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De toekomst van Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met de 
Europese Unie. Europa is de voorbije 60 jaar de motor geweest van 
vrede, vooruitgang en welvaart. De N-VA wil de sociaal-economische 
en politieke kansen van de Europese samenwerking benutten en 
vormgeven.

De N-VA werkt aan een Nieuwe Weg voor beter bestuur. Dat betekent 
een haalbare en gedragen Europese samenwerking die welvaart schept voor 
Vlaanderen. We werken aan een Unie die focust op de gedeelde uitdagingen 
van de lidstaten, gebaseerd op schaalvoordelen en meerwaarde.

Met een positieve ingesteldheid en kritische blik houden we de vinger 
aan de Europese pols. De N-VA werkt aan een alternatief voor het kritiekloze 
eurofiele geloof in een Europese superstaat en de eurosceptische krachten die 
de EU willen vernietigen. Onze constructief-kritische houding is broodnodig om 
de Europese samenwerking in de toekomst veilig te stellen. 

Wij kiezen voor een assertief Europa dat beschermt, ongecontroleerde 
migratie aanpakt, de buitengrenzen versterkt en de veiligheid van zijn burgers 
garandeert. Een Europa dat voluit inzet op jobs, zijn economie versterkt en 
grenzen durft te stellen zonder protectionistisch te zijn. En een sterke Europese 
munt in een eurozone waar er duidelijke afspraken zijn die worden nageleefd. 

De N-VA wil een Europa dat eenheid in verscheidenheid boven 
eenheidsdenken plaatst. Een Europa dat ons erkent en waarin wij onszelf 
herkennen. Verschillende economische en culturele realiteiten vragen om 
maatwerk. Wij willen een EU die realistische doelstellingen nastreeft, overbodige 
regeldruk tegengaat en eerst uitvoert wat reeds beslist is alvorens nieuwe 
wetgeving voor te stellen. 

In de Europese samenwerking kiezen lidstaten wat ze samen doen, niet 
omdat ze moeten maar omdat ze dat willen. Daarbij moeten wetgeving 
en beleid zo dicht mogelijk bij de burger worden gemaakt en uitgevoerd. Een 
Europese samenwerking is aangewezen wanneer ze meerwaarde kan bieden, 
gedeelde uitdagingen aanpakt en er duidelijke schaalvoordelen zijn waardoor de 
Unie in staat is doeltreffender op te treden dan lidstaten afzonderlijk. 
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De N-VA pleit voor een Europese Unie die elke euro twee keer 
omdraait alvorens die uit te geven. Want goed besteed geld leidt 
tot degelijke investeringen. Daarom moet er een shift komen naar 
toekomstgericht beleid en moeten traditionele beleidsdomeinen zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid aanzienlijk hervormd 
worden. 

De EU moet onze identiteit, democratie en onze Westerse normen 
en waarden – met de Verlichting als basis-beschermen en uitdragen. 
Dat betekent ook dat de EU haar stem krachtig moet laten horen over de 
Catalaanse politieke gevangenen. 
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Voorstellen 

Versterken van de interne markt,  
de economische ader voor onze welvaart

De verdieping van de interne markt in energie, transport en digitalisering is 
onze prioriteit. We werken de handelsbarrières maximaal weg en ontwikkelen 
zo veel als mogelijk gelijke standaarden. De interne markt moet weer in het 
hart van de Europese politiek staan. Het potentieel van de interne markt 
benutten we maximaal en dat dragen we ook uit naar onze buitenlandse 
partners. 

De Unie moet haar rol als wereldspeler voor de promotie van vrije en 
eerlijke handel opnemen. Ze moet proactief nieuwe en ambitieuze 
vrijhandelsakkoorden afsluiten. Deze akkoorden geven onze ondernemingen 
maximaal toegang tot nieuwe buitenlandse markten en werken 
handelsbelemmeringen een na een weg. We focussen op groeilanden en grote 
economieën, in het belang van de Vlaamse ondernemingen, jobs en welvaart.

De EU moet haar burgers, onze economie en welvaart beschermen zonder 
protectionistisch te zijn. Onze economie is open, zonder naïef te zijn. 
Wederkerigheid is de kern in ons handelsbeleid: wie toegang wil tot onze 
sectoren, moet zijn markt ook voor onze ondernemers openstellen. 

We houden een slag om de arm en treden kordaat op tegen oneerlijke 
concurrentie of dumping op onze markt. We steunen de screening op 
Europees niveau van directe buitenlandse investeringen in strategische 
sectoren wanneer onze openbare orde of veiligheid in het gedrang zouden 
komen. 

Een handelsvriendelijke brexit

We ijveren resoluut voor een handelsvriendelijk akkoord met het Verenigd 
Koninkrijk. We verzetten ons tegen douanerechten, invoerrechten of quota en 
willen maximale mogelijkheden voor samenwerking in beleidsdomeinen zoals 
onderzoek, Erasmus, maritiem transport of veiligheid.
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De EU is een belangrijke schakel in een streng  
en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid 

Elk migratiebeleid start bij een sterk grenzenbeleid. De grenslanden hebben 
een grote verantwoordelijkheid in de versterking van de grenzen. Zij kunnen 
daarvoor rekenen op de nodige steun van de andere EU-landen. We versterken 
Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap, en zorgen voor een 
gepast mandaat zodat het zijn rol terdege kan opnemen.

De Europese Unie moet terugnameakkoorden sluiten om alle smokkelboten met 
illegale migranten terug te brengen naar het laatste transitland. Deze pull-backs 
houden de boten tegen aan de stranden van landen als Libië en Tunesië. 

Tegelijk moet de doorwuifaanpak tussen de lidstaten stoppen, zodat lidstaten de 
verantwoordelijkheid over controle, opvang, en verblijf niet langer onverantwoord 
naar elkaar doorschuiven. Herlocatie van asielzoekers binnen de EU kan alleen 
als de grenzen bewaakt zijn, er een eerlijke verdeelsleutel tussen de lidstaten is 
en er een loskoppeling van de automatische socialezekerheidsvoordelen is. 

De Unie is goed geplaatst om samen met internationale organisaties en de 
lidstaten kwaliteitsvolle opvang in de regio te voorzien. Ter plaatse helpen we 
mensen die nood hebben aan bescherming bij de uitbouw van veilige havens 
zonder dat er mensensmokkelaars aan te pas komen. We richten ons daar 
ter plaatse op de grote infrastructuurnoden die noodzakelijk zijn voor een 
menswaardig bestaan en de afhandeling van een correcte asielprocedure.

66



Een sterke euro 

In de eurozone is er nood aan duidelijke afspraken die nageleefd worden. De 
N-VA stelt het principe voorop dat elk land zijn begroting op orde houdt, zijn 
schuld onder controle en zijn economie competitief. Transfers of een politieke 
unie zullen enkel voor een nog sterker conflict zorgen tussen Noord en Zuid. 

De Europese bankensector moet zijn risico’s verder afbouwen. Dat is de 
essentiële voorwaarde om de bankenunie succesvol af te werken. Want 
zonder risicovermindering kunnen er geen risico’s gedeeld worden. De 
belastingbetaler mag niet opdraaien voor wanbeleid.

We vergemakkelijken en verruimen de mogelijkheden voor de financiering van 
onze ondernemingen op Europees niveau. Door de kapitaalmarktenunie af te 
werken kunnen ondernemers alternatieve financiering aantrekken voor hun 
groei, zoals obligaties of beursfinanciering. 

Euro-obligaties zijn geen goed idee. Gemeenschappelijke schuldfinanciering 
lost onderliggende problemen niet op en is zeker geen duurzame oplossing 
voor het vermijden van een financiële crisis. Lidstaten schuiven hiermee hun 
verantwoordelijkheid af en wentelen de kosten naar toekomstige generaties. 

Sociale rechten: touwtjes in handen 

Europees beleid moet de lidstaten ondersteunen, niet tegenwerken. 
Daarom komt er geen Europese sociale zekerheid, geen Europese 
werkloosheidsuitkering noch een uniform sociaal beleid. De N-VA wil dat 
lidstaten zelf kunnen beslissen over de toegangsvoorwaarden van de sociale 
zekerheid.

De sociale dumping en fraude pakken we structureel aan. De oneerlijke 
concurrentie wordt een halt toegeroepen, ook voor de transport-, bouw- 
en schoonmaaksector. We blijven werken aan een gelijk speelveld voor 
ondernemingen. 
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Europees budget: snoeien om te bloeien 

De N-VA pleit voor een begroting die strategisch inzet op de uitdagingen van 
de toekomst en de sectoren die grote toegevoegde waarde creëren. We willen 
een omslag realiseren. We verschuiven de middelen weg van het cohesie- en 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat nog te veel gericht is op transfers, 
te weinig steun biedt aan onze eigen landbouwers en samenleving, en te 
weinig focust op structurele maatregelen voor meer welvaart in Europa. De 
vrijgekomen middelen investeren we in de versterking van onze economie, 
innovatie, migratiebeheer, veiligheid en defensie.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet slanker, groener en 
gemoderniseerd worden. We decentraliseren en flexibiliseren delen van het 
landbouwbeleid, zodat meer rekening gehouden kan worden met de noden 
van onze Vlaamse landbouwers. We ijveren ervoor dat een deel van de 
financiering ook door de lidstaten gebeurt en dat er rekening wordt gehouden 
met verschillen in lonen, koopkracht en exploitatiekosten van de landbouwers.

Het budget daalt met het vertrek van de Britten en we wijzen elke nieuwe 
belasting om de EU te financieren af. Fiscaliteit blijft een exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten. Voor ons geen Europese belastingen.

Een assertief Europa in de wereld 

We zetten in op een slagkrachtig en sterk Europa in de wereld. De Europese 
Unie is de hefboom om onze belangen te vrijwaren en onze stem te laten 
weerklinken. 

De Europese Unie moet zich in haar extern beleid maximaal inzetten voor 
de gemeenschappelijke belangen en de bescherming van haar burgers. 
De Europese defensie- en veiligheidssamenwerking wordt uitgebreid. Het 
versterken van de binnenlandse veiligheid is meer dan ooit internationaal en 
ook de strijd tegen terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit kan best 
door meer Europese samenwerking. 
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We evolueren stapsgewijs naar een permanente defensiesamenwerking met 
de andere Europese lidstaten. Onze samenwerking moet zich focussen op 
het stabiliseren van de ruime ring van landen rond Europa. Op het Afrikaanse 
continent moet meer aandacht gaan naar de landen van de Sahel en in het 
Midden-Oosten bieden we bijstand aan de strijd tegen terreur.

Een ambitieus maar realistisch klimaat- en energiebeleid 

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn bij uitstek grensoverschrijdend en vergen 
dus internationale samenwerking. Dit weerspiegelt zich voor de N-VA in een 
doordacht materialen- en grondstoffenbeleid zodat we minder afhankelijk 
worden van derde landen, in een betere luchtkwaliteit, bescherming van onze 
natuur en biodiversiteit, en een ambitieuze maar realistische klimaat- en 
energiepolitiek.

Uitbreiding is niet aan de orde, wel inbreiding en goed 
nabuurschap 

De Europese Unie moet zich eerst verdiepen en resultaten boeken alvorens 
er sprake kan zijn van een nieuwe uitbreidingsronde. Bovendien zijn de vorige 
uitbreidingen nog niet geabsorbeerd. 

Turkije zal nooit lid worden van de Europese Unie. We moeten wel werk maken 
van een strategisch partnerschap met het land, onder meer op het vlak van 
migratie of de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 

Pre-toetredingssteun wordt geobjectiveerd en geschorst als een land afwijkt 
van de Europese waarden. De pre-toetredingssteun aan Turkije wordt dan ook 
volledig en onmiddellijk stopgezet. 

Deelstaten in de Unie die op een democratische wijze onafhankelijk worden, 
worden ook automatisch lid van de Europese Unie. De N-VA wil ter zake een 
voortrekkersrol blijven spelen en blijft ijveren voor een Unie die het regionaal 
zelfbestuur verdedigt. 
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Geen institutionele big bang maar aandacht voor 
Europese meerwaarde en de Vlaamse stem

We verstevigen de positie van de nationale en deelstaatparlementen in de 
Europese besluitvorming en werken een netwerk van sterke partners uit 
om onze stem te laten weerklinken. We moeten de ambitie hebben een 
partnerschap te sluiten met de noordelijke landen, die een tegengewicht willen 
vormen tegen de visie van enkele grote landen om de Unie te domineren. 

De Europese Commissie wordt kleiner en efficiënter. Brussel wordt de enige 
vergaderplaats voor het Europees Parlement. De maandelijkse verhuis naar 
Straatsburg stopt, want hij is geldverslindend en inefficiënt. 
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Johan 
Van Overtveldt
• 3de plaats Europa
• Voormalig minister
   van Financiën

Assita Kanko
• 2de plaats Europa

Geert Bourgeois
• Lijsttrekker Europa 
• Vlaams minister-president

Mark Demesmaeker
• 4de plaats Europa
• Europees parlementslid

www.n-va.be/verkiezingen/programma 
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