADEN!


