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Brussel, februari 2023

Beste partijgenoot, 
 
Anders dan partijen die sneller congresseren dan Lucky Luke kan 
schieten of die hun leden helemaal niet aan het woord laten, neemt de 
N-VA interne partijdemocratie wél serieus.  
 
De ontwerpteksten die hier voorliggen zijn het product van stevig 
studiewerk en creatieve denkoefeningen door de vijf congresvoorzitters 
en hun medewerkers, gevolgd door intern debat binnen de door de 
partijraad aangeduide congrescommissie.  
 
Na dat voorbereidende werk is het nu tijd voor de volgende fase: het 
democratisch debat opentrekken naar alle leden van de N-VA. 
 
Bij deze wil ik een pluim geven aan congresvoorzitters Sander Loones, 
Anneleen Van Bossuyt, �eo Francken, Maaike De Vreese en Steven 
Vandeput. De volgende weken lichten zij deze teksten in alle provincies 
toe op ledenvergaderingen. Daarna krijgt u de kans om in een van 
onze bijna driehonderd lokale afdelingen over de teksten te debatteren 
en desgewenst amendementen in te dienen. Die boeiende oefening in 
interne partijdemocratie zal �naal culmineren in een groots ledencongres 
op 12, 13 en 14 mei. Dat beloo� een nieuw hoogtepunt te worden in de 
werking van onze mooie partij. 
 
Dit is dus hét moment om uw stem te laten horen. Want met deze  
100 ideeën én uw verbeteringen de�niëren wij in 10 ambities ons aanbod 
aan álle Vlamingen, ongeacht hun lee�ijd, geaardheid of achtergrond. 
Met als absoluut hoofddoel: hun welvaart en toekomst in Vlaanderen 
veiligstellen. Er is maar 1 keuze die daarvoor in 2024 garant zal staan, en 
dat is die voor de N-VA. 
 
Met vastberaden groeten, 

 
Bart De Wever 
Algemeen voorzitter N-VA
Bart De
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Kamerlid, 
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Sander Loones
Kamerlid, Koksijde

Steven Vandeput
Vlaams volksvertegenwoordiger, 
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Wat voorafging 
Als voorbereiding op het ledencongres organiseerde de N-VA vijf  
druk bijgewoonde themadagen. Het resultaat: een pak inspiratie  
uit binnen- en buitenland voor de 100 ideeën die u in deze congres- 
teksten terugvindt.



Provinciale ledenvergaderingen
We organiseren in elke provincie een presentatie van de congresteksten. 
Een van de vijf congresvoorzitters licht er samen met enkele parlementsleden de teksten toe 
en u krijgt de kans om vragen te stellen.

MAANDAG 27 FEBRUARI: 
• Limburg met Steven Vandeput (CCHA, Hasselt)
• Vlaams-Brabant en Brussel met �eo Francken (CC De Warandepoort, Tervuren)
 
WOENSDAG 1 MAART: 
• Antwerpen met Sander Loones (Ter Elst, Edegem)
 
DONDERDAG 2 MAART: 
• West-Vlaanderen met Maaike De Vreese (O Forty, Oostkamp)
 
WOENSDAG 8 MAART: 
• Oost-Vlaanderen met Anneleen Van Bossuyt (Holiday Inn, Gent)

Inschrijven voor de provinciale ledenvergadering doet u op 

www.n-va.be/provinciale-ledenvergaderingen

Uw gedacht
Als u drie maanden lid bent en minstens 16 jaar oud dan kan u amendementen indienen op de congrestekst via 
uw lokale afdeling. Als er in uw gemeente geen N-VA-afdeling is, dan kan u terecht bij een afdeling in de buurt. 

In maart organiseert elke afdeling een ledenvergadering waarop de amendementen besproken worden. 
Keurt een meerderheid van de ledenvergadering uw amendement goed, dan stuurt uw afdeling dat naar de 
congrescommissie. Ook Jong N-VA organiseert een ledenvergadering. De ledenvergaderingen vinden plaats na de 
presentatie van de teksten in uw provincie en ten laatste op 30 maart. U ontvangt van uw afdeling een uitnodiging.

Het vervolg
De congrescommissie gaat aan de slag met alle amendementen die we van de afdelingen ontvangen. Dat leidt tot 
een nieuwe ontwerpcongrestekst waarin sommige amendementen zijn opgenomen, andere niet. Maar de niet 
opgenomen amendementen zijn niet verloren. Eind april ontvangt u de nieuwe ontwerpcongrestekst. Naast de 
aangepaste resoluties bevat die ook alle amendementen die niet goedgekeurd zijn door de congrescommissie.

Het congres
En dan is het eindelijk zover! Het driedaagse ledencongres vindt plaats op 12, 13 en 14 mei in Antwerp Expo. We 
komen dan met duizenden partijgenoten samen om te debatteren en te stemmen over de resoluties en de vele 
amendementen op de congrestekst.

De �naal door de leden goedgekeurde congrestekst zal de inhoudelijke koers van de partij voor de volgende jaren 
vastleggen.

TIJDLIJN
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Het congres vindt plaats in Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

  Tram 2 of 6 

  Bus 17 of 22

P   Parking Expo (Vogelzanglaan) of langs de 
         openbare weg op de Jan Van Rijswijcklaan,     
         Volgelzanglaan, Legrellelaan, Desguinlei, 
         Beukenlaan

  Op zondag 14 mei leggen heel wat N-VA-afdelingen  
 een bus naar Antwerpen in.

Blijven slapen?
Wilt u tijdens het congres in  
Antwerpen overnachten?

ONS CONGRES

Een selectie van voordelige kamers vindt
u terug op www.n-va.be/congres2023
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Er is doorlopend kinderopvang op 
zaterdag 13 en zondag 14 mei. 
Voor kinderen van 3 tot 16 jaar. 

Met onder andere kinderanimatie, �lm-
voorstellingen en een bezoek aan de 
Antwerpse Zoo.

Alle details vindt u op 
www.n-va.be/congres2023

Vooraf inschrijven 
voor de kinderopvang 
is verplicht.

Kinderen welkom!

Alle info
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Blijven slapen?
Wilt u tijdens het congres in  
Antwerpen overnachten?

PROGRAMMA

VRIJDAG 12 MEI

Havenrondvaart met walkingdinner op de 
Flandria. Afspraak om 20.30 uur aan de London-
brug. De rondvaart duurt ongeveer drie uur. 
Voor deze activiteit ontvangt u een betalings-
uitnodiging. 

Nocturne in het Museum Aan de Stroom. 
Afspraak om 20.30 uur aan de ingang van het 
MAS, Hanzestedenplaats 1. U kan hier vertoeven 
tot 23 uur, met een drankje in de hand.

Filmvertoning ‘Onze natuur’ met inleiding door 
Zuhal Demir. Afspraak in Antwerp Expo, start om 
20 uur. 

Kroegentocht met Jong N-VA. Start  
om 21 uur in café Den Bengel, Grote Markt 5.

ZATERDAG 13 MEI

Nocturne in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Afspraak om 20 uur aan het KMSKA, 
Leopoldplaats 1. U kan hier vertoeven tot 23 
uur, met een drankje in de hand. 

Fietstocht door Antwerpen. Ontdek de stad 
op een andere manier. Plaats van afspraak: 
Vleminckstraat 15 om 21 uur. Einde voorzien 
om 23 uur.

Quiz mee en word de slimste N-VA’er.
Uw quizmasters: Wilfried Vandaele en  
Peter De Roover. Afspraak om 20 uur in 
Antwerp Expo. 
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Er zijn doorlopend drankjes en eten 
verkrijgbaar, terwijl u kan genieten 
van ontspannende muziek, een 
sportieve uitdaging of een plezant 
partijtje tafelvoetbal.

MEI

13

MEI

14

MEI

12

Avond-
programma

vooraf

inschrijven

Programma

Laat uw stem horen en kom naar het congres.
U dient zich vooraf in te schrijven: 
www.n-va.be/congres2023

VRIJDAG 12 MEI 
• 16 tot 18 uur:  registratie en randanimatie 
• 18 tot 19.30 uur:  verwelkoming en colloquium met   
 nationale en internationale sprekers 
• vanaf 20 uur:  avondprogramma

ZATERDAG 13 MEI
• 8.30 tot 9.30 uur:  registratie
• 9.30 tot 18.30 uur:  bespreking en stemming amendementen
• vanaf 20 uur:  avondprogramma

ZONDAG 14 MEI
•  9 tot 10 uur:  registratie
• 10 tot 12.30 uur:  plenaire bespreking en amendementen  
• 12.30 tot 14 uur:  middagpauze met randanimatie
• 14 tot 15.30 uur:   stemming finale congrestekst
 en slotwoord door Bart De Wever



100 IDEEËN. 10 AMBITIES. 1 KEUZE.
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INLEIDING 

België loopt vast 
Het Belgische federalisme leidt steeds explicieter tot stilstand, blokkering en economische achteruitgang. Alle 
parameters tonen dat aan. België kent het grootste begrotingstekort van Europa en torst een exploderende 
schuldenlast die steeds zwaarder weegt op de overheids�nanciën. Het gevolg is dat er amper nog �nanciële ruimte is 
om nog maar de meest noodzakelijke investeringen te doen om de burger een kwalitatief overheidsbeleid te bieden.

Ondertussen groeit de Belgische economie trager dan die van onze Europese partners, presteert onze 
arbeidsmarkt ondermaats, bij uitstek in Brussel en Wallonië, en worden onze ondernemers opgezadeld met een 
loonkostenhandicap die hun concurrentiekracht ernstig aantast. Voor het eerst in onze moderne geschiedenis dreigt 
de komende generatie het minder goed te zullen hebben dan degene die haar voorafging. 

Belastingen zijn er al te veel. België kent de hoogste belastingdruk op arbeid in de westerse wereld. 
Overheidsuitgaven liggen in België op een Scandinavisch hoog niveau. Ons sociaal beleid kost meer dan dat in zowat 
alle OESO-landen. Maar ondanks die hoge inkomsten, ondanks die vele uitgaven, blij� de federale overheid falen 
in haar essentiële kerntaken. We krijgen niet de veiligheid waar we recht op hebben, niet de betaalbare zorg die we 
verdienen, niet een migratiebeleid dat onze samenleving versterkt, niet het onderhoud van onze basisinfrastructuur 
dat nodig is en zelfs niet de garantie op zekere en betaalbare energie.

Vlaanderen wil vooruitgang
Tegenover die Belgische stilstand en achteruitgang plaatst de N-VA een Vlaams verhaal van vooruitgang. Want 
Vlaanderen behoort op vele vlakken nog steeds tot de wereldtop. In Vlaanderen is verantwoordelijk beleid wél nog 
mogelijk. De Vlaamse begroting is structureel gezond dankzij de hervormingen en gerichte investeringen van de 
regeringen-Bourgeois en -Jambon en het Vlaamse beleid maakt de juiste keuzes. 

Vlaanderen beloont wie werkt en onderneemt, en koppelt aan zijn solidariteit duidelijke voorwaarden die leiden tot 
inburgering en activering. Vlaanderen zorgt voor recordinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling en drij� op die 
manier technologische innovatie aan, die onze welvaart verhoogt. Vlaanderen zet in op de toekomst en kijkt naar de 
sectoren van morgen, zoals arti�ciële intelligentie en biotechnologie. Nooit waren er meer Vlamingen aan de slag. 
Nooit waren er meer startende Vlaamse ondernemers. Nooit lag de export naar de rest van de wereld hoger. Nooit 
trokken we meer investeringen aan. 

Vlaanderen is een regio die welvaart genereert. En met die welvaart zorgen we voor welzijn. Met forse extra 
investeringen in onderwijs, kinderopvang, mentale zorg en voorzieningen voor ouderen. Het risico op ernstige 
armoede en armoede onder werkenden neemt jaar na jaar af. En ook in ons onderwijs wordt de tanker gekeerd met 
moedige hervormingen in het belang van onze Vlaamse jeugd en haar toekomst. 

Vlaanderen vergroent en zet in op lee�aarheid. Voor het eerst werden er netto hectaren aan bos bijgezet. 
Vervuilers betalen en worden gedwongen verantwoordelijkheid te nemen, we maken werk van een rechtszeker 
vergunningsbeleid met maximaal respect voor alle actoren, en de verharding wordt teruggedrongen om Vlaanderen 
weerbaar te maken tegen extreme weersverschijnselen. 

Het Vlaamse bestuursniveau is in staat om nog duidelijke beleidskeuzes te maken. Dat blijven we doen, voor een 
zo e�ciënt mogelijk Vlaanderen. Het principe van subsidiariteit blij� daarin centraal staan, met sterke steden 
en gemeenten. Want wij geloven in sterke lokale gemeenschappen, in privaat initiatief, in warme buurten, in 
samenhorigheid en in een collectief verhaal.
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Onze vooruitgang wordt afgeremd
Vlaanderen hee� enorm veel potentieel om als samenleving en economie verder te groeien, maar wordt daarbij 
afgeremd door een Belgisch federaal niveau dat niet langer functioneert en dat geen rekening houdt met de 
democratische keuzes die Vlamingen maken. De stem van de meerderheid van de Vlamingen wordt niet vertolkt 
op het federale bestuursniveau. In de optelsom van twee democratieën worden de belangen van wie in Vlaanderen 
werkt, spaart, onderneemt of woont niet gediend. 

• De Vlaming wil gecontroleerde migratie, maar België houdt vast aan open grenzen en chaotische asielpraktijken.

• De Vlaming wil lagere belastingen, maar België houdt vast aan de hoogste belastingdruk ter wereld.

• De Vlaming wil kernenergie, maar België houdt vast aan a�ankelijkheid van vuile en dure fossiele bronnen.

• De Vlaming wil de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd, maar België houdt vast aan royale en 
eeuwigdurende uitkeringen die nergens anders ter wereld bestaan.

• De Vlaming wil slachto�ers beter beschermen en daders correct gestra� zien worden, maar België houdt vast aan 
een log justitieel apparaat dat stra�eloosheid in de hand werkt.

De Vlaming krijgt via het Belgische federalisme niet het beleid waarvoor hij of zij stemt. In 2024 zal België maar 
liefst twaalf van de voorbije zestien jaar bestuurd zijn door een regering zonder Vlaamse meerderheid. De grote 
meerderheid van de welvaart, de economische groei, de export en de belastinginkomsten wordt in Vlaanderen 
gegenereerd, maar de toon van het beleid wordt gezet door de Franstalige minderheid. Wie betaalt, bepaalt normaal. 
Maar die regel geldt niet in België.

Confederalisme als leidraad
Het geld is op. Het geduld van de Vlamingen is op. Het wordt tijd om dit land te deblokkeren en te kiezen voor het 
enige werkbare model om Vlaanderens potentieel eindelijk ten volle te ontginnen: het confederalisme. De N-VA 
wijkt van dat model geen millimeter af. Want confederalisme biedt een nieuwe institutionele realiteit, een  
België 2.0 waarin Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen keuzes maken, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen 
kosten. Eindelijk een slanke overheid met minder politici, minder ministers, minder cabinettards. Eindelijk een 
e�ciënt en daadkrachtig bestuur in plaats van de huidige Belgische stilstand. Eindelijk orde op zaken, zodat u weet 
bij wie u terecht moet om het beleid te krijgen dat u verdient. 

Met die confederale omwenteling als leidraad stelt de N-VA honderd ideeën voor om de toekomst van onze 
welvarende natie aan de Noordzee veilig te stellen en te versterken.

Het is tijd voor vernieuwende ideeën.

Het is tijd om ambitieus te zijn.

Het is tijd om te kiezen.

Het is tijd voor de N-VA.
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Tijd om alle begrotingen op orde te zetten
In 2013 gaven alle overheden in België samen 99 
miljard euro uit aan sociaal beleid. Tien jaar later, 
in 2023, is dat meer dan 150 miljard euro. Een 
uitgavenexplosie die onhoudbaar is op korte en lange 
termijn.

België kampt met het grootste begrotingstekort van 
West-Europa. De groeivooruitzichten liggen bij de 
laagste van heel Europa. De schuld, die niet alleen door 
de volgende maar ook door de huidige generatie betaald 
moet worden, ging de voorbije jaren pijlsnel de hoogte 
in.

Vlaanderen is nu nog de enige overheid in dit land die 
uitzicht hee� op een begroting in evenwicht. Daarvoor 
voerde het als een goede huisvader moedige besparingen 
en hervormingen door. In Brussel en Wallonië worden 
ondertussen de putten alleen maar dieper, waarbij 
men openlijk rekent op de hulp van andere entiteiten 
om die te delven. Het Rekenhof weigert zelfs sommige 
begrotingen nog te valideren. 

Het probleem is niet een tekort aan inkomsten voor de  
overheid. Elke burger of ondernemer in dit land betaalt 

vanuit internationaal perspectief gezien ontzettend veel 
belastingen. Het probleem is wel dat de federale 
overheid en bepaalde regionale overheden een 
eindeloze drang hebben om steeds weer extra uitgaven 
te doen, zonder dat die gedekt zijn. Ondertussen geven 
alle overheden samen in dit land jaarlijks ruim meer 
dan vij�ig procent uit van alles wat onze economie op 
een jaar tijd produceert. 

De begroting in evenwicht brengen kan dan ook 
niet zonder dat de overheid op sommige domeinen 
terugtreedt en overbodige uitgaven schrapt. De overheid 
moet zich opnieuw focussen op het fatsoenlijk uitvoeren 
van haar kerntaken.

Enkel confederalisme is een realistische oplossing om 
het tij te keren, want daarmee draagt iedere regio de 
nodige verantwoordelijkheid. Vandaag ontbreekt die 
responsabilisering. Tot de confederale omwenteling 
de�nitief afgerond is, moeten we elke overheid in dit 
land voor haar verantwoordelijkheid plaatsen. 

PREAMBULE – CONFEDERALISME

Door de huidige staatsstructuur blijven zowel Vlamingen als Franstaligen tijd en energie verspillen. Bovendien 
is nu ook het federale geld op en zal, zonder ingrijpen, de a�ossing van de Belgische schulden op de schouders 
van de Vlamingen terechtkomen. We kunnen ons niet langer veroorloven om dat zomaar te ondergaan. 

Enkel een confederale paradigmashi� kan onze Vlaamse welvaart beschermen en zorgen voor e�ciënt 
bestuur, communautaire rust en een volwaardige democratische vertegenwoordiging van de Vlamingen. 

Ons confederale model werd in detail uitgewerkt op het N-VA-congres van februari 2014 en blij� ook vandaag 
volledig behouden. Confederalisme is vandaag het eerste en meest essentiële doel van onze politieke actie. 
We passen voor elke herfederalisering van bevoegdheden. Vlaanderen kan evenmin onder Belgische curatele 
geplaatst worden. 

We passen ook voor een zoveelste onvolledige staatshervorming zoals de zes voorgaande, waarbij de 
Vlamingen enkel stukjes en brokjes van bevoegdheden kregen in ruil voor een grote zak geld aan Wallonië  
en Brussel. De Vlaamse democratische meerderheid moet ontgrendeld en gerespecteerd worden.

AMBITIE 01
WELVAART CREËREN, MET REKENINGEN OP ORDE

Steven
Vandeput

AMBITIE 01 WELVAART CREËREN, MET REKENINGEN OP ORDE
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1. AUTOMATISCHE REM OP DE UITGAVEN
Met een uitgavenplafond bevriezen we automatisch de 
werkingsuitgaven van de federale overheid zolang de 
totale overheidsuitgaven boven de 45 procent van het 
bruto binnenlands product (bbp) liggen.

2. DEELSTATEN MET BUITENSPORIGE TEKORTEN KRIJGEN 
MINDER CENTEN
Tot de confederale omwenteling plaatsvindt, blokkeren 
of verminderen we de dotaties aan deelstaten met 
een buitensporig tekort of schuldgraad (> 5 procent 
tekort of > 150 procent schulden ten opzichte van 
de ontvangsten). Ook een door het Rekenhof niet 
gevalideerde begroting gee� aanleiding tot automatisch 
ingrijpen op de dotaties.

De besparing die dat met zich meebrengt voor de 
federale overheid moet automatisch gebruikt worden 
om aan schulda�ouw te doen, en kan niet dienen om 
nieuwe uitgaven te �nancieren.

3. SCHULDEN AFBOUWEN DOOR ENKEL STRATEGISCHE 
PARTICIPATIES AAN TE HOUDEN
Het is geen kerntaak van de overheid om uitbater te 
zijn van een bank, een spoorwegmaatschappij, een 
verzekeraar, een postbedrijf of een telecomoperator. 
De middelen die vrijkomen door de verkoop van de 
participaties in die bedrijven dienen om de torenhoge 
federale schulden af te bouwen.

Voor ons moet de overheid alleen strategische 
bedrijfsparticipaties aanhouden, gefocust op kritieke 
infrastructuur. De rest, waaronder de federale 
investeringsvehikels, verkopen we. De luchthaven van 
Zaventem beschouwen we als kritieke strategische 
infrastructuur. Daarom brengen we zo snel als mogelijk 
de bevoegdheid daarover volledig in Vlaamse handen.

4. SCHRAPSESSIES 
De werkingskosten van de overheid verlagen we tot het 
gemiddelde niveau van de buurlanden. We maken op  
alle bestuursniveaus een lijst van structuren en 
instellingen die we afslanken, samenvoegen of af-
scha�en. De overheid focust vooral op taken die de 
burger niet zelf beter kan doen, dus waar de overheid 
een meerwaarde hee�.

5. MINDER SUBSIDIES
In navolging van Vlaanderen wordt elk bestuursniveau 
verplicht een subsidiedatabank op te richten. Van het 
kleinste niveau, steden en gemeenten, tot het hoogste 
niveau, de EU. Een beter overzicht moet toestaan 
om gericht subsidies te schrappen. De gemiddelde 
looptijd korten we in en de evaluatie voor een eventuele 
verlenging van een subsidie verstrengen we.

Tijd om iedereen aan het werk te krijgen
Om de federale begroting opnieuw op orde te krijgen 
en ons potentieel aan economische groei optimaal 
te benutten, moeten de vele openstaande vacatures 
ingevuld geraken. Vandaag zien we dat ondernemers 
hopeloos zoeken naar arbeidskrachten, terwijl in 
sommige deelstaten de jeugdwerkloosheid bij de hoogste 
van Europa behoort. We moeten toewerken naar 
een werkzaamheidsgraad van tachtig procent, maar 
België blij� daarvan nog een heel eind verwijderd. De 
Vlaamse werkzaamheidsgroei lag de voorbije tijd hoger 
dan de gemiddelde Europese groei, maar de Belgische 
groei lag lager omwille van Wallonië. De kloof met de 
rest van Europa groeit dus verder, terwijl we al fors 
onder het gemiddelde scoren. Het PS-beleid werkt niet 
en ondergraa� na jarenlang federaal bestuur zonder 
Vlaamse meerderheid ook het economische weefsel in 
Vlaanderen. Er is een ommekeer nodig. Iedereen die 
kan werken, zouden we aan de slag moeten krijgen.

6. HOGERE WERKLOOSHEIDSUITKERING, MAAR BEPERKT 
IN DE TIJD
We maken de werkloosheidsuitkering meer activerend. 
Wie werkloos wordt, krijgt de eerste drie maanden een 
hogere �nanciële bescherming dan vandaag. 

Naarmate de tijd vordert, daalt de uitkering sterker 
dan vandaag. Hoelang je een werkloosheidsuitkering 
kan ontvangen, hangt af van je al gewerkte jaren. Hoe 
langer je loopbaan, hoe langer je er recht op hebt. Het 
maximum bedraagt twee jaar werkloosheidssteun.

In ruil voor de hogere uitkering bij de start, volgen we 
elke werkloze beter op. Er volgen meer persoonlijke 
contacten en de inspanningsvereiste voor een uitkering 
gaat omhoog. Dat kan gaan over het dwingender maken 
van het volgen van een opleiding die uitzicht gee� op 
een job tot een hoger minimumaantal kwalitatieve 
sollicitaties.
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7. PLAFOND OP SOCIALE VOORDELEN
Wie vandaag niet werkt, krijgt naast een uitkering ook 
nog een uitgebreid bu�et aan sociale voordelen zoals 
sociale tarieven voor gas en elektriciteit, verhoogde 
terugbetalingen, kortingen op openbaar vervoer, 
culturele activiteiten, kinderopvang, schooltoeslag, enz. 
Die sociale voordelen vormen samen een verborgen 
arbeidsmarktdrempel. 

We houden centraal bij hoeveel sociale voordelen 
iemand in totaal krijgt, zodat ze geplafonneerd kunnen 
worden.We limiteren ze in totale omvang per persoon. 
We koppelen ze maximaal aan inkomen en niet aan 
statuut.

8. OUDERE WERKNEMERS AANTREKKELIJK HOUDEN VIA 
EEN MAXIMALE BIJDRAGE
Er komt, net zoals bij zelfstandigen, voor werknemers een 
maximale patronale bijdrage (‘cap’) waardoor de kostprijs 
van vooral oudere werknemers lager wordt.

Tijd voor meer koopkracht via lagere belastingen
Wie werkt, ziet te veel van het loon afgeroomd worden 
door de overheid. Werken en ondernemen worden 
te weinig beloond. Uitkeringen en sociale voordelen 
werden de voorbije jaren fors verhoogd en uitgebreid. 
Het verschil tussen werken en niet-werken werd 
kleiner in plaats van groter. We hebben nood aan een 
ommezwaai van het economische beleid: een beleid dat 
werken opnieuw de moeite waard maakt. 

De koopkracht van de middenklasse leed de voorbije 
jaren onder de in�atie, ondanks de automatische index 
van lonen. Wie een beetje gespaard hee�, zoals veel 
Vlaamse burgers en ondernemers, zag zijn centen in 
waarde verminderen. Ook voor veel gepensioneerden 
met een klein spaarpotje hee� de in�atie de voorbije 
jaren stevig aan het vermogen geknaagd.

Schuldbeladen overheden, zoals die van Brussel, 
Wallonië en Zuid-Europese landen, zagen de hoge 
in�atie wél graag komen. In�atie is in feite immers 
een verdoken belasting op wie werkt, spaart en 
onderneemt. Een belasting die de schuldenput van 
overheden automatisch doet dalen. Ook op dat vlak is 
een ommezwaai nodig in het beleid, zodat overheden 
verantwoordelijk gesteld worden om hun rekeningen 
op orde te zetten zonder te moeten rekenen op 
geldontwaarding.

9. BELASTINGVRIJE EINDEJAARSPREMIE ALS OPSTAP 
NAAR GROTE BELASTINGVERLAGING
Over een grote �scale hervorming wordt al jaren 
gepalaverd. Het is tijd om ze door te voeren. Daarbij 
zien we als eindresultaat een fors lagere belastingdruk. 
Iedereen die werkt of wat meer gaat verdienen, moet 
daar netto meer aan overhouden. 

We kiezen ervoor om prioritair de belastingtarieven 
aan te passen zodat enkel de allerhoogste inkomens 
nog aan het hoogste tarief belast worden. We schrappen 
verouderde belastingen integraal, zoals de bijzondere 
bijdrage sociale zekerheid. 

In afwachting van die hervorming, die geleidelijk moet 
gebeuren, zal de volgende regering als eerste beslissing 
meteen een stevige belastingvermindering doorvoeren 
via het belastingvrij maken van de eindejaarspremie. 

10. SNELLERE INDEXERING VAN DE BELASTINGSCHALEN
In tijden van hoge in�atie komt een steeds groter deel 
van het inkomen terecht in een hogere niet-geïndexeerde 
belastingschaal. Vooral de overheid wint daardoor 
tijdelijk, niet zozeer de werknemer. We stellen voor om 
die schalen voortaan sneller te indexeren. 

11. GOEDKOPERE WINKELKAR
De gemiddelde winkelkar is te duur in vergelijking met 
onze buurlanden. We maken ze goedkoper door de 
belangrijkste oorzaken aan te pakken. We verlagen de 
voornaamste he�ngen die alleen in dit land wegen op 
de prijzen. Ook strikte regels versoepelen we om meer 
concurrentie te krijgen. 

12. TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE KINDEROPVANG
Om de betaalbaarheid van de kinderopvang te versterken 
voor iedereen die werkt en belastingen betaalt, maken we 
de factuur volledig �scaal a�rekbaar (honderd procent). 

Toegankelijke en betaalbare kinderopvang zien we als een 
van de belangrijkste activeringsmaatregelen. We geven 
gezinnen de kans op een evenwichtigere taakverdeling. 
We stimuleren vrouwen, die nog vaker thuisblijven dan 
mannen om zorgtaken te doen, om de arbeidsmarkt te 
betreden. 

Bovendien is de aanwezigheid in een kinderdagverblijf 
voor jonge kinderen een troef en een middel om 
kansengelijkheid te vergroten. Door de betaalbaarheid te 
verbeteren, verlagen we de drempel.
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13. ALLEENSTAANDEN EVENWAARDIG BEHANDELEN
Alleenstaanden laten we niet langer een nadeel 
ondervinden van forfaitaire he�ngen, zoals die van 
provincies, of voor de levering van nutsdiensten. Ook de 
�scaliteit hervormen we zo samenlevingsneutraal mogelijk.

14. BELASTINGVERLAGING VOOR SENIOREN DIE VERDER 
WERKEN
We stimuleren senioren die nog verder willen werken en 
hun expertise en kennis delen, of die willen bijspringen 
waar krapte heerst op de arbeidsmarkt (onderwijs, zorg, 
kinderopvang …). Daarom versoepelen we de regels om 
als gepensioneerde te mogen bijverdienen en verlagen 
we de �scale en sociale lasten daarop. Zo betalen ze 
voortaan louter een eenvoudige bevrijdende he�ng van 
twintig procent.

15. LAGERE ERFENISBELASTING
We laten de tarieven in rechte lijn verder dalen 
voor kleine erfenissen en voorzien in een volledige 
vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot of 
wettelijke samenwonende partner, en voor inwonende 
minderjarige kinderen. 

Tot slot verlagen we de tarieven en verhogen we de 
grensbedragen ook voor kinderloze alleenstaanden. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld ook hun petekind laten erven 
tegen de laagste tarieven. 

Tijd voor een nieuw sociaal contract
Als enige ongebonden partij, los van drukkingsgroepen, 
zuilen of �nanciële machten, verdedigt de N-VA 
het algemene Vlaamse belang. We zien dat veel 
overheidsdiensten een even groot of zelfs groter 
budget hebben dan die in het buitenland, maar dat 
het resultaat voor de burger te mager is in vergelijking 
met die kostprijs. Te veel centen blijven plakken in 
middenveldstructuren, adviesraden en overlegorganen.

Sociale akkoorden worden nog amper gesloten. Als ze er 
dan toch komen, is het met een factuur voor de burger. 
Vakbondsorganisaties verdedigen meer de belangen 
van wie niet werkt dan van wie werkt of dat wil doen. 
Zo krijgen ze een vergoeding voor de uitbetaling van de 
werkloosheidsuitkering. Het hele model is uitgeleefd en 
aan een modernisering toe. 

16. LOONOVERLEG MODERNISEREN
We moderniseren het gehele loonoverleg op bedrijfs- en 
sectorniveau, waardoor ook de Groep van 10 verdwijnt. 

Bedrijven en sectoren kunnen dan all-in-akkoorden 
sluiten over een brede waaier van onderwerpen die beter 
aansluiten op de regionale economische realiteit.

17. MINDER MACHT VOOR DE VAKBONDEN
We staan voor een ontzuild Vlaanderen. Elke vakbond 
moet rechtspersoonlijkheid hebben, met transparantie 
over zijn �nanciën.

Bonden die tegen �scale gunstregimes protesteren, 
zouden zelf het goede voorbeeld moeten geven. We 
scha�en daarom het �scaal voordeel af dat geldt voor de 
ledenbijdrage, en stakingsgelden belasten we op dezelfde 
manier als loon.

De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering laten we 
uitvoeren door de overheid. De werkingskosten van alle 
beheerinstellingen binnen de sociale zekerheid gaan 
omlaag.  

Vakbonden kunnen geen rechter en partij zijn. Zo 
verdwijnen ze bijvoorbeeld uit de beheersstructuren van 
de VDAB.

Het vetorecht van de vakbonden rond arbeidsafspraken 
tussen werkgever en werknemer scha�en we af. 

18. DE REGERING BESCHERMT DE BELASTINGBETALER 
BETER
Het overlegmodel zoals dat vandaag al geldt op het 
Vlaamse niveau moet de norm worden, met name een 
tripartite overleg waarbij de regering vanaf het eerste 
moment betrokken is. Indien na een vastgelegde termijn 
geen akkoord bereikt wordt, beslist de regering. Zo 
beschermen we de belangen van de belastingbetaler 
beter.

19. EERST MEER WELVAART, DAN VERDELING VAN DE 
WELVAART
De belastingbetaler spijst sinds het Generatiepact van 
2005 tweejaarlijks een bijkomende pot geld om sociale 
uitkeringen extra te verhogen, bovenop de automatische 
indexering. In de toekomst koppelen we de omvang 
van dat budget (de welvaartsenveloppe) meer aan de 
prestaties van de arbeidsmarkt. Eenvoudig gesteld: 
hoe meer mensen werken, hoe groter het budget. 
Hoe minder mensen werken, hoe kleiner de koek die 
verdeeld kan worden.
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Bovendien besteden we voortaan minstens de hel� 
van de welvaartsenveloppe automatisch aan de lage en 
middelste pensioenen zodat het verzekeringsprincipe 
hersteld wordt en werken loont. 

Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal mensen dat meer 
dan een jaar thuis zit met een vijfde. Recent zien we 
een stevige toename van psychische aandoeningen. 
Ondertussen wordt er meer dan tien miljard euro 
uitbetaald aan ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. 
Om een werkzaamheidsgraad van tachtig procent 
te bereiken, zal een deel van die groep opnieuw 
geactiveerd moeten worden. Zo versterken we hun 
eigenwaarde en maatschappelijke betrokkenheid. 
Daarbij moeten we af van de binaire logica dat iemand 
of kan werken, of niet.

20. ADVISERENDE ARTSEN ONAFHANKELIJK MAKEN 
De adviserende arts kan niet meer werken voor het 
ziekenfonds, maar wel voor de overheid. Zo vermijden 
we dat rechter en partij dezelfde zijn.

We stellen voor dat wie ziek wordt, impliciet 
goedkeuring van de adviserend arts krijgt om een traject 
naar werk te starten, tenzij binnen een periode van 
twee weken een expliciet negatieve beslissing genomen 
wordt. Op die manier maken we van een goedkeuring de 
standaard, en van een weigering de uitzondering. 

We draaien ook de logica van het ziektebrie�e om naar 
de logica van een ‘gezondheidsattest’. Dat verplicht 
artsen te omschrijven wat een patiënt wél nog kan, met 
minimale administratieve last.

21. IEDEREEN VERANTWOORDELIJK 
We werken een totaalplan uit waarbij alle actoren 
betrokken zijn. De doelstelling is het beperken van de 
instroom van zieken en het activeren van wie uitvalt. We 
responsabiliseren werkgevers, werknemers en de artsen.

De combinatie van een open migratiemodel en een 
ruim sociaal stelsel is op termijn onhoudbaar. Het 
zorgt er mede voor dat we mensen die het echt nodig 
hebben te weinig kunnen helpen. Er zijn maatregelen 
nodig om de uitgaven onder controle te krijgen en 
zodoende voldoende steun te kunnen geven aan de 
meest kwetsbare personen in de samenleving. Waar 
de totale som aan sociale uitkeringen met ruim vij�ig 
procent steeg in tien jaar tijd, gebeurde dat bij het totale 

budget voor lee�oon alleen al in amper vijf jaar tijd. 
Die evoluties zijn op termijn onhoudbaar en moeten 
dus beleidsmatig geremedieerd worden.

22. PAS NA VIJF JAAR RECHT OP EEN HERVORMD 
LEEFLOON 
Wie aanspraak wil maken op een lee�oon en 
andere sociale bijstand moet voortaan eerst vijf jaar 
ononderbroken, werkelijk en wettelijk in dit land 
verblijven. 

Het lee�oon hervormen we tot een lager basisbedrag 
om de essentiële noden te dekken, met aanvullende 
bedragen die gelinkt worden aan inspanningen om te 
integreren of naar werk te zoeken. 

Een deel van het basisbedrag keren we uit in 
alternatieven zoals voedselcheques. Zo garanderen we 
dat de middelen besteed worden aan zaken waarvoor ze 
dienen.

Met een periodieke meldingsplicht versterken we de 
controle op het naleven van de voorwaarden.

De �nanciering van de lee�onen hervormen we zodat 
lokale besturen die lee�oners activeren beloond worden.

23. STRENGERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR 
UITKERINGEN 
Werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie 
moeten vandaag drie maanden werken in België om een 
werkloosheidsuitkering te kunnen aanvragen. We stellen 
voor om die minimum ‘gewerkte’ periode te verhogen 
van de huidige drie maanden naar twaalf maanden. 

We bepleiten op Europees niveau een aanpassing 
van de verordening waarbij de mogelijkheid om 
arbeidsprestaties uit andere EU-lidstaten te totaliseren 
mogelijk blij�, maar met de expliciete mogelijkheid om 
een bijkomende werkvereiste (van twaalf maanden) in de 
ontvangende lidstaat te voorzien, conform de nationale 
wetgeving van de ontvangende lidstaat om het recht te 
openen op werkloosheidsuitkeringen. 

Om een werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen, 
moet men voortaan hier wonen en beschikbaar zijn op 
de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor EU-burgers.
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Tijd voor een radicaal ondernemingsplan 
De ruim 600.000 Vlaamse kmo’s zorgen voor het 
leeuwendeel van de tewerkstelling. Vlaanderen mag 
zich een heus kmo-land noemen, dat welvarend 
is geworden dankzij de economische groei, het 
ondernemerschap en de innovatie die deze kmo’s 
genereren. Maar Vlaamse ondernemers worden 
vandaag geconfronteerd met te veel Belgische en 
Europese regels die groei en ontwikkeling afremmen. 
Hun energiefactuur is buitensporig, de loonkost  
hoger dan in de buurlanden en de absurditeit van 
complexe regels en papierlast blij� toenemen.

De N-VA wil onze kmo’s opnieuw een omgeving bieden 
waarin ze vooruit kunnen. Waarin ondernemen, 
investeren en risico nemen beloond worden. Zonder 
torenhoge lasten, met eenvoudigere regels en met de 
overheid als partner. Een omgeving waarin ook grote 
ondernemingen voor groei en jobcreatie zorgen.

Daarnaast stimuleren we de economische groei door 
de concurrentie te verhogen. Vandaag zijn er te veel 
beschermde sectoren en te veel grote internationale 
spelers met een enorme marktmacht. 

24. EEN VRIJHEIDSPAKKET VOOR ONDERNEMERS 
Voor openingsuren, nachtarbeid, zondagsarbeid, arbeid 
op feestdagen en minimale arbeidsduur versoepelen we 
de regels om te kunnen ondernemen. 

De verschillende complexe regels en voorwaarden die 
vandaag bestaan voor overuren, hervormen we tot één 
eenvoudig systeem, waarbij er geen toelating meer nodig 
is van de vakbond, VDAB of inspectie. Een werknemer 
zou tot 360 uren per jaar moeten kunnen bijverdienen 
zonder de werkgever extra op kosten te jagen. De 
keuze om een overuur uit te betalen of op te nemen als 
inhaalrust laten we vrij aan werknemer en werkgever, die 
in overleg beslissen. 

Het systeem van de �exi-jobs geven we een update zodat 
meer mensen een optie hebben om iets bij te verdienen. 
We breiden het systeem uit naar alle arbeidsintensieve 
sectoren en naar inactieven zoals langdurig zieken. Zo 
kunnen ze opnieuw proeven van de maatschappelijke 
meerwaarde van deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

We maken het �scaal interessanter om zelfstandige 
te worden. Speci�ek voor zelfstandigen in bijberoep 

voorzien we een lagere belasting op de eerste inkomsten 
en beperken we de sociale bijdragen, aangezien er 
vandaag al geen rechten mee opgebouwd worden. 

25. VERTROUWEN IN BURGER EN ONDERNEMER
We streven naar een verregaande vereenvoudiging. Wie 
de eerste keer een bedrijf opricht, moet kunnen rekenen 
op mildheid bij �scale en sociale controles. Bij eerste 
fouten te goeder trouw wordt er geen sanctie opgelegd, 
maar ligt de focus op verduidelijking en bijsturing. 

De �scus kan ook nooit naar de rechtbank stappen 
voor rulings (voorafgaande beslissingen) die afgesloten 
zijn tussen een onderneming en de rulingdienst. Zo 
verhogen we de rechtszekerheid.

Die principes worden wettelijk verankerd.

26. SNELLER DUIDELIJKHEID OVER RECHTSZEKERE 
VERGUNNING
We zetten verdere stappen om vergunningen sneller te 
verlenen en rechtszekerheid te garanderen. We beperken 
de administratieve informatie tot de essentie in plaats 
van soms duizenden pagina’s tellende rapporten. De 
EU moet de procedures versnellen en vereenvoudigen, 
niet alleen voor hernieuwbare energie maar voor alle 
investeringen. 

Voor vergunningsprojecten van algemeen belang 
introduceren we een snelrecht in de beroepsprocedures, 
waardoor de overheid sneller de nodige ingrepen kan 
doen om de Vlaamse welvaart te verzekeren.

We introduceren regelluwe zones en omschrijven zoals 
vroeger in welke welomschreven gevallen een beroep tot 
schorsing leidt, wat eerder uitzondering dan regel moet 
zijn. De Raad van State ontlasten we van taken.

We stimuleren het meer om de regelgeving uit te dagen 
zodat innovatieve oplossingen en procedures e�ciënter 
toegepast kunnen worden, met maatschappelijke baten. 
Het is een participatievorm die burgers, verenigingen 
of ondernemers de mogelijkheid biedt om een voorstel 
in te dienen om taken over te nemen die in hun directe 
omgeving uitgevoerd worden door of voor (in opdracht 
van) een betrokken overheid.
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27. WET LAGERE KOSTEN
Er komt bij de start van de volgende regeerperiode 
meteen een wet Lagere Kosten. Daarbij schrappen we 
vaak kleine kosten voor de ondernemer met een zware 
administratieve last en hoge complexiteit. We denken 
daarbij aan onder andere de kosten verbonden aan 
de oprichting en stopzetting van een vennootschap, 
het indienen van jaarrekeningen, de jaarlijkse 
vennootschapsbijdrage, provinciale belastingen, 
inschrijving in de kruispuntbank, activering van het btw-
nummer enz.

Door een vereenvoudiging van gunstregimes, 
vrijstellingen en kortingen (bedrijfsvoorhe�ng) 
�nancieren we een algemene loonkostenverlaging. Zo 
wordt de sociale werkgeversbijdrage in de toekomst 20 
procent in plaats van de huidige 25 procent. 

28. BEVORDEREN VAN MEDE-EIGENAARSCHAP
In de talentenstrijd op de arbeidsmarkt zetten we in 
op de motivatie en betrokkenheid van werknemers. 
Daarom maken we het voor werknemer en werkgever 
eenvoudiger en voordeliger om als onderdeel van het 
verloningsbeleid op vrijwillige basis werknemers mede-
eigenaar te maken van het bedrijf waarin ze werken. 

De geldende participatiewetgeving passen we hiervoor 
aan, geïnspireerd door de talrijke buitenlandse 
voorbeelden.

29. CONCURRENTIEWAAKHOND TEGEN GIGANTISME
We versterken de mededingingsautoriteiten. Op 
nationaal niveau om de concurrentie te stimuleren zodat 
de consument voldoende keuze hee� aan aantrekkelijke 
prijzen. Op Europees niveau om de oneerlijke 
marktmacht van grote internationale bedrijven met 
een monopoliepositie te bestrijden en innovatie te 
stimuleren.

De leegstand van handelspanden bedraagt gemiddeld 
meer dan tien procent en neemt nog toe. In dorps- 
en stadscentra verdwijnen winkels ten voordele 
van baanwinkels. Kernen verzwakken, terwijl de 
gemiddelde winkeloppervlakte groter wordt door 
perifere ontwikkelingen. We hebben nood aan sterke 
kernen in onze dorpen en steden. Een bruisende kern 
zorgt niet alleen voor economische ontwikkeling 
en logischere mobiliteit, maar hee� ook een 
maatschappelijke waarde in een lokale gemeenschap. 

30. VLAAMS PLAN ‘EEN HART VOOR STEDEN EN 
GEMEENTEN’ 
We sporen steden en gemeenten meer aan om een 
omvattende visie over detailhandel en bedrijvige kernen 
te ontwikkelen in lijn met het Vlaamse beleid. Die visie 
toont aan hoe men kernversterkend beleid zal voeren. 
Daarbij zullen bijkomende �nanciële stimuli gegeven 
worden.

We drukken op de pauzeknop voor de vergunning van 
grote winkelcentra in de periferie ter bescherming van 
onze open ruimte, onze dorps- en stadskernen en de 
kleine middenstand.

Grotere ondernemingen kunnen het �nancieel aan om 
door de klant online bestelde goederen gratis te laten 
terugzenden. Kleine ondernemingen hebben die optie 
vaak niet omdat hun marges onder druk staan. We 
zorgen ervoor dat ondernemingen de minimumkosten 
van een retourzending doorrekenen, zodat onze 
ondernemers op gelijke voet in concurrentie kunnen 
treden. We pleiten voor een Europese aanpak, maar 
zonder consensus op het Europese niveau nemen we 
op termijn zelf initiatief om onze ondernemers te 
beschermen.

Tijd voor sterke lokale besturen 
In aanloop naar de confederale omwenteling waarbij 
alle bevoegdheden naar de deelstaten gaan en we samen 
kijken wat er nog op confederaal niveau georganiseerd 
wordt, zorgen we voor een zo e�ciënt mogelijke 
Vlaamse overheid. We geloven in subsidiariteit en 
versterken de steden en gemeenten: het niveau dat het 
dichtst bij de burger staat. 

De Vlaamse overheid moet haar voortrekkersrol 
versterken, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering. 
Tegelijk moeten we erover waken dat de Vlaamse 
overheid het gigantisme van België en Europa niet 
achternagaat. Vlaanderen moet vooral zorgen voor een 
ondernemersklimaat dat investeren aanmoedigt en dat 
hard werken en vooruitgang beloont. Subsidies moeten 
gericht en beperkt zijn, en de focus moet liggen op de 
kerntaken. We geloven in sterke lokale besturen en 
geven ze de nodige autonomie.

31.  ACTIVEREND LOKAAL ARBEIDSMARKTBELEID
Het zwaartepunt van de begeleiding en sanctionering 
van werkzoekenden verschuiven we zoals in 
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Denemarken van de centrale VDAB naar het decentrale 
lokale niveau. Opleiding en loopbaanbegeleiding 
verschuiven we naar private partners.

Lokale besturen hebben een geprivilegieerd zicht op de 
concrete mogelijkheden van de plaatselijke arbeidsmarkt. 
De prestaties van lokale besturen zullen tegen elkaar 
afgemeten worden, en de resultaten gekoppeld aan 
�nanciering.

De afgeslankte VDAB zorgt voor het algemene kader, 
voor een vlotte uitwisseling van vacatures en goede 
voorbeelden tussen gemeenten en voor een uniform en 
eenvoudig informaticasysteem.

32. VOLDOENDE LOKALE KINDEROPVANG
We voorzien in bijkomende middelen om voldoende 
plaatsen aan te bieden, met een kwalitatieve zorg. Wie 
werkt of een opleiding tot knelpuntberoep volgt, moet 
voorrang krijgen en zich kunnen verzekeren van een 
opvangplaats voor zijn of haar kind.

We zetten in op een breder aanbod en geven daarbij 
voorrang aan de creatie van opvanginitiatieven met 
voldoende schaal, waar sociale controle aanwezig is en 
het werk voor inspectiediensten automatisch lichter is.

We geven de lokale besturen meer mogelijkheden om 
autonoom de kinderopvang op hun niveau uit te tekenen 
en te voorzien in voldoende plaatsen. Het Vlaamse 
agentschap focust op de waarborging van voldoende 
kwaliteit. De winst van die reorganisatie gebruiken we 
om extra te investeren.

De erkenning van kinderopvanglocaties door de 
overheid moet een kwaliteitslabel zijn, zodat ouders hun 
kind met een gerust gevoel kunnen achterlaten. Dat is 
enkel mogelijk door een e�ciëntere organisatie van het 
Agentschap Opgroeien, zodat probleemsituaties sneller 
opgespoord en gesanctioneerd kunnen worden.

33. VLOTTE LOKALE MOBILITEIT
De vervoerregio’s stellen het regionale openbaar 
vervoersaanbod vast voor tram en bus. Voor het 
interregionale vervoersniveau legt de Vlaamse overheid 
minimumvoorwaarden vast. Voor beide wordt een 
beroep gedaan op private bedrijven.

Tijd voor meer technologische ambitie
De kennis die aanwezig is in Vlaanderen moet 
meer omgezet worden in toegevoegde waarde. Zo is 
Vlaanderen bijvoorbeeld een van de belangrijkste 
onderzoekplaatsen ter wereld voor minuscule chips die 
in moderne auto’s of mobiele toestellen zitten. Dat soort 
kennis willen we nog meer dan vandaag omzetten in 
investeringen en jobs. 

Daarvoor hebben we topinfrastructuur nodig en 
mogen we dromen van de mogelijkheden die nieuwe 
technologie biedt. Te vaak worden belo�evolle projecten 
afgeremd door te vermijden problemen, complexiteit of 
een te lange doorlooptijd om een vergunning te krijgen. 
Die rem op de Vlaamse welvaart moet weg.

34. VLAAMS-NEDERLANDSE CHIP VALLEY
We vertalen de unieke Vlaamse kennis die we ter 
beschikking hebben in onze kennisinstellingen (IMEC) 
rond semiconductoren (chips) beter naar economische 
meerwaarde. We versterken de rol van de grote private 
wereldspelers in de �nanciering van onderzoek en de 
aandeelhoudersstructuur. We zetten veel meer in op een 
toename van het aantal spin-o�s, die kunnen uitgroeien 
tot de groeibedrijven van de toekomst, met veel 
toegevoegde waarde, investeringen en kwalitatieve jobs.

35. VLAANDEREN VOORTREKKER VAN DE EUROPESE 
HYPERLOOP
Met Vlaanderen investeren we verder in de Hyperloop, 
een nieuwe transportmodus die bestaat uit buizen met 
voertuigen die dankzij de vacuümomgeving tot 1.000 
km/u kunnen a�eggen en in een netwerk op elkaar 
aansluiten. 

We pleiten voor een Europese samenwerking rond 
luchthavens, havens en nadien steden. De focus leggen 
we in eerste instantie op het vervoer van goederen, 
met onder andere vrachtwagens op de trein zoals in 
Oostenrijk en Zwitserland en de eerste en laatste mijl 
op de weg: een belangrijke stap richting duurzame 
mobiliteit.
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Tijd voor degelijke en betaalbare pensioenen
Het huidige pensioenmodel is bijzonder complex 
en op termijn onbetaalbaar en dus onzeker. 
Volgens de Europese Commissie zullen de jaarlijkse 
pensioenuitgaven tegen 2050 drie procent van het 
bruto binnenlands product (bbp) hoger liggen dan 
vandaag: een extra factuur van 16 miljard euro in geld 
van vandaag. Dat is pakweg acht keer het jaarbudget 
van heel ons justitieapparaat of vier keer het volledige 
budget van het groeipakket. En dat is dan nog volgens 
een gunstig scenario waarin er sprake is van voldoende 
economische groei. 

In weinig landen ligt de e�ectieve pensioenlee�ijd 
lager en is de loopbaan korter dan in België. 
Bovendien worden onze pensioenen gemiddeld voor 
een derde opgebouwd via gelijkgestelde periodes, met 
name periodes waarin men niet gewerkt hee�. De 
werkzaamheidsgraad bij 65-plussers is bij de laagste 
van heel Europa.

Het is duidelijk: mini-hervormingen gaan dit niet meer 
oplossen. Ons pensioensysteem moet zodanig grondig 
herdacht worden dat de betaalbaarheid van een stevige 
eerste pijler gegarandeerd blij�, de solidariteit binnen 
en tussen generaties eerlijk is en de individuele vrijheid 
van mensen gerespecteerd wordt.

Voor elke hervorming nemen we overgangsmaatregelen 
en behouden we verworven rechten.

36. PUNTENSYSTEEM BEPAALT PENSIOENBEDRAG 
We voeren een systeem in van pensioenpunten, die de 
hoogte van het pensioen bepalen. Daarbij kennen we 
als basisregel één pensioenpunt toe aan iemand die 
gedurende één jaar het gemiddelde bruto-inkomen hee� 
verdiend. 

De band tussen wat iemand bijdraagt en het pensioen-
bedrag wordt zo sterker. Wie veel gewerkt hee�, belonen 
we.

Via een puntengarantie en een plafond (relatief hoger 
dan vandaag) zorgt het stelsel ervoor dat werken beloond 
wordt én dat er ook solidariteit en een voldoende sociale 
bescherming voorzien worden.

37. NIET LEEFTIJD MAAR LOOPBAAN BEPAALT MOMENT 
VAN MOGELIJKE PENSIONERING
Om te bepalen vanaf wanneer iemand 
pensioengerechtigd is, stellen we voor om voortaan 
eerder te kijken naar de loopbaan dan naar de lee�ijd. 
Met andere woorden: eerder naar de kilometers op de 
teller dan naar de lee�ijd van de wagen. 

45 jaar blij� de referentieloopbaan. Wie minder lang 
wil werken, krijgt die mogelijkheid. Wie langer wil 
werken ook. In beide gevallen past een solidariteitsfactor 
het pensioenbedrag aan naar beneden of naar boven. 
De minimumvoorwaarde van 42 loopbaanjaren blij� 
behouden, maar daarbij geldt geen harde lee�ijdgrens 
meer. Op termijn kan de referentieloopbaan langzaam 
automatisch aangepast worden aan de gestegen 
levensverwachting om de betaalbaarheid van de 
pensioenen te garanderen.

In vergelijking met vandaag stellen we periodes van 
inactiviteit, zoals langdurige werkloosheid, minder 
gelijk. Wie bijvoorbeeld zorgt voor een terminaal zieke 
partner kan nog altijd rekenen op dezelfde solidariteit als 
vandaag. Maar wie bijvoorbeeld een wereldreis maakt, 
wentelt de pensioenkost daarvan niet langer af op de 
belastingbetaler. 

We maken via de hervorming komaf met de 
eindeloze uitzonderingen zoals brugpensioen (SWT), 
eindeloopbanen en andere gunstregimes die er 
vandaag nog zijn. De hervorming zorgt ook voor een 
harmonisering tussen alle verschillende stelsels die we 
kennen.

AMBITIE 02
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38. EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN
Naast een sterke eerste pijler veralgemenen we het 
aanvullend pensioen voor iedereen. Dat evolueert 
richting drie procent van het brutojaarloon. Elke 
werknemer kan ervoor kiezen om uit het systeem te 
stappen. We verlagen de �scale en sociale lasten op de 
pensioenbijdragen voor werkgever en werknemer.

We geven meer vrijheid over het moment van opname 
van pensioenkapitaal zodat men niet verplicht is dat op 

te nemen op een moment dat activa op de �nanciële 
markten fors in waarde gedaald zijn. Een opname in 
rente mag niet �scaal nadelig zijn.  

Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om een deel 
van hun loon(opslag) te laten storten in een aanvullend 
pensioenplan. Daarvoor worden het huidige bestaande 
systeem (VAPW) versoepeld en de belastingen erop 
verlaagd. 

Tijd voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie
De klimaatverandering is een uitdaging die we aangaan. 
De N-VA geloo� in groei, innovatie en vooruitgang. 
Voor ons dus geen economische krimp. Integendeel. De 
klimaatuitdaging is net een kans om met onze Vlaamse 
troeven de oplossingen mee te helpen bouwen die ook in de 
rest van de wereld kunnen bijdragen tot een emissievrije 
toekomst. Geen verhaal van minder groei, maar net van 
meer kwalitatieve groei. Geen klimaattaksen, maar een 
geloof in onderzoek en ontwikkeling. Geen opbod van 
verboden, maar een beleid zonder taboes.

Een van de bouwstenen van een verstandig klimaatbeleid 
is zorgen voor betaalbare, duurzame en betrouwbare 
energie. Door elektri�catie zal het elektriciteitsgebruik 
stijgen, en dus moet het aanbod voldoende volgen. We 
kiezen daarbij voor een mix die bestaat uit hernieuwbare 
en kernenergie. 

We willen op termijn de omslag maken naar honderd 
procent uitstootvrije energie, waarbij we onze Europese 
a�ankelijkheid van het buitenland zoveel mogelijk 
beperken. In het verleden is duidelijk gebleken dat 
verkeerde en naïeve keuzes leiden tot een pijnlijke 
a�ankelijkheid van een gewetenloos geopolitiek spel. We 
nemen ons energiebeleid daarom in eigen handen.

39. ENERGIEZEKERHEID IS ESSENTIEEL
Op korte en middellange termijn moet het Europese 
beleid zorgen voor een ommezwaai zodat er opnieuw 
meer geïnvesteerd wordt in de eigen energieproductie 
en -infrastructuur, en dat in alle mogelijke vormen. Een 
voldoende groot eigen aanbod van energieproductie 
is essentieel om onze economie en koopkracht te 
beschermen.

Op langere termijn blij� de doelstelling om het totale 
energieverbruik emissieneutraal te maken. Maar het pad 
ernaartoe moet realistisch zijn, en niet haaks staan op het 
streven naar ona�ankelijkheid. Als Europa tijdens die 
transitie nog fossiele brandsto�en zoals gas nodig hee�, 
kan het dat beter tijdelijk intern ontginnen uit gasrijke 
gebieden zoals de Noordzee of de Middellandse Zee, in 
plaats van zich opnieuw a�ankelijk te maken van niet-
westerse regimes.

40. BESTAANDE CENTRALES LANGER OPEN HOUDEN
De bestaande kerncentrales laten toe een stap vooruit 
te zetten in de strijd tegen klimaatverandering en in het 
verbeteren van onze luchtkwaliteit. Daarom blijven de 
bestaande nucleaire reactoren draaien zolang dit veilig 
kan. Een levensduur van tachtig jaar of meer voor een 
kerncentrale is geen taboe.

AMBITIE 03
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41. NIEUWE KERNCENTRALES BOUWEN
Vlaanderen zet de nodige stappen om zo snel mogelijk 
kleine modulaire kernreactoren te bouwen die �exibeler 
kunnen ingeplant worden op ons grondgebied en 
die bijdragen aan het streven naar een uitstootvrije 
energieproductie en een lagere afvalproductie. Zo 
zouden deze kleine modulaire kernreactoren perfect 
kunnen gebouwd worden op industriële sites. Daarnaast 
blijven we ook de bouw van nieuwe traditionele 
kernreactoren op ons grondgebied en in onze 
buurlanden aanmoedigen. 

We werken proactief aan het invoeren van een 
typecerti�caat voor kerncentrales op EU-niveau en 
het verkorten van vergunningsprocedures. Daardoor 
kunnen nieuwe kernreactoren snel beoordeeld worden 
en kan men sneller beginnen bouwen. 

42. KERNENERGIE ALS VOLWAARDIG ONDERDEEL VAN HET 
EUROPEES KLIMAATBELEID
Europa doopt de doelstelling van honderd procent 
hernieuwbare energie om tot de doelstelling van 
uitstootvrije energie. Op die manier wordt kernenergie 
een volwaardig onderdeel van het Europese 
klimaatbeleid. 

We pleiten voor een actualisering en versterking van 
het EURATOM-verdrag. Als een van de basispijlers van 
het ontstaan van de Europese Unie, is dat het perfecte 
instrument voor nog meer doorgedreven samenwerking 
op het vlak van nucleaire ontwikkeling, innovatie en 
productie van elektriciteit.

43. HERNIEUWBARE ENERGIE VERDER UITBOUWEN
We blijven inzetten op meer zonnepanelen, energieopslag 
en andere hernieuwbare energiebronnen zonder de 
consument in de toekomst op te zadelen met grote 
subsidiefacturen. De overheid stelt maximaal het goede 
voorbeeld door overheidsgebouwen te voorzien van 
zonnepanelen en de vergunningsprocedures voor 
hernieuwbare energiebronnen en netwerken te versnellen.

Windturbines verkiezen we het liefst op zee, langs 
grootschalige lijninfrastructuur of in haven- en 
industriegebieden. Kortom op plaatsen waar veel 
windafvangst is en relatief weinig hinder en visuele 
impact. Daarnaast werken we actief mee aan grootschalige 
hernieuwbare energieprojecten binnen een beter 
geconnecteerd Europa.

Om de uitrol van hernieuwbare energie te 
maximaliseren, stimuleren wij energiedelen. Op 
alle niveaus moet de overheid een kader bieden dat 
energiedelen en andere initiatieven alle kansen biedt. 
Zo moet het mogelijk zijn voor mensen die geen eigen, 
privaat dak hebben om te investeren in zonnepanelen op 
een ander dak en de stroom in mindering te brengen van 
hun eigen verbruik.

Tijd om een exporteur van innovatieve 
klimaattechnologie te worden
In tegenstelling tot wat sommigen zeggen, ligt de 
aanpak van de klimaatverandering niet in het 
aanpraten van een schuldgevoel wanneer we vlees 
eten of op vakantie gaan met het vliegtuig. Wij passen 
voor groene belastingen waaraan de burger zich 
blauw betaalt. Geboden over wat wel en niet meer 
mag, werken contraproductief in de opbouw van een 
draagvlak voor klimaatbeleid.

Wel pakken we de schadelijke uitstoot aan, zowel 
hier in Vlaanderen als elders in de wereld. We 
zetten ons resoluut op de internationale kaart als 
centrum voor innovatie en zijn daardoor een pionier, 
aantrekkingspool en aanjager van de propere industrie 
van de toekomst. Vlaamse innovatie moet zowel in 
Vlaanderen zelf als in de rest van de wereld leiden 
tot een duurzame economische groei. We zetten in 
op onderzoek en ontwikkeling om die innovatie en 
kwalitatieve groei te verwezenlijken. 

De overheid creëert een omgeving waarin die 
innovatieve oplossingen snel en op grote schaal 
toegepast kunnen worden.

44. EUROPESE REGELS MOETEN EEN TURBO ZETTEN OP 
GROEI, INNOVATIE EN VOORUITGANG
We pleiten voor een aanpassing van de Europese 
regels zodat Vlaanderen zijn expertise ten volle kan 
benutten. De kennis die Vlaanderen hee�, bijvoorbeeld 
op het vlak van biotechnologie en hoogtechnologische 
gewasveredeling, arti�ciële intelligentie en kernenergie, 
kan zo bijdragen aan de oplossingen die wereldwijd 
noodzakelijk zijn om de klimaatuitdaging en andere 
uitdagingen aan te pakken.

Zo kunnen we de Europese landbouw minder 
a�ankelijk maken van voedselimport van buiten Europa 
en gewassen ontwikkelen die minder gevoelig zijn 
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voor bijvoorbeeld droogte of aantasting door ziektes. 
Het maakt onze landbouw productiever op een veilige, 
milieuvriendelijke en klimaatbestendige manier: minder 
pesticiden, gezonder voedsel, meer ruimte voor natuur 
en biodiversiteit en meer opbrengstzekerheid. 

45. EEN WAAIER VAN TECHNOLOGIEËN, ZONDER TABOES
Vlaanderen erkent de nucleaire sector, het ontwikkelen 
van waterstof en andere innovatieve sectoren voortaan 
als een bijkomende strategische speerpuntcluster ‘nieuwe 
energietechnologie’. Dat label omvat grootschalige en 
ambitieuze initiatieven die de onderlinge samenwerking 
tussen bedrijven en kennisinstellingen ondersteunen, 
met het oog op het verhogen van de competitiviteit van 
bedrijven in domeinen die voor Vlaanderen strategisch 
belangrijk zijn.

Er zijn geen taboes als het gaat om innovatie. Van 
geothermie tot geo-engineering, we bekijken alles met 
open vizier.

Er komt een regelluw kader voor de snelle uitrol van 
innovatieve proefprojecten.

Vlaanderen wordt een topspeler op het vlak van energie-
innovatie en maakt er een concurrentieel exportproduct 
van, denk maar aan toepassingen rond CO2-afvang, 
-opslag en -hergebruik door de industrie.

46. EEN REM OP EUROPESE KLIMAATTAKSEN
We blijven ons verzetten tegen de manier waarop 
de Europese Green Deal momenteel is ingevuld. We 
zeggen ja aan de klimaattransitie door het stimuleren 
van innovatie. Maar we moeten dat niet doen door het 
opleggen van een bijkomende factuur voor burgers 
via de uitbreiding van het Europese systeem van 
emissierechten voor de verwarming van gebouwen 
en transport, of door het opleggen van bijkomende 
beperkingen aan onze ondernemingen, die moeten 
opboksen tegen vaak veel vervuilendere concurrenten 
buiten Europa, die door hun overheden eerder gesteund 
dan afgeremd worden in hun ontwikkeling.
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AMBITIE 04

EEN GROEN EN LEEFBAAR VLAANDEREN
Anneleen
Van Bossuyt

Tijd om Vlaanderen verder te vergroenen
Vlaanderen vergroent en boekt vooruitgang op het 
vlak van de bescherming van onze ruimte om de 
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Op 
die ingeslagen weg gaan we verder. We vrijwaren onze 
schaarse open ruimte en herstellen de natuur waar 
mogelijk. We werken aan een betere luchtkwaliteit, 
properder water en minder vervuiling.

We gebruiken ons landschap als natuurlijke bu�er tegen 
de gevolgen van de klimaatverandering, denk maar aan 
de Blue Deal. Wij kiezen voor een gezond evenwicht 
tussen ecologie en economie, met ruimte voor beide om 
te bloeien en groeien. 

47. KLIMAATADAPTATIE ALS SPEERPUNT
We verminderen de negatieve impact van de 
klimaatverandering op onze leefomgeving en bereiden 
Vlaanderen voor op het veranderende klimaat. We 
verstevigen de dijken, verbreden de rivieren en voorzien 
meer groen in steden en dorpen. We maken maximaal 
gebruik van de beschikbare data via aardobservatie. Op 
die manier brengen we in kaart waar welke ingrepen 
nodig of nuttig zijn.

Hoewel klimaatadaptatie in de eerste plaats een taak 
van de overheid is, kan iedereen zijn steentje bijdragen. 
Daarom ontsluiten we maximaal de kennis ten behoeve 
van alle betrokken partijen. Op een laagdrempelige 
manier bieden we direct toepasbare tips aan waarmee elk 
van de maatschappelijke actoren aan de slag kan. Van de 
jeugdvereniging en de school tot de sportclub: iedereen 
kan een rol spelen.

48. EEN GROEN VLAANDEREN MET VERDER 
NATUURHERSTEL
We maken Vlaanderen letterlijk groener door kleine 
landschapselementen en groenblauwe aders, waarbij het 
ecologische netwerk en het economische netwerk op 
elkaar afgestemd zijn. 

We versterken Vlaanderen als groene long met  
de aanplanting van duizenden kilometers hagen, 

bomenrijen en bossen. Er komen oeverbu�ers, wadi’s 
en volwaardige naturostrades (biodiversiteitscorridors) 
waar het kan. We professionaliseren onze nationale en 
landschapsparken verder en zetten in op hun toeristisch-
recreatieve meerwaarde.

Naast onbevaarbare waterlopen installeren we waar 
mogelijk bu�erzones. Alle onbevaarbare waterlopen 
worden zo snel mogelijk professioneel en democratisch 
beheerd door waterschappen met focus op ecologie, 
economie en waterveiligheid. Dit komt in de plaats 
van het huidige versnipperde beheer op zowat alle 
bestuursniveaus gaande van de polders en wateringen, 
gemeenten en provincies tot de Vlaamse overheid.

Wij pleiten voor een geogra�sche reorganisatie 
gebaseerd op hydrogra�sche samenhang, waarbij het 
beheer gebeurt op één e�ciënt niveau.

Natte hooilanden en permanente graslanden worden 
beschermd in een nieuw gebiedstype. Net zoals bos 
niet zomaar gekapt mag worden, mogen die graslanden 
niet zomaar gescheurd of doorgezaaid worden. De 
graslanden hebben een hoge biodiversiteitswaarde, 
slaan koolstof op en vormen een waterbu�er die ons 
beschermt bij overstromingen.

49. NATUUR IN HARMONIE MET DE LANDBOUW
De eerste opdracht van onze land- en tuinbouwers is 
en blij� de productie van voedsel. En dat moeten ze 
kunnen doen in een context die economisch rendabel 
is. We herwaarderen de productie van hoogkwalitatieve 
en duurzaam geproduceerde voeding van bij ons. 
Innovatie zoals biotechnologie en boslandbouw helpt de 
landbouwer daarbij een heel eind vooruit.

De landbouw is onze bondgenoot in het herstellen van 
de natuur. Via de bestaande Europese landbouwsubsidies 
stimuleren we de shi� naar duurzame 
productiemethodes. Vlaanderen gaat in dialoog met 
de Europese Commissie over het versterken van de 
onderhandelingspositie van de landbouwer in de keten.
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Tijd om onze onderwijskwaliteit weer op  
wereldniveau te brengen
De N-VA hee� de ambitie om elke Vlaming zijn of 
haar rol te laten spelen in onze welvarende Vlaamse 
gemeenschap. Daarbij ontwikkelen we elk talent. 
We dagen alle leerlingen uit, ook diegenen met een 
zwakkere startpositie.

We leggen ons niet neer bij middelmatigheid. Het 
kompas bij elke beslissing is een sterker onderwijs met 
hoge en duidelijke ambities. Daarbij neemt iedereen 
zijn verantwoordelijkheden, ook de ouders. De 
opvoeding kan niet zomaar uitbesteed worden aan het 
onderwijs.

Excellentie hee� een negatieve bijklank gekregen, 
terwijl ‘het beter willen doen’ net de drijfveer was 
waarmee Vlaanderen zich op de kaart hee� gezet. Dat 
streven komt opnieuw centraal te staan. Het maximale 
uit iedereen en uit elk kind halen wordt opnieuw het 
hoogste doel. Excelleren in plaats van nivelleren is de 
boodschap. 

50. MEER AUTONOMIE VOOR DE SCHOOL EN LERAAR
We geven de individuele scholen, directies en 
leerkrachten veel meer autonomie in hun aanpak om de 
minimumdoelen te behalen.

De inspectie zal niet langer goedkeuring geven aan 
leerplannen maar zich focussen op de vraag of scholen 
de minimumdoelen realiseren en bij leerlingen maximale 
leerwinst bereiken. 

Scholen die bij alle leerlingen maximale leerwinst 
genereren én in vergelijking met gelijkaardige scholen 
goede resultaten boeken, zullen minder frequent 
opgevolgd worden door de inspectie. 

Scholen die onder het gemiddelde presteren, krijgen 
voortaan bindend advies en een verbetertraject op basis 
van wetenschappelijk bewezen kennis en methodiek. 

We leggen de besteding van de werkingsmiddelen in 
handen van de individuele scholen, inclusief de invulling 
van de pedagogische begeleiding en een uitbreiding voor 
nascholing.

Tegenover al die vrijheid en autonomie staat meer 
toetsing van de kwaliteit via de Vlaamse toetsen. Die 
worden, naast Nederlands en wiskunde, uitgebreid naar 
zoveel mogelijk andere domeinen.

51. KENNIS CENTRAAL
We zetten bij alle lee�ijden nog meer in op basiskennis, 
zoals onder andere begrijpend lezen, grammatica en 
wiskunde. 

Olympiades van wiskunde, praktische vorming, 
Frans, Nederlands, natuurwetenschappen, sociale 
wetenschappen, informatica … worden uitgebreid, veel 
ruimer bekend gemaakt en bijkomend ondersteund door 
de overheid. Deelnemers, zowel leerlingen als scholen, 
krijgen terugkoppeling over hun prestaties. Leerlingen 
die sterke prestaties neerzetten, krijgen daarvoor ook 
voldoende waardering.

In het lagere onderwijs formuleren we, net zoals in het 
secundaire onderwijs, concrete, helder omschreven 
minimumdoelen waarin kennis expliciet opgenomen is. 
Voor de twee basisleergebieden wiskunde en Nederlands 
wordt de minimale leertijd vastgelegd.

We vervangen de bestaande ontwikkelingsdoelen voor 
peuters en kleuters door een curriculum (Nederlandse 
lees- en rekenvaardigheden, motorische vaardigheden).

We doen er alles aan om het geven van punten (inclusief 
een gemiddelde en mediaan) om de prestaties van de 
leerling te beoordelen opnieuw de regel te maken in 
onze scholen. Het is voor ouders eenduidig te begrijpen 
en vermindert de planlast van ‘tekstrapporten’ voor 
leerkrachten.
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52. GEEN INVULBOEKEN MEER
We zijn geen voorstander van invulboeken. De 
combinatie van handboek, schrijfmateriaal, schri� en 
digitale mogelijkheden biedt voldoende alternatieven 
voor de niet-kwalitatieve papieren invulboeken, die de 
rugzak en de schoolfactuur enkel verzwaren.

53. MEER TAALTESTEN
We breiden de verplichte taaltest verder uit zodat 
iedereen die laattijdig instroomt in ons onderwijs een 
taaltest moet a�eggen, waarna de nodige begeleiding 
verstrekt wordt. Taalbaden Nederlands worden 
structureel ondersteund met een gerichte inzet van 
middelen.

Leerkrachten verdienen respect en zijn een van de 
belangrijkste fundamenten van onze welvarende 
maatschappij. Hun impact op de toekomst van onze 
kinderen is bijzonder groot.

54. INVESTEREN IN DE LEERKRACHT
We zetten leerkrachten meer in de klas door de 
administratieve overlast terug te dringen en de 
structuren te vereenvoudigen. 

Leraren laten we opnieuw lesgeven door een 
duidelijke en beperkte lijst van basisdocumenten 
te maken die verplicht zijn vanuit de overheid. 
Alle andere documenten waarmee de scholen en 
leerkrachten geconfronteerd worden, zijn de keuze en 
verantwoordelijkheid van andere onderwijspartners.

De aantrekkelijkheid van de job als leraar verhogen we 
verder door de maatschappelijke status van het beroep 
opnieuw op te waarderen. We voeren daartoe een 
bindende toelatingsproef in voor alle lerarenopleidingen. 
Iedere student wordt al tijdens zijn opleiding vergoed, 
maar moet zich er contractueel toe verbinden om 
minstens zes jaar in het onderwijs te blijven.

Aangezien de belastingbetaler alle leerkrachten betaalt, 
leggen we een minimumcurriculum van vakkennis, 
vakdidactiek en klasmanagement vast. Hetzelfde geldt 
voor de directeurs, bij wie de focus ligt op onderwijs-, 
�nancieel en personeelsbeleid.

Een beginnende leerkracht bouwt dienstanciënniteit 
op in elke school waar hij of zij werkt. Er wordt niet 

langer onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
scholengemeenschappen, koepels en netten.

55. WE STEUNEN DE LERAAR
Scholen leggen zichzelf en hun leerkrachten een 
zekere planlast op uit vrees om zich gerechtelijk te 
moeten verantwoorden voor resultaten en attesten. Die 
toegenomen juridisering, uitgelokt door enkelingen, 
roepen we een halt toe. We kiezen de kant van de 
klassenraad. Het departement Onderwijs zal de kosten 
op zich nemen als leraars of scholen op dat vlak 
gedagvaard worden. 

Gelijke kansen zijn geen synoniem van gelijke 
uitkomsten. Onderwijs is en blij� de motor van onze 
Vlaamse sociale mobiliteit. Respectvol samenwerken 
vereist de inspanning om in de instructietaal van ons 
onderwijs, het Nederlands, te kunnen communiceren 
met alle actoren. 

56. LAGERE LEERPLICHT
In het kleuteronderwijs kunnen jonge kinderen 
voorschoolse geletterdheid en gecijferdheid opdoen die 
later van goudwaarde is. Ook de juiste attitudes kan je 
al aanscherpen in de kleuterklas. Daarom verlagen we 
stapsgewijs de leerplicht van vijf naar drie jaar, waarbij 
de vereiste aanwezigheid mee wordt opgetrokken met de 
lee�ijd (uitgedrukt in aantal halve dagen). 

We trekken de nodige middelen uit om dat te realiseren, 
door de klasgrootte werkbaar te houden voor de 
leerkracht en voldoende capaciteit te voorzien.

57. MEER VRIJE KEUZE IN HET OFFICIEEL ONDERWIJS
In het o�cieel onderwijs schrappen we de 
grondwettelijke verplichting om wekelijks twee uren 
levensbeschouwing (godsdienst, zedenleer …) aan 
te bieden. Betrokken scholen kunnen de uren ofwel 
handhaven, ofwel ze geheel of gedeeltelijk vervangen 
door Nederlands, wiskunde of andere basiskennis.

58. WE REKENEN OP OUDERLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
De leraren en scholen leveren vandaag al enorme 
inspanningen, maar de ouders blijven in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. 
Dat geldt voor het vullen van de brooddoos, voor het 
zindelijk zijn van kinderen voor ze naar school gaan en 
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voor het aanleren van respect. Die algemene boodschap 
van ouderlijke verantwoordelijkheid moet vóór de 
schoolstart van elk kind nog eens duidelijk gemaakt 
worden en opgenomen in het schoolreglement bij het 
engagement van de ouders.

Die ouderlijke verantwoordelijkheid geldt zeker ook 
voor de kennis van de Nederlandse taal, een van 
de belangrijkste emancipatorische krachten in het 
onderwijs.

We verwachten dat ouders hun kinderen ook buiten 
de schooluren in contact brengen met het Nederlands, 
net in functie van hun toekomst- en gelijke kansen. 
Evident wordt ook een basiskennis van het Nederlands 
verondersteld in hoofde van de ouders zelf, zodat er 
heldere communicatie mogelijk is tussen school en 
ouders. 

Wordt aan deze ouderlijke verantwoordelijkheden niet 
tegemoet gekomen, dan kan de school dat melden aan 
de Vlaamse overheid, net zoals dat vandaag al kan bij 
excessieve afwezigheid van het kind. In extremis kan dan 
gesanctioneerd worden via de automatische toewijzing 
van toeslagen of bonussen, zoals bijvoorbeeld de school- 
of kleutertoeslag.

In dat geval kan dat deel van het groeipakket rechtstreeks 
aan de school gestort worden en vervolgens besteed in 
het belang van het kind.

Tijd om het belang van het kind centraal te stellen
Onderwijs is cruciaal voor kinderen, maar als zij in een 
onveilige situatie opgroeien, komen ze met een enorme 
achterstand aan de start. Een veilige en warme jeugd 
vormt vaak de grondslag voor het latere welzijn, een 
gezond gevoel van eigenwaarde en de kans om gezonde 
relaties uit te bouwen. 

Kinderen beschermen is een kerntaak van ons allemaal. 
Ook van de overheid. Vandaag richt ons beleid zich 
te veel op het beperken van de schade, terwijl we 
moeten inzetten op preventie. Die veiligheid moeten we 
maximaal waarborgen. Op scholen, in verenigingen, op 
sociale media en online.

59. HET RECHT VAN HET KIND CENTRAAL
We stippelen een meer preventief beleid uit, waarbij het 
recht van het kind centraal staat. 

Een dergelijk beleid hecht aandacht aan de bredere 
rol van ondertoezichtstelling van het ongeboren kind 
(of zwangere vrouw) als er gevaar is voor het kind. 
Daarnaast leggen we de focus op bijvoorbeeld een 
snellere uithuisplaatsing van het net geboren kind, 
een gedwongen opname van een zwangere alcohol- of 
drugsverslaafde moeder als ultimum remedium en een 
verbod op samenwonen met een kind na veroordeling 
voor kindermisbruik of -mishandeling. Een dergelijk 
verbod kan door de rechtbank ook opgelegd worden 
nadat een straf uitgezeten is. Pasgeborenen in ontwrichte 
gezinnen brengen we automatisch op de radar van de 
bevoegde diensten en hulpverleners.

De ‘kindre�ex’ (een stappenplan voor hulpverleners) 
wordt uitgebreid naar de politie en justitie. We richten 
in elke politiezone een gespecialiseerde dienst Jeugd 
en Gezin op, die actief problematische gezinssituaties 
opvolgt.

Bij acuut gevaar voor een kind moet ingegrepen 
worden op het juiste moment. In de fase nadien 
wordt er een regeling uitgewerkt na ruggenspraak met 
betrokken diensten, leerkrachten, enz. In de wet rond 
het beroepsgeheim concretiseren we de de�nitie van 
‘noodtoestand’, waarbij de facto een meldingsplicht geldt 
voor elke burger én hulpverlener. 

60. HET GROEIPAKKET DIENT VOOR HET KIND
Het Groeipakket is gemeenschapsgeld dat dient om te 
helpen voorzien in de basisbehoe�en van het kind. Dat 
budget dient dus ook ingezet te worden ten bate van het 
kind.
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Personen aan wie het OCMW budgetbegeleiding biedt 
of lee�oon uitkeert en van wie duidelijk is dat ze het geld 
niet ten goede van het kind besteden, krijgen niet langer 
het Groeipakket rechtstreeks uitbetaald. Het OCMW 
zal de mogelijkheid krijgen om dat budget in te zetten 
om rechtstreeks aankopen te doen voor de kinderen 
(kleding, voeding, schoolmateriaal …).

Het Groeipakket dient ook niet om private schulden af te 
betalen. Daarom voorzien we een wettelijk verbod voor 
schuldbemiddelaars om het Groeipakket aan te wenden 
voor schulda�ouw.

61. EEN CODE VOOR KINDERRECHTEN
Digitale technologie levert een waardevolle bijdrage 
aan de ontwikkeling van kinderen, maar sociale media 
kunnen ook wegen op het mentale welzijn en zijn 
verantwoordelijk voor een toename van psychische 
problemen.

Naar Nederlands voorbeeld stellen we een Code voor 
kinderrechten op waarmee ontwerpers en ontwikkelaars 
de fundamentele rechten van kinderen kunnen 
waarborgen in digitale diensten (bijvoorbeeld het niet 
afstemmen van advertenties op basis van onlinegedrag). 

We sensibiliseren veel meer over de gevaren van sociale 
media voor het mentale welzijn.

Socialemediabedrijven hebben een grote 
verantwoordelijkheid om actiever op te treden bij 
meldingen van online pestgedrag tegenover minderjarige 
gebruikers van hun platformen.

62. VEILIG NAAR SCHOOL
Elk kind moet veilig naar school kunnen gaan. 
We voeren waar mogelijk schoolstraten in, en in 
samenspraak met de scholen brengen de gemeenten 
gevaarlijke punten op de schoolroutes in kaart. Op 
die punten zetten we vaker gemachtigde opzichters 
in. Dat kan via het stimuleren van vrijwilligers, door 
er een �exi-job van te maken of door de inzet van wie 
gemeenschapsplicht hee�.

Gemeenten werken in overleg met de transport- en 
kleinhandelsector vrachtroutes uit die zoveel mogelijk 
schoolomgevingen mijden.
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Tijd om de nodige zorgmiddelen vrij te maken
Elke burger zal tijdens verschillende fases in zijn leven 
gebruik maken van de gezondheids- en welzijnszorg. 
Of het nu gaat om een gebroken been, een depressie of 
verzorging op je oude dag, ons systeem moet performant 
zijn en iedereen de best mogelijke zorg bieden. Het 
is belangrijk dat zorg betaalbaar en kwaliteitsvol 
blij�. Onzinzorg en onzinstructuren pakken we aan. 
Budgetten laten we maximaal terechtkomen waar ze 
nodig zijn. 

Geïntegreerde zorg, sterke vereenvoudiging en 
zel�eschikking zijn de toekomst. Daarbij worden 
de schotten tussen beleidsniveaus en instellingen 
gesloopt. Er ontstaat een continuüm van zorg rondom 
de patiënt. Preventie, vroegtijdig ingrijpen en 
zelfzorg staan centraal. De focus gaat van ziekenzorg 
naar gezondheidszorg. Digitalisering, innovatie en 
gegevensdeling zijn bouwstenen om zorg op maat en 
waar mogelijk hulp in de thuissituatie te organiseren.

Dat onze zorg momenteel niet optimaal is, is vooral 
te wijten aan de complexe structuren. De middelen 
worden niet e�ciënt ingezet. In ons zorgsysteem 
zijn er te veel overbodige zaken die vooral voor hoge 
vaste kosten en vertraging zorgen. Het aanpakken 
van overbodige overlegorganen, middenkaders en 
administratieve rompslomp moet zorgen voor een meer 
doelgerichte en e�ciëntere zorg, waarbij elke euro 
optimaal ingezet wordt.

63. EXTRA MIDDELEN VRIJMAKEN DOOR ONZINZORG  
TE BESTRIJDEN
De minst ingrijpende behandeling moet eerst overwogen 
worden, om overconsumptie of overbehandeling 
tegen te gaan. Denk daarbij aan een psycholoog die 
laagdrempeliger is dan een psychiater, of kinesitherapie 
vooraleer er gedacht wordt aan chirurgie.

Soms is het zelfs aangewezen om helemaal geen 
behandeling op te starten. ‘Niets doen’ kan een 
behandeloptie zijn (bijvoorbeeld bij een virale infectie). 

Een ‘beter laten’-lijst informeert patiënten en artsen 
welke (be)handelingen geen bewezen resultaat geven.

Die beslissingen, en bij uitbreiding de hele 
gezondheidszorg, dienen volledig gestoeld te zijn op het 
principe van op bewijs gebaseerde zorg.

Ook op tal van andere domeinen (medicatie, 
onderzoeken …) gaan we overconsumptie 
tegen. Dat doen we onder andere door betere 
gegevensdeling, digitalisering en het verhogen van de 
gezondheidsgeletterdheid bij de brede bevolking. 

64. EXTRA MIDDELEN VRIJMAKEN DOOR 
ONZINSTRUCTUREN TE BESTRIJDEN
Zorgverleners moeten zich kunnen toeleggen op zorg. 
Vandaag zijn ze al te vaak ‘attestoloog’. Administratieve 
taken en papierwerk worden beperkt tot het strikt 
noodzakelijke via een ‘basislijst’.

De overheidsorganen die betrokken zijn in de organisatie 
van welzijn en gezondheidszorg vereenvoudigen we, 
zodat de middelen maximaal en zo snel mogelijk 
gaan naar degenen die hulp of zorg nodig hebben 
(bijvoorbeeld RIZIV, VAPH, Jeugdhulp). Het is de 
expliciete bedoeling om de wachtlijsten drastisch in te 
korten door processen eenvoudig en zoveel mogelijk 
automatisch te laten verlopen.

Instellingen en ziekenhuizen rapporteren transparant en 
worden regelmatig doorgelicht. Er is één gezamenlijke 
controledienst die onverwacht inspecteert. Bij problemen 
is er eerst ruimte voor advies. Er kunnen maatregelen 
opgelegd worden om structuren af te slanken en een 
betere zorgkwaliteit af te leveren.
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Tijd om onze zorg veerkrachtiger te maken
Naar schatting vijf à tien procent van de middelen 
kunnen we vrijmaken via het aanpakken van onzinzorg 
en -structuren. Zo maken we budget vrij om verder te 
investeren in personeel en zorg. Wachtlijsten oplossen 
is niet louter een kwestie van budget. Mentaal welzijn 
is een zaak van ons allemaal. Aansluiting vinden 
bij de buurt, de samenleving en investeren in sociale 
contacten stonden tijdens de coronaperiode onder druk. 
Daaraan moeten we als gemeenschap samen opnieuw 
bouwen. Een sociaal netwerk om op terug te vallen 
is en blij� de eerste beschermingsmuur bij mentale 
problemen. Zo kunnen we de budgetten inzetten 
voor diegenen die nood hebben aan professionele 
ondersteuning.

65. MEER AANDACHT VOOR MENTAAL WELZIJN
We breiden de Vlaamse Gezondheidszorgdoelstellingen 
uit met een speci�ek luik over de mentale gezondheid 
van de bevolking. Op die manier kan de mentale 
veerkracht van de Vlamingen - en in het bijzonder de 
Vlaamse jongeren - opgevolgd worden. Toekomstig 
beleid kan dan gebaseerd worden op objectieve data.

We doorbreken actief het taboe dat nog altijd rust op 
mentaal welzijn. Het sociale netwerk en laagdrempelige 
initiatieven zoals lotgenotengroepen zijn daarbij de 
eerste ondersteuning. Daarnaast zetten we concreet in op 
het bekender maken van de bestaande hulplijnen. Zoals 
dat al geldt voor de Zelfmoordlijn maken we afspraken 
met de mediasector om voor bepaalde onderwerpen de 
desbetre�ende hulplijn duidelijk te vermelden tijdens of 
na de uitzending.

Als er nood is aan professionele hulp, dient die zorg 
zo nabij mogelijk te zijn. We denken daarbij aan 
inloophuizen voor jongeren of psychologische (groep)
sessies. Hooggespecialiseerde bedden blijven daardoor 
vrij voor de patiënten die er echt nood aan hebben. In 
ziekenhuizen zetten we in op de liaisonpsychologie, 
waarbij een zorgverlener in de hospitaalomgeving 
ingezet kan worden om patiënten met een fysieke 
aandoening ook mentaal te ondersteunen. 

66. EEN VERSTERKTE EERSTE LIJN
De zorgverleners in de eerste lijn, huisartsen, apothekers, 
verpleeg- en zorgkundigen, kinesitherapeuten en 

tandartsen, zijn de spil van onze gezondheidszorg. We 
zorgen ervoor dat hun job aantrekkelijk en haalbaar 
blij�. 

Het aanbod moet voldoende zijn, maar we willen er ook 
voor zorgen dat huisartsen bezig kunnen zijn met hun 
kerntaak in plaats van met een overtal aan attesten en 
andere niet essentiële consultaties.

De focus van zorgverleners blij� daarbij steeds: luisteren 
naar de patiënt en het verlenen van zorg. Hulppersoneel 
kan eenvoudig en laagdrempelig ingeschakeld worden. 

De behandeling van verslavingen optimaliseren we door 
speci�eke kennis over verslavingszorg te integreren in de 
medische opleiding. 

Tijd om niemand achter te laten
Een snel veranderende wereld met een opeenvolging 
van nieuwe technologieën biedt veel kansen, maar 
is ook een uitdaging om iedereen mee te nemen. De 
digitale evolutie hee� een impact op het uitzicht van 
onze dorpen, gemeenten en steden. Bij een bevolking 
die veroudert, vraagt die evolutie speci�eke aandacht. 
Net zoals andere typische problemen bij ouderen, zoals 
eenzaamheid. Een warme Vlaamse gemeenschap gee� 
individuen voldoende vrijheid maar laat niemand 
alleen. We werken actief mee aan een hechte lokale 
buurt.

67. OUDEREN KIEZEN HOE ZE HUN OUDE DAG BELEVEN
We zorgen voor lokale buurtzorginitiatieven die 
mantelzorg en professionele zorg kunnen verweven met 
elkaar, met digitale hulp waar mogelijk. In elke buurt 
zetten we ook in op buurtambassadeurs als onderdeel 
van een informeel netwerk. Ze zijn een aanspreekpunt 
voor verschillende diensten en hebben een belangrijke 
preventierol.

De overheid biedt verschillende vormen van 
ondersteuning en woonvormen aan waaruit de ouderen 
zelf kunnen kiezen. We stimuleren mensen om tijdig na 
te denken over de organisatie van hun ‘oude dag’.
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68. ALLEN TEGEN EENZAAMHEID
Vlaanderen start, naar Nederlands voorbeeld, een 
‘één tegen eenzaamheid’-campagne op en nodigt alle 
betrokkenen uit om daaraan samen te werken. Het doel 
is om een breed samenlevingsproject op poten te zetten 
waaruit praktische tips voortvloeien voor burgers, lokale 
besturen, verenigingen, bedrijven, enz. om eenzaamheid 
te bestrijden.

69. EEN NETWERK VAN BUURTPUNTEN
We rollen samen met de private sector een ruimer 
netwerk uit van buurtpunten, zodat essentiële 
basisdiensten voor elke burger fysiek bereikbaar blijven. 
Een buurtpunt voorziet in basisvoedingswaren, een 
postpunt, a�aalpunt voor gemeentelijke documenten en 

een bankautomaat. Het moet voor elke burger op minder 
dan vijf kilometer rijden beschikbaar zijn.

De buurtpunten hebben een belangrijke 
maatschappelijke rol om digibeten en een verouderende 
bevolking aan boord te houden van de samenleving. Als 
de ruimte het toelaat, kan het buurtpunt ook een sociale 
ontmoetingsplaats zijn met een aangename ruimte voor 
een babbel en allerhande kleinschalige socio-culturele 
activiteiten.

Speci�ek voor bankautomaten versoepelen we de 
regelgeving zodat kleine toestellen geplaatst kunnen 
worden in buurtwinkels.

Tijd voor een echte veiligheidscultuur
Veiligheid is een noodzakelijke basisvoorwaarde voor 
een welvarende en hechte samenleving. We zien het 
als een onbetwistbare kerntaak van de overheid om 
veiligheid te garanderen. Het is ook het minste dat we 
van de overheid mogen verwachten in ruil voor de hoge 
belastingdruk op al wie werkt, spaart en onderneemt. 
Toch blij� België de komende jaren op dat vlak in de 
staart van het NAVO-peloton hangen, ook al hee� de 
Russische agressie ons teruggekatapulteerd naar de 
donkerste dagen van de Koude Oorlog. 

In tegenstelling tot die Vivaldi-naïviteit kiest de N-VA 
voor een doortastend veiligheidsbeleid over heel het 
veiligheidsspectrum, van internationaal tot lokaal 
en van preventie tot bestra�ng. We nemen onze 
verantwoordelijkheid op als betrouwbare bondgenoot 
binnen de NAVO. We beschermen wie ons moet 
beschermen en we moedigen onze burgers aan om actief 
mee te zorgen voor onze maatschappelijke veiligheid. 
De dreiging komt vandaag vanuit verschillende hoeken. 

De ‘klassieke’ terreur is niet weg, en ook cybersecurity en 
zware drugscriminaliteit verdienen voldoende aandacht.

We moeten streven naar een inclusieve 
veiligheidscultuur, waarin defensie, politie en justitie 
weliswaar in de eerste verdedigingslinie staan, maar 
waarin ook de private sector, de maatschappelijke 
dienstverleners en onze burgers samenwerken om tot 
een veilige en rechtvaardige samenleving te komen. Zo 
onderstrepen we dat onze veiligheid en onze welvaart 
geen tegengestelden zijn, maar elkaar net wederzijds 
versterken. 

70. EEN HERWAARDERING VAN DEFENSIE BINNEN DE NAVO
We kiezen voor een internationaal verankerde defensie. 
Met de nationale veiligheidsstrategie als leidraad is de 
NAVO ons primaire antwoord, waar nodig aangevuld 
met een Europese defensie. Een Leger van de Lage 
Landen blij� voor ons de ideaaluitkomst. We versterken 
de partnerschappen met gelijkgezinde landen, met een 
prioritaire versmelting van de capaciteiten in het
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maritieme domein, in de lucht en op vlak van speciale 
operaties. Als betrouwbare partner respecteren we de 
investeringsengagementen die horen bij elk van deze 
bondgenootschappen. Daarom investeren we minstens 
twee procent van ons bruto binnenlands product (bbp) in 
Defensie.

We faciliteren een ecosysteem waarin Defensie, de 
bedrijfswereld en de kennisinstellingen samenwerken 
aan militaire productinnovaties. We identi�ceren 
enkele internationale projecten waarbij we van bij de 
aanvang deelnemen aan het ontwikkelingsproces van 
toekomstige technologieën en materieel. We volgen de 
Europese regels voor exportcontrole, zonder nog langer 
verder te gaan dan wat die regels vereisen. We evolueren 
ernaar om minstens een kwart van de uitgaven voor 
defensieaankopen naar kmo’s te laten vloeien.

We streven naar een �exibel inzetbaar leger, gebouwd 
rond een professionele kern en substantieel te versterken 
met een goed getrainde reserve. Via het opdrijven van 
onze operationele inzet, het voorzien in aantrekkelijke 
trainingen en het uitbouwen van regionaal gespreide 
kwartieren verhogen we de aantrekkelijkheid van 
Defensie als werkgever.

71. DE STRIJD TEGEN TERREUR
In het belang van onze nationale veiligheid is het 
noodzakelijk dat terroristische strijders niet kunnen 
terugkeren en automatisch de nationaliteit van hier 
verliezen. Wij pleiten voor een plaatselijke berechting. 

Terroristen die na het uitzitten van hun volledige 
straf zouden vrijkomen, dienen ter beschikking 
gesteld te worden voor een levenslang toezicht. Die 
terbeschikkingstelling moet verplicht uitgesproken 
worden bij elke veroordeling wegens terroristische 
misdrijven.

We richten in navolging van de unanieme stemming in 
de Kamer een garantiefonds op voor de slachto�ers van 
terreur.

Ook nieuwe vormen van terreur zoals ecoterreur, waarbij 
private of publieke eigendom vernield of gesaboteerd 
wordt, pakken we kordater aan met hogere e�ectieve 
stra�en en vervolging. 

72. EEN SPECIAAL AGENTSCHAP VOOR DE OORLOG TEGEN 
DRUGS
We pakken alle georganiseerde misdaad zwaar aan. 
Dat doen we door zwaardere stra�en en uitbreiding 
van criminele de�nities, buitgerichte aanpak (focus op 
witwassen en vereenvoudiging van de recuperatie van 
criminele vermogens, �scale onderzoeken), focus op 
achterliggende structuren, internationale samenwerking 
en publiek-private samenwerking.

De drugsproblematiek vergt een gecoördineerde 
nationale, Europese en internationale inspanning. We 
richten daarom naar Amerikaans voorbeeld (DEA) een 
gespecialiseerd drugsagentschap op, waarin onder meer 
justitie, politie en �nanciën geïntegreerd worden. 

We zijn verder voorstander van een Joint Intelligence en 
Investigation-aanpak, met Europese en internationale 
samenwerking met de betrokken partners. We investeren 
fors in de beveiliging van onze havengebieden, zowel 
door fysieke en technologische maatregelen als door 
verhoging van het toezicht. We zijn voorstander van 
een volwaardige politionele havendienst met de nodige 
capaciteit en versterken douane, gerechtelijke politie en 
magistratuur om deze problematiek het hoofd te kunnen 
bieden. 

 We zijn voorstander van een Wet Bestuurlijke 
Handhaving, naar het model van de Nederlandse BIBOB-
wetgeving met sterke armslag voor lokale besturen om 
ondermijnende economische activiteiten aan te pakken.

73. RESPECT VOOR DIEGENEN DIE ONS BESCHERMEN, 
SNELRECHT VOOR ELKE GEWELDPLEGER
Als maatschappij zijn wij veiliger dankzij het de mensen 
die zich daarvoor dag in, dag uit professioneel inzetten. 
Geweld tegen politie en hulpverleners kan op geen enkele 
mogelijke manier getolereerd worden. Geen enkele 
daad van bedreiging of geweld tegen veiligheids- en 
hulpdiensten kan zonder gevolgen blijven. Dat geldt 
ook voor andere publieke functies, zoals buschau�eurs, 
treinconducteurs en leerkrachten.

Om dat in de praktijk af te dwingen, komt er een échte 
snelrechtprocedure, waarbij de dader binnen zeven 
dagen voor de rechter wordt geleid en een uitspraak 
onmiddellijk volgt. Als een veroordeling volgt, moet de 
straf e�ectief uitgevoerd worden. 
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Proces-verbalen in dossiers van georganiseerde misdaad 
moeten geanonimiseerd worden (nu is dat enkel nog 
maar het geval in terreurdossiers). Het openbaar 
maken van gegevens en beelden door derden waarop 
politieagenten en hulpverleners herkenbaar zijn, moet 
stra�aar worden. 

74. INZETTEN OP BURGERZIN VIA LOKAAL 
VRIJWILLIGERSKORPS 
Om burgerzin te stimuleren, moedigen we lokale 
besturen aan om hun inwoners uit te nodigen lid te 
worden van een lokaal vrijwilligerskorps. Op die manier 
kunnen inwoners van steden, gemeenten en dorpen 
hulpdiensten bijstaan in noodsituaties zoals tijdens 
overstromingen of acute crisissituaties. 

75. STRAFFEN VOEREN WE ECHT UIT
Elke straf moet op korte termijn opgelegd en e�ectief 
uitgevoerd worden. In een totaalvisie vormt slim stra�en 
de essentie en neemt de capaciteit toe met creatieve 
oplossingen.

We laten de regering een overeenkomst sluiten met een 
land, zoals bijvoorbeeld Denemarken deed met Kosovo, 
om daar een gevangenis te huren voor de omvangrijke 
groep illegale gedetineerden. Van daaruit worden de 
gedetineerden bij strafeinde uitgewezen naar hun land van 
herkomst. 

Zware criminelen van wie de straf ten einde loopt, moeten 
langer opgevolgd kunnen worden. Daartoe breiden we de 
terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank uit.  

Er wordt meer ingezet op risico-taxatie, in elke fase van het 
strafproces. Dus nog voor er sprake is van een veroordeling. 
Zo kan worden ingeschat welke straf de meest gepaste is. 
Alle actoren in de strafprocedure moeten die inschatting 
telkens opnieuw maken. Dat vereist dat alle informatie 
voorhanden is, dat die info voldoende doorstroomt en 
dat men over de middelen beschikt om daaruit de gepaste 
conclusies te trekken. 

We zijn voorstander van een doorgedreven bestuurlijke 
aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde; 
dit maakt een lik-op-stukbeleid mogelijk en creëert ruimte 
voor ons overbelaste gerechtelijk apparaat.

We bepleiten daarom een versterking van de Wet 
Gemeentelijke Administratieve Sancties en verruimde 

bestuurlijke mogelijkheden om overlastplegers (op 
evenementen, in recreatiegebieden,…) en -inrichtingen aan 
te pakken.

76. CYBERWAAKZAAMHEID VERHOGEN
Cyberterreur bestrijden we via het oprichten van een 
CyberHub waarin overheid, onderzoeksinstellingen 
en bedrijven samenwerken aan gezamenlijke en 
geprioriteerde veiligheidsvraagstukken op het gebied van 
informatieveiligheid.

Qua nieuwe mediakanalen eisen we dat TikTok zich in 
regel stelt met de geldende Europese regels in verband 
met data en privacy. We installeren een verbod op het 
gebruik van de app op de professionele mobiele telefoons 
van (top)ambtenaren en politici.

Tijd voor gecontroleerde migratie
België blij� een land waar veel migranten en 
vluchtelingen hun toekomst zoeken. De instroom 
aan nieuwkomers is bij de hoogste van heel Europa, 
door een naïef opengrenzenbeleid en een omvangrijk 
sociaal vangnet. Migratie kan alleen een meerwaarde 
zijn als ze gecontroleerd gebeurt en mensen aantrekt 
die hier ingeschakeld worden in het economische en 
maatschappelijke weefsel. Daarvoor is een e�ectief en 
e�ciënt terugkeerbeleid noodzakelijk. Dat ontbreekt. 
Vandaag keren amper twee op de tien mensen terug die 
daar het bevel toe gekregen hebben. Linkse partijen en 
Franstalig België blokkeren op het federale niveau elke 
hervorming in de goede richting.

Het Europese asiel- en migratiebeleid faalt al jaren. 
Tienduizenden (zelfs honderdduizenden) migranten 
wagen zich jaarlijks aan de levensgevaarlijke overtocht 
over de Middellandse Zee. Daardoor vallen er 
duizenden doden en blij� de miljardenhandel van 
mensensmokkelaars draaien. Het aangekondigde 
Europees Asiel- en Migratiepact is een pleister op een 
houten been, zal de prangende migratieproblematiek 
niet oplossen en zit al jaren geblokkeerd. 

De Europese buitengrenzen blijven zo lek als een 
zeef en de Dublin III-Verordening (die bepaalt welk 
land verantwoordelijk is voor het behandelen van 
asielverzoeken) wordt continu met de voeten getreden. 

Europa en de lidstaten moeten het beleid voeren dat 
burgers gekozen hebben. Daarvoor is een drastische 
ommezwaai van het beleid nodig.

Tijd voor gecontroleerde migratie
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77. NEEN AAN ILLEGALE MIGRATIE
Wie illegaal Europa betreedt, verliest voortaan elke kans 
op legaal verblijf in de Europese Unie. Zo ontmoedigen 
we mensen om de levensgevaarlijke overtocht te maken en 
leggen we mensensmokkelnetwerken lam. Asiel aanvragen 
kan buiten de EU, maar er kan geen toegang meer zijn tot de 
EU. 

Iedereen die een illegale migratiepoging naar de EU 
onderneemt, wordt gered en teruggestuurd naar een 
veilige opvangfaciliteit buiten de EU onder toezicht van 
de Verenigde Naties (UNHCR). Hetzelfde geldt voor 
ieder die er toch in slaagt Europa via illegale wegen 
binnen te komen en die hier illegaal verblij�. Naar het 
voorbeeld van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 
wordt actief gewerkt aan overeenkomsten met derde 
landen om dat model te ondersteunen.

We sluiten onze ogen echter niet voor de bloederige 
con�icten en persoonlijke vervolgingen wereldwijd. We 
investeren enerzijds extra in de opvang in eigen regio 
via een forse verhoging van de jaarlijkse dotatie aan 
UNHCR en anderzijds bepalen we in het parlement 
jaarlijks een quotum voor echte vluchtelingen die 
op legale wijze binnengevlogen, opgevangen en 
professioneel begeleid worden.

78. LEGALE MIGRATIE VIA PUNTENSYSTEEM
We voeren een online screeningsprocedure in de vorm 
van een puntensysteem in. Behaalt de kandidaat-
migrant voldoende punten op basis van zijn diploma, 
vaardigheden, ervaring en taalkennis, dan wordt die 
uitgenodigd om een arbeidsvisum aan te vragen. 
Bedrijven en ondernemingen die een buitenlands 
talent hier willen tewerkstellen, kunnen voorafgaand 
‘erkend’ worden en zijn aansprakelijk en �nancieel 
verantwoordelijk. Zo versnellen en vereenvoudigen we 
de procedure. 

79. EEN EIGEN BELEID MOGELIJK MAKEN
Weigert de EU tegen 2025 mee te gaan in een humaan 
migratiekader, dan onderhandelen we, naar Deens 
voorbeeld, een opt-out van de Europese regelgeving op 
het vlak van asiel en migratie. 

De grote ongecontroleerde instroom van illegale 
migranten en het grote aandeel illegale economische 
migranten die onterecht asiel aanvragen en de 
procedure misbruiken, zorgen er mede voor dat het 
draagvlak voor migratie ondergraven wordt. Het 

Belgische systeem leidt ook tot relatief veel erkende 
vluchtelingen, in plaats van bijvoorbeeld het statuut 
van subsidiaire bescherming. Die schee�rekking 
kent bijzondere nevene�ecten aangezien erkende 
vluchtelingen extra internationaal gebetonneerde 
rechten hebben (onder andere op het vlak van 
gezinshereniging en sociale bescherming).

Onze regio moet openstaan voor migranten die hier 
willen en kunnen deelnemen aan het economische 
en maatschappelijke weefsel, maar de mondiale 
aantrekking van ons sociaal vangnet moeten we 
a�ouwen. We werken daarvoor aan ontrading, 
e�ectieve procedures en een terugkeerbeleid dat de 
sluitsteen vormt van het beleid.

80. ONTRADING ALS BASIS VOOR ZERO ASIELBELEID
Onbegrensd gebruik én misbruik van volgmigratie gaan 
we maximaal tegen. We scherpen de voorwaarden voor 
gezinshereniging – ook voor vluchtelingen – verder aan 
en leggen bijkomende integratieverplichtingen op voor 
zowel de aanvrager als de gezinshereniger. Iedereen 
moet actief (kunnen) bijdragen aan onze maatschappij. 
Er wordt een tijdelijk moratorium ingesteld voor 
gezinshereniging met subsidiair beschermden. Nadien 
voeren we een maximumquotum per maand in.

De strijd tegen alle mogelijke vormen van fraude, 
zoals in asiel, schijnrelaties en -ouderschap, voeren we 
op. Daarvoor versterken we de fraudecellen bij onder 
andere de Dienst Vreemdelingenzaken. Wie enkel voor 
verblijfsrecht de schijn van een relatie ophoudt of niet 
e�ectief voor zijn kind zorgt, wordt geweigerd of het 
land uitgezet.

Opvang van asielzoekers maken we louter collectief, 
sober en tijdelijk. Het bestaande netwerk van lokale 
initiatieven waarbij men opvang biedt in huizen en 
appartementen laten we uitdoven. Migranten die 
hier asiel aanvragen, hebben onderweg al veel landen 
doorkruist en daar soms zelfs al bescherming gevraagd 
én gekregen. Dat moet stoppen. Daarom stoppen we met 
hen opvang aan te bieden, net zoals aan personen die een 
meervoudige asielaanvraag indienen.

We gaan de strijd tegen misbruik van verblijfsstatuten 
maximaal aan. De verblijfskaarten van nieuwkomers, 
ongeacht hun statuut, worden voor iedereen 
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geharmoniseerd op een geldigheid van 1 jaar en moeten 
nadien actief door de nieuwkomer zelf verlengd 
worden. Daarbij bewijst hij of zij nog steeds aan de 
binnenkomstvoorwaarden te voldoen.

We voeren een actief ontradingsbeleid, zowel in de 
landen van herkomst door fysieke campagnes, als online 
via socialemediaplatformen. 

81. HERVORMING VAN DE BESCHERMINGSPROCEDURE
We hernemen de geest van de Conventie van Genève en 
maken een duidelijk onderscheid tussen de verschillende 
beschermingsstatuten. Internationale bescherming dient 
tijdelijk te zijn, met naast rechten ook meer plichten. 
Om dat te bereiken wordt het statuut van subsidiaire 
bescherming de absolute regel (en erkend vluchteling de 
uitzondering) wat betre� het verlenen van internationale 
bescherming. 

Daarom scherpen we de beschermingscriteria 
in de Vreemdelingwet aan. We splitsen de 
procedures bovendien op: we voeren een autonome 
aanvraagprocedure in om subsidiaire bescherming te 
verkrijgen. Wie werd geweigerd als vluchteling, kan 
kiezen om in beroep te gaan of om een procedure op te 
starten als subsidiair beschermde, maar kan niet langer 
beide tegelijk doen.

Vluchtelingen zijn ‘te gast’ en mogen enkel tijdelijk in 
België verblijven. Zij krijgen sinds de wetswijziging in 
2017 geen de�nitieve verblijfsvergunning meer. In de 
praktijk gebeurt dat echter niet. Daarom pleiten we 
voor de wettelijke verankering van een systematische, 
periodieke evaluatie van de veiligheidssituatie in de 
herkomstlanden, alsook van de individuele vrees tot 
vervolging van erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden.

Een hervorming van de procedures moet ook optreden 
tegen de hele juridische industrie die rond migranten 
en vluchtelingen is ontstaan. Asielzoekers behouden 
het recht op kwalitatieve juridische bijstand. Dat hee� 
betrekking op een consultatie voor het gehoor bij het 
CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 
en Staatlozen), niet op een automatisch recht op pro-
deobijstand bij de procedure. Het praktiseren van 
vreemdelingenrecht kennen we voortaan toe aan een 
gespecialiseerde poule van advocaten die daarvoor 

aangeduid worden door het Bureau voor Juridische 
Bijstand (naar analogie met jeugdadvocaten).

82. EEN VOLWAARDIG TERUGKEERBELEID
We voeren het terugkeercontract in voor 
uitgeprocedeerde vreemdelingen, waarin afspraken 
en plichten opgenomen worden. Er wordt vooraf 
ook een risicoanalyse over de naleving van het 
terugkeercontract gemaakt. Wie terugkeert zonder 
eindeloze beroepsprocedures te starten, krijgt een hogere 
terugkeerpremie. 

Illegalen die niet onmiddellijk verwijderd kunnen 
worden, verklaren we persona non grata. Er wordt hen 
een aantal ‘voorwaarden van bewaring’ opgelegd, zoals 
een dagelijkse meldplicht. Zo bewaren we een beter zicht 
op hun reilen en zeilen.

We maken de inreisvisa van derde landen en 
de budgetten van ontwikkelingssamenwerking 
a�ankelijk van het ondertekenen en naleven van 
terugkeerakkoorden. Een optimale samenwerking op 
het vlak van terugkeer wordt een belangrijk punt in 
een omvattende regeringsaanpak ten aanzien van derde 
landen. 

Tijd om inburgering voorop te zetten 
Vlaanderen speelde een pioniersrol door in 2004 – op 
vraag van de N-VA – de verplichte inburgering in 
te voeren. Inburgering is essentieel, zowel voor de 
nieuwkomers als voor de verwelkomende maatschappij. 
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk weten wat hun 
rechten én plichten zijn en welke waarden en normen 
gedragen worden door onze samenleving. 

Inburgering is de levensader van een geslaagd 
migratieverhaal. Niet voor niets is de 
werkzaamheidsgraad van burgers die geboren zijn 
buiten de EU in Vlaanderen een pak hoger dan in de 
andere regio’s van dit land, waar niet of veel te weinig 
op inburgering ingezet wordt. Voor de N-VA is een 
verdere uitdieping van ons inburgeringsbeleid daarom 
cruciaal. 

83. INVOERING VAN HERWAARDERINGSGEBIEDEN
We gaan verpaupering en segregatie actief tegen. In 
bepaalde steden en gemeenten bestaan er gebieden en 
subgemeenschappen die gekenmerkt worden door veel 
sociale of a�andse woningen, veel inwoners van diverse 

Tijd om inburgering voorop te zetten
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a�omsten en migranten, hoge werkloosheid, een laag 
inkomensniveau, een laag opleidingsniveau en/of een 
hoge criminaliteitsgraad. 

De lokale besturen beschikken echter niet over 
voldoende middelen om de situatie in die gebieden te 
verbeteren en de lee�aarheid er herop te waarderen. 

Daarom bepalen we op Vlaams niveau, naar Deens 
voorbeeld, een kader met een set objectieve criteria 
(werkloosheid, aantal lee�oners, sociale huurders, 
nieuwkomers, enz.) op basis waarvan ze geogra�sch 
afgebakend bijzondere maatregelen kunnen invoeren 
in de strijd tegen parallelle samenlevingen en voor 
revaluatie en sociale desegregatie. De focus van die 
maatregelen is voornamelijk het zo vroeg mogelijk 
inzetten op de Nederlandse taal en activering.

Het Vlaamse kader bepaalt die criteria, maar respecteert 
de lokale autonomie opdat de besturen zelf kunnen 
beslissen over de eventuele invoering en over welke 
vorken en percentages men daarvoor zal hanteren.

Lokale besturen kunnen volgende bijzondere 
maatregelen nemen:

• Alle arbeidsgeschikte inactieven actiever begeleiden 
naar een job, de VDAB of een opleiding die uitzicht 
gee� op een job. Wie in een herwaarderingsgebied 
woont, zal strenger gecontroleerd worden wat betre� 
het recht op en het behouden van sociale bijstand 
of een werkloosheidsuitkering. De uitkering wordt 
sneller degressief, men moet meer echte sollicitaties 
voorleggen en men zal actiever opgevolgd worden. 
Een individueel contract tussen lee�oner en OCMW 
(GPMI) wordt verplicht voor iedere (kandidaat-)
lee�oner.

• Inwoners van die gebieden kunnen verplicht worden 
een taaltest Nederlands af te leggen. Wie herhaaldelijk 
niet slaagt, verliest het recht op sociale bijstand en 
andere voordelen. Indien er kinderen in het gezin 
zijn, worden ze bij een herhaaldelijke niet succesvolle 
taaltest verplicht om een minimumaantal uren naar de 
kinderopvang te gaan wanneer er voldoende plaatsen 
vrij zijn. Zo garanderen we dat kinderen op jonge 
lee�ijd in aanraking komen met de Nederlandse taal 
en onze normen en waarden.

• Kleuters die op een school zitten waar meer dan 
dertig procent van de leerlingen in een gebied woont 
dat op de lijst van kwetsbare gebieden staat, moeten 

slagen voor een taaltest voordat ze mogen starten in 
het lager onderwijs. Slaagt de kleuter niet, moet hij 
zijn schooljaar in de kleuterklas overdoen met extra 
taalbegeleiding, waarbij ook de ouders actief betrokken 
worden. Starten in het lager onderwijs kan slechts een 
keer per kleuter uitgesteld worden. Bovendien kunnen 
testen georganiseerd worden voor de overgang naar 
volgende schooljaren. Ook hier worden de nodig 
middelen ingezet. 

We investeren extra middelen in steden en gemeenten 
om dat integratiebevorderende beleid te kunnen 
voeren. Lokale besturen die erin slagen om de werk-
gelegenheidsgraad en de kennis van het Nederlands te 
verhogen, belonen we.

84. COHESIEBELEID IN PLAATS VAN INTEGRATIEINDUSTRIE
We gaan voor een radicale ommezwaai in ons Vlaams 
integratiebeleid. We spreken nu van een sociaal 
cohesiebeleid: iedereen in onze samenleving wordt 
meegenomen in een verhaal waarin onze Vlaamse 
normen en waarden en de Vlaamse leidcultuur centraal 
staan. Speci�ek doelgroepenbeleid, bijvoorbeeld voor 
mensen met een migratieachtergrond, hee� geen plaats 
in dit verhaal. We stoppen de ondersteuning van vzw’s 
en belangenorganisaties die in dat oude verhaal blijven 
hangen. Inburgering is essentieel om deel te worden 
van onze samenleving: we verscherpen de kwaliteit van 
het inburgeringstraject (via bijvoorbeeld verhoogde 
taalvereisten Nederlands) om nieuwkomers kansen te 
bieden.

85. VERPLICHTE INBURGERING
De verplichting om zich in te burgeren in het land van 
herkomst begint bij de visumaanvraag. Wie niet slaagt voor 
een basistest inclusief taaltest, zal zijn visumaanvraag niet 
goedgekeurd zien. 

Die verplichting om zich snel en doortastend in te burgeren 
en te integreren in onze samenleving willen we ook hard 
maken door het recht om hier te blijven (en dus ook het 
krijgen van permanent verblijfsrecht) ervan a�ankelijk 
te maken. Wie permanent verblijfsrecht wil krijgen, 
zal moeten slagen voor een burgerschapstest en voor 
periodieke taaltesten. Hee� men zich onvoldoende ingezet 
om zich in te burgeren (zoals door niet te slagen in een 
burgerschapstest of door a�ankelijk te blijven van sociale 
hulp), of is men daartoe niet bereid, dan wordt ook een 
einde gemaakt aan het recht om in dit land te verblijven. 
We scherpen de nationaliteitswetgeving ook verder aan 
in die zin.
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Tijd voor een gefocust Europa
De wereld is veranderd. Door de Brexit, de groeiende 
machtspositie van China en de Russische agressie in 
Oekraïne moet de Europese Unie op zoek naar een 
nieuwe positie. Het wordt daarbij ook tijd om zélf keuzes 
te maken. In plaats van de Europese besluitvorming naar 
Belgische traditie eerder te ondergaan, moet Vlaanderen 
ze actief in haar eigen belang en dat van de Unie richting 
geven en daarbij partners zoeken. 

De traditionele partijen lijken helaas Europees verstard. 
Ze blijven gedwee de lijn volgen van een steeds groter 
wordende Europese Unie. Zonder zich de vraag te stellen 
of ‘meer Europa’ ook tot meer kwaliteit leidt. Zonder de 
waarde en de kracht van de diversiteit binnen en tussen 
de lidstaten van de Unie naar waarde te schatten. Zonder 
focus op de moderne kerntaken waarop de Unie het 
verschil wezenlijk kan maken. 

Wij zijn kritisch over hoe de Unie vandaag functioneert, 
maar steeds constructief en vanuit een bezorgdheid 
dat we niet zonder een sterke Europese samenwerking 
kunnen om globale uitdagingen aan te pakken. De EU 
moet beter, ze moet meer resultaat leveren. 

Dat kan door te kiezen voor een Europese Unie die 
niet wordt opgelegd van bovenaf, maar die net groeit 
van onderuit en focust op de gedeelde uitdagingen 
van de lidstaten. Door erop te vertrouwen dat de 
verscheidenheid binnen en tussen de lidstaten een sterkte 
is die ons continent uniek maakt. En door de Unie sterker 
te laten optreden waar ze met schaalvoordelen een 
e�ectieve meerwaarde biedt: versterking van de interne 
markt, economische samenwerking, het garanderen 
van energiebevoorrading, consumentenbescherming, 
bestrijding van grensoverschrijdende misdaad, controle 
van de buitengrenzen en een innovatief milieubeleid, 
enz.  

Wij kiezen dus voor een sterk Vlaanderen in een 
Europese Unie die ook sterk is waar nodig. Zo dragen wij 
de EU een warm hart toe: meer gefocust, meer gedragen 
en sterker geworteld. Dat maakt van de N-VA dé 
Vlaams-Europese partij.  

 
86. EEN ECONOMISCHE WEDERGEBOORTE VOOR ONZE 
(MAAK)INDUSTRIE EN GROEI  
Wat de Europese Unie groot hee� gemaakt, willen we 
weer centraal stellen. We keren terug naar de essentie. 
Als open handelsnatie plaatsen we de economische 
samenwerking (de interne markt) opnieuw in het hart 
van de Europese politiek. 

We kiezen daarbij voor een heropleving van de 
Europese maakindustrie. We halen kwalitatieve jobs 
en investeringen terug naar Europa, door oneerlijke 
concurrentie tegen te gaan, onze hoge standaarden te 
handhaven en onze regelgeving te vereenvoudigen. 
Bij het omzetten van normen uit Europese richtlijnen, 
waken we erover om geen strengere regelgeving 
nationaal in te voeren.

Om onze internationale a�ankelijkheid te verminderen 
moet de EU van een aantal essentiële strategische 
goederen een minimum aan eigen productiecapaciteit 
hebben (denk aan halfgeleiders, medische componenten, 
energie en zeldzame grondsto�en). Verder maken we de 
aanvoerlijnen daarvan gedi�erentieerder en zetten we 
meer in op rollende strategische voorraden. Daarnaast 
pleiten we ervoor dat we binnen Europa zoveel als 
mogelijk onze eigen grondsto�en aanboren om zo 
onze a�ankelijkheid van het buitenland te beperken 
(bijvoorbeeld stadsmijnen).

We kiezen voor een slimme, open strategische 
autonomie met open en eerlijke handelsakkoorden om 
eenzijdige a�ankelijkheid in de toekomst te vermijden. 
Niet protectionisme maar correcte vrijhandel blij� de 
hoeksteen van onze welvaart.

We garanderen het gelijke speelveld en treden op 
tegen het (feitelijke) protectionisme. We voltooien de 
interne markt met een eengemaakte digitale, kapitaal-, 
transport- en energiemarkt. Daardoor is er meer kapitaal 
voor onze ondernemingen om te groeien, verkleint het 
risico voor de belastingbetaler van falende banken  en 
zullen de energieprijzen in Europa niet meer hoger 
liggen dan in de regio’s waarmee we concurreren.  
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Bovenop het herwaarderen van historische sterktes, 
grijpen we ook nieuwe, historische kansen. Om van 
de EU een echte innovatie-leider te maken, moeten 
onze bedrijven alle kansen krijgen. Rond bijvoorbeeld 
gewasveredeling en arti�ciële intelligentie vermijden 
we wetgevende of juridische obstakels. Via regelluwe 
experimenteerzones stimuleren we innovatie. 

87. EEN EUROPESE VEILIGHEIDSRAAD 
Geen welvaart zonder veiligheid. De EU moet 
haar geopolitieke schroom afwerpen, meer dan 
ooit verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen 
buitenring en tegelijk een wereldspeler zijn op het 
vlak van vrede, stabiliteit en handel. Voor defensie 
is de NAVO onze primaire partner. Aanvullend 
kiezen we voor een Europese Veiligheidsraad om de 
diverse bedreigingen voor de EU en haar lidstaten te 
beantwoorden. Democratische gedragenheid door de 
lidstaten en kordaat optreden worden gegarandeerd 
door het strategische kader voor het buitenlandse beleid 
Europees bij unanimiteit vast te stellen, en daarbinnen 
uitvoeringsbesluiten en sancties te nemen met een 
(super)gekwali�ceerde meerderheid. 

88. GEEN NIEUWE EUROPESE BELASTINGEN EN SCHULDEN 
We betalen al te veel belastingen in België, daaraan 
voegen we geen nieuwe Europese belastingen of 
schulden toe. We verzetten ons tegen een verdere 
Europese belastingbevoegdheid en gaan niet mee in de 
richting van een Europese transferunie. We passen voor 
een België XL op Europees niveau. Verantwoordelijkheid 
en e�ectieve solidariteit gaan hand in hand, maar wel in 
die volgorde.  

Het EU-budget moet focussen op de kerntaken. Dat 
zijn voor ons migratiebeheer, veiligheid en economie 
(onderzoek, ontwikkeling, innovatie, het versterken 
van onze concurrentiekracht, grensoverschrijdende 
topinfrastructuur). Zo hoe� ons geld niet langer naar 
industriële agrarische corporaties te vloeien, niet langer 
naar ine�ectieve transfers. Zo kan de nettobijdrage van 
Vlaanderen aan de Europese begroting dalen en veel 
meer dan nu onze eigen belangen dienen.  

Tijd om onze Europese wortels te waarderen
Met Europese debatten die niet enkel de portefeuille 
maar ook de onderbuik van onze bevolking beroeren, 
volstaat het niet te wachten op een compromis dat 
andere lidstaten maken. We moeten zelf mee aan het 
stuur komen. Wanneer onze Europese manier van 
leven wordt bedreigd, moeten we die compromisloos 
verdedigen. Wanneer de verscheidenheid van de 
verschillende EU-lidstaten wordt genegeerd, moeten 
we onze eigenheid tot een kracht van de Europese 
samenwerking blijven maken. Wanneer geopolitieke 
uitdagingen blijven toenemen, moeten we een 
strategische alliantie opbouwen: in de eerste plaats 
binnen de EU met de noordelijke landen, maar ook 
daarbuiten met een gedegen nabuurschapsbeleid.

89. EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, GEEN EUROPESE 
SUPERSTAAT
Europa komt op voor zijn culturele en taalkundige 
verscheidenheid. De EU moet onze identiteit, 
democratie en onze westerse normen en waarden – 
onze ‘manier van leven’ met de Verlichting als basis – 
uitdragen én beschermen.  

Samenwerking moet van onderuit komen en niet van 
bovenaf opgelegd worden. Lidstaten behouden het 
laatste woord bij elke verdragswijziging. Zij hebben 
ultiem het recht om te oordelen of de EU handelt 
binnen de haar toegewezen bevoegdheden. De Europese 
Commissie doet een voorstel en het Europees Parlement 
behoudt controle- en medebeslissingsrecht, samen met 
de Raad. Zo waarborgen we de diversiteit tussen en 
binnen de lidstaten. 

Brussel wordt de enige vergaderplaats voor het Europees 
Parlement. De maandelijkse verhuis naar Straatsburg 
stopt. Die is geldverslindend, klimaatonvriendelijk en 
ine�ciënt. We willen ook geen Europese kieskring met 
Europese lijsten en Europese kandidaten die de burger 
eerder doen vervreemden van de EU dan de kloof te 
dichten. De burger kiest de volksvertegenwoordiger die 
zijn of haar deel- of lidstaat in het Europees Parlement 
mag vertegenwoordigen. 

Tijd om onze Europese wortels te waarderen
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90. SELECTIEF LIDMAATSCHAP, GOED NABUURSCHAP
Deelstaten van huidige EU-lidstaten die op een 
democratische manier ona�ankelijk worden, moeten 
automatisch kunnen toetreden tot de EU via een 
vereenvoudigde en versnelde toetredingsprocedure. 
Die deelstaten passen immers het Unierecht al toe, hun 
burgers zijn EU-burgers en hun bedrijven, onderzoeks- 
en kennisinstellingen maken dagelijks gebruik van het 
vrij verkeer. Dat geldt ook voor Schotland, dat bijna 
vij�ig jaar deel uitmaakte van de EU. 

Het valt niet te ontkennen dat de voorbije externe 
uitbreidingsrondes nog niet verteerd zijn. Eerst 
moet daarom binnen de huidige Unie werk gemaakt 
worden van een diepgaandere samenwerking op de 
terreinen waar dat opportuun is vooraleer er over 
verdere externe uitbreiding te praten valt. Turkije kan 
geen lid worden van de Europese Unie: we stoppen 
met de toetredingsonderhandelingen en de pre-
toetredingssteun, maar maken werk van een strategisch 
partnerschap met landen uit de Europese ‘buitenring’ 
die geen perspectief op toetreding krijgen. Zo kiezen 
we voluit voor geopolitieke stabiliteit en samenwerking 
binnen een ‘Europese Politieke Gemeenschap’ waarin 
intergouvernementeel samengewerkt wordt, onder 
meer op het vlak van veiligheid, economie, energie, 
het beheersen van migratie en de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad.

Tijd om Europa eerlijk te maken
De globalisering aan het eind van de vorige en het begin 
van de huidige eeuw hee� heel wat welvaart gecreëerd, 
maar bracht ook kosten met zich mee die lang verborgen 
bleven. Zeker voor Europa. Sinds het laatste decennium 
voor de eeuwwisseling zien we dat de welvaartsgroei 
per capita in Europa onder het niveau van veel andere 
machtsblokken ligt. Een verlies aan concurrentiekracht, 
�nanciële deregulering, toegenomen regelgeving elders 
en het uitbesteden van jobs aan lageloonlanden zorgen 
voor maatschappelijke problemen. Onze maakindustrie 
werd vervangen door een minder productieve 
diensteneconomie en een uitdijende overheid.

Het principe van vrij verkeer van personen vormt een 
van de grondslagen van de Europese Unie en biedt 
werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers 
voor een beperkte periode uit te sturen naar een 
ander EU-land om daar voor zijn rekening te gaan 
werken (detachering). Geregeld worden gedetacheerde 
werknemers echter onderbetaald, kloppen ze overuren 
en zijn ze tewerkgesteld in soms mensonwaardige 
omstandigheden. Het systeem leidt tot oneerlijke 
concurrentie ten nadele van onze eigen werknemers, 
terwijl er misbruik wordt gemaakt van buitenlandse 
werknemers. Aangezien in de Europese Unie miljoenen 
mensen gedetacheerd worden, is sociale dumping een 
grensoverschrijdend probleem dat dringend aangepakt 
moet worden.

91. STRIJDEN TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE
De eengemaakte Europese markt brengt ons welvaart, 
maar kan dat enkel duurzaam doen als we de strijd tegen 
oneerlijke concurrentie door sociale fraude verderzetten. 
Dat doen we met een plan voor een ‘eerlijk Europa’. 

Op Europees vlak streven we naar een digitale 
en automatische informatie-uitwisseling tussen 
nationale socialezekerheidsdiensten, zodat onze 
inspectiediensten een grotere he�oom krijgen om ook 
op het vlak van sociale zekerheid het gelijke speelveld 
te verzekeren. In dat perspectief willen we ook gelijke 
socialezekerheidsbijdragen voor wie langer dan zes 
maanden gedetacheerd is. Verder willen we de digitale 
meldingsplicht uitrollen op Europees niveau en de vlucht 
van verantwoordelijkheid in de onderaannemersketen 
aanpakken.

Op binnenlands vlak rollen we onder meer 
de datamining tussen betrokken diensten en 
sectororganisaties verder uit.

Tijd om Europa eerlijk te eerlijk te eerlijk  maken
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Tijd voor een daadkrachtige democratie
‘Wat hee� het nog voor zin om te gaan stemmen? 
Ze doen in Brussel toch hun goesting.’ Het is de 
pijnlijke analyse die steeds meer mensen maken. Niet 
verwonderlijk als je ziet welke keuzes de traditionele 
partijen blijven maken. De grootste partij mag niet 
meebesturen, terwijl de premier uit de zevende 
partij komt. De groene en linkse partijen hebben in 
Vlaanderen amper gewicht, maar door te steunen 
op hun Franstalige zusterpartijen stellen ze zich 
federaal toch dominant op. En waarom willen ook 
centrumrechtse partijen besturen met Franstalige, linkse 
politici die totaal buiten onze Vlaamse democratie 
staan? Waarom zijn de Belgische ministers van onder 
meer Werk, Pensioenen, Economie, Mobiliteit, Klimaat 
allemaal Franstalig, terwijl we op die domeinen eigen 
Vlaamse keuzes moeten kunnen maken? 

Dit is geen theoretisch debat over ‘politici ergens in 
Brussel’. Het bepaalt ons leven. Of het nu gaat om het 
energiebeleid, om pensioenen en koopkracht, onze 
ondernemers, justitie, migratie of iets anders. Van de 
federale regering krijgt de Vlaming niet waarvoor hij 
of zij gestemd hee�. Het Belgische niveau bepaalt, de 
Vlaming betaalt. Door het parlement te versterken, de 
staatsvorm radicaal te democratiseren en de regering 
te confederaliseren, zetten we de kiezer en burger weer 
centraal. 

92. VERKIES JE EIGEN PARLEMENTSLID
We hertekenen de Vlaamse democratie: het grootste 
deel van de Vlaamse Parlementszetels (70 zetels) wordt 
verdeeld op basis van kleinere lokale kieskringen 
waarin telkens één parlementslid met de meeste 
stemmen (‘winnaar neemt alles’) verkozen wordt. De 
andere parlementszetels (30 zetels) worden verdeeld op 
basis van de resultaten in een Vlaamse kieskring. We 
behouden de kiesdrempel.

Kiezers kunnen zich zo opnieuw herkennen in hun 
vertegenwoordigers en krijgen tegelijk de mogelijkheid 
om alle Vlaamse ministers en toppolitici te beoordelen 
op hun daden, ongeacht waar in Vlaanderen ze wonen. 

Zo combineren we nabijheid en brede impact, 
komen er minder partijen en wordt het mandaat van 
parlementsleden versterkt. We knippen daarbij ook 
sterk in het aantal parlementsleden, federale ministers 
en hun kabinetsmedewerkers. Voor de organisatie en de 
samenstelling van het confederale parlement verwijzen 
we naar de congresteksten van 2014.

93. EEN REPUBLIKEINSE STAATSVORM
We kiezen voluit voor een parlementaire democratie. 
De monarchie doo� uit met het huidige regerende 
staatshoofd. Koning Filip is de laatste vorst. In 
afwachting van het confederale model komt naar 
Vlaams voorbeeld het initiatiefrecht om een federale 
regering te vormen eerst toe aan de grootste partij. De 
Kamervoorzitter coördineert eventueel verder. 

Er worden geen adellijke titels meer toegekend. 

94. SNELLERE REGERINGSVORMING
Een federale regering vormen is een Dodentocht 
bovenop een Processie van Echternach. Om de druk 
op de coalitievorming hoog te houden en een slank 
bestuur te garanderen, hertekenen we de procedure 
van lopende zaken. In een regering van lopende zaken 
behoudt elke partij uit de a�opende regering maximaal 
één afgevaardigde. Samen vormen die afgevaardigden 
een kabinet van vicepremiers dat de kernposten bemant. 
Als er drie maanden na de verkiezingen nog altijd geen 
nieuwe federale regering gevormd is, worden de lopende 
zaken verder behandeld door de besturende partijen van 
elke taalgemeenschap. Het moge echter duidelijk zijn dat 
wie structureel een snellere regeringsvorming wil, voor 
confederalisme kiest.

Tijd om het evenwicht tussen democratie en rechtstaat 
te herstellen
Wie beslist? Verkozen vertegenwoordigers of rechters? 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) in Straatsburg blij� de beleidsruimte van 
Europese democratieën verder inperken, in het 
bijzonder op het domein van asiel en migratie. Politici 
botsen daardoor steeds vaker met deze internationale 
rechterlijke uitspraken. Zo is het EHRM een soort �naal 
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Hof van Beroep geworden voor asielzaken, wat nooit 
de bedoeling was. Het verhindert landen om een eigen 
migratiebeleid te voeren door een zeer activistische 
interpretatie van het initiële Verdrag. De rechtspraak 
van het EHRM gaat daarenboven over zeer speci�eke 
gevallen, waarbij vaak niet duidelijk is welke algemene 
beleidslijnen daaruit volgen.

Het is tijd voor een nieuw democratisch evenwicht. Het 
herwaarderen van de volkswil is essentieel om uit de 
democratische recessie te geraken. Uw stem moet nut 
hebben én gerespecteerd worden.

95. GRONDWETTELIJK FUNDAMENT
We kiezen voor de rechtstaat, niet voor een steeds verder 
uitdijende aansprakenstaat. We brengen de grondwet 
terug naar de essentie van de liberale grondrechten en 
vrijheden, en roepen de ‘vergrondwettelijking’ van allerlei 
andere aanspraken een halt toe. Zo herwaarderen we de 
democratische ruimte en combineren we de continuïteit 
van fundamentele grondrechtenbescherming met respect 
voor de kiesuitslag.

Zo schrappen we het deel van artikel 23 waaruit rechters 
op basis van de zogenaamde stand-still- clausule 
ondertussen zaken a�eiden die elke sociale hervorming 
onmogelijk maken. Ze bewaken zogezegd sociale rechten, 
maar paradoxaal genoeg ondergraven ze op termijn het 
voortbestaan van onze welvaartstaat.

Door de schrapping van die passage krijgen politici weer 
grip op de mogelijkheid om aan nieuwkomers meer 
plichten op te leggen voor ze toegang krijgen tot sociale 
rechten. Zo kan het evenwicht tussen rechten en plichten 
hersteld worden.

We behouden de grondwettelijke vrijheid van 
onderwijs, maar herformuleren die, zodat vrijheid 
vooral betrekking hee� op het pedagogische project 
en de levensbeschouwing, niet op wat de gemeenschap 
verwacht dat leerlingen kennen en kunnen. De 
onderwijsvrijheid kan niet ingeroepen worden als louter 
juridische grond om de onderwijskwaliteit niet op te 
krikken.

96. DEMOCRATISCHE AUTONOMIE
We herstellen de parlementaire autonomie door, naar 
Canadees voorbeeld, de mogelijkheid in te voeren 
om bepaalde gewone wetgeving af te schermen van 
welbepaalde grondwettelijke toetsing en vernietiging. 
Dat kan alleen bij wetgeving die gerelateerd is aan 
zogenoemde niet-klassieke grondrechten en waarbij het 
individueel belang afgewogen wordt tegen het algemeen 
belang.

In die gevallen kan het parlement met een tweederde- 
meerderheid een beslissing van het Grondwettelijk 
Hof verwerpen, waarna een soortgelijke procedure 
op dezelfde gronden gedurende vijf jaar niet meer 
aangespannen kan worden bij het Hof. Zo waarborgen 
we de ruimte om beleid te voeren, garanderen we de 
absolute grondwettelijke rechten en respecteren we de 
wil van de kiezer.

97. INSNOEREN VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS (EHRM)
Te veel macht is gedelegeerd naar internationale niveaus 
waar onvoldoende democratische tegenmacht is. 
Tegelijk is de juridisering van het democratische proces 
doorgeslagen. Rechters moeten recht spreken, niet in 
de plaats treden van de wetgever. Daarom snoeren we 
het rechterlijke activisme van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg in. 

We voeren enkel arresten van het EHRM uit 
waarbij we zelf partij zijn, en passen niet proactief 
wetgeving aan omwille van arresten waarbij 
alleen andere staten betrokken zijn. De Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen vragen we zich voor haar 
beslissingen enkel te baseren op arresten waarbij België 
partij was.

Net zoals al onze buurlanden voegen we daarnaast 
aan de grondwet een bepaling toe over de positie van 
het internationaal recht (niet-EU recht) in de eigen 
rechtsorde. Voortaan bepalen we bij de rati�catie van 
internationale (niet-EU) verdragen ook van welke 
bepalingen we de rechtstreekse werking niet aanvaarden, 
zoals dat in Nederland gebeurt.
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Tijd om wakker te worden voor woke
De vrije meningsuiting, de mogelijkheid om als burger 
zonder gevaar op vervolging zijn of haar gedacht te 
kunnen zeggen en schrijven, is een fundament van 
een vrije rechtstaat. Ze schept de ruimte om ideeën 
te toetsen, te laten rijpen en te verbeteren door er 
tegenwerpingen op los te laten. �eoretisch is iedereen 
het daarmee eens. Ook met het feit dat die vrijheid niet 
absoluut is. Het schoentje knelt daar waar we de grens 
trekken.

Het recht op vrije meningsuiting verschui� in een 
oprukkend klimaat van politieke correctheid richting 
een recht om niet beledigd te worden. Daarbij kijken 
de brigades van die woke-ideologie naar de overheid 
als moreel kompas en regulator. Nochtans lee� het 
maatschappelijke debat van scherpe tegenstellingen en 
retorische kwinkslagen. Wanneer een overheid zich wil 
mengen in wat er al dan niet gezegd mag worden, is 
waakzaamheid geboden. Burgers kunnen niet bij wet 
tot moraliteit gebracht worden en het is niet aan politici 
om fatsoensregels te dicteren. Een ‘slechte’ gedachte 
bestrijd je het best door een betere gedachte voor te 
stellen. We zeggen ‘ja’ aan de vrijheid om gelijk welke 
mening te formuleren. We verkiezen de imperfectie van 
de vrijheid boven de imperfectie van de onvrijheid. 

De opkomst van sociale media hee� geleid tot een 
verregaande en zichtbare polarisering binnen de 
samenleving. De Facebooks en Twitters van deze wereld 
zijn als doorgeefplatformen van informatie verworden 
tot monopolistische giganten met een enorme invloed 
over wat de burger al dan niet te zien en te horen 
krijgt. Op basis van ondoorzichtige algoritmes en 
procedures wordt mensen het spreken belet. Een 
ander probleem van die algoritmes is dat ze mensen 
opsluiten in echokamers waar ze alleen nog de stem 
van gelijkgezinden horen. Hoewel een privébedrijf dat 
in principe legitiem kan doen, voelt iedereen aan dat 
dergelijke oligopolies niet wenselijk zijn in een open 
debatcultuur.     

 
We verzetten ons tegen de doorgeschoten woke-ideologie 
waarbij relatief kleine groepen op basis van historische 
of vermeende onderdrukking en op ondemocratische 
wijze plichten willen opleggen aan de hele gemeenschap. 
Ons Vlaanderen bestaat niet uit identitaire groepen 
die vechtend over straat rollen. Ons Vlaanderen 
bestaat uit Vlamingen in alle vormen en maten die met 
elkaar beleefd in gesprek gaan en van mening kunnen 
verschillen, zoals het hoort in een democratie.

98. WE HERWAARDEREN DE VRIJE MENINGSUITING
We kiezen resoluut voor het heilige vuur van de vrijheid. 
Alleen oproepen tot geweld moet als standaardregel 
vervolgbaar zijn. Daar trekken we de lijn. ‘Aanzetten tot 
haat’ schrappen we uit de strafwetgeving omdat haat niet 
te de�niëren valt en bovendien op zich ook niet stra�aar 
is. Iemand aanzetten tot iets dat niet stra�aar is, kan 
moeilijk stra�aar zijn. Uit respect voor historische feiten 
behouden we wel de bestaande wetgeving inzake het 
ontkennen van historische volkerenmoorden.

99. GEEN CENSUUR DOOR KLASSIEKE EN NIEUWE MEDIA
Met private en publieke mediabedrijven die deels 
gesubsidieerd worden met publiek geld wordt in een 
overeenkomst vastgelegd dat inhoud waarvan men 
oordeelt dat ze achterhaalde opvattingen of stereotypen 
bevat niet o�ine gehaald of verwijderd wordt, maar 
eventueel wel van duiding voorzien kan worden. 

We vinden dat de overheid socialemediabedrijven 
niet kan verplichten om op te treden als rechter door 
berichten te verwijderen en mensen te blokkeren, tenzij 
in limitatief opgesomde gevallen van criminaliteit. 
Disputen over de toelaatbaarheid van een bepaalde 
uitspraak moeten op korte termijn door een rechter 
beslecht worden.   

Op Europees niveau bepleiten we de aanpassing van de 
Digitale Dienstenwet om te ver doorgeschoten censuur 
aan banden te leggen. Daarom stellen we voor dat men 
enkel toestaat dat socialemediaplatformen zaken o�ine 
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kunnen halen wanneer het overduidelijk stra�aar 
materiaal betre� (bijvoorbeeld onthoofdingsvideo’s, 
kinderporno, een duidelijke oproep tot geweld) en dat 
op basis van een lijst limitatief opgesomde misdrijven. 
Buiten die lijst komt het niet aan technologiegiganten 
toe om inhoud te verwijderen. De integriteit en 
gebruiksvriendelijkheid van het platform kunnen 
via labels en persoonlijke gebruikersinstellingen 
gewaarborgd blijven.

100. TROTS OP HET VERHAAL VAN VLAANDEREN
We zijn er trots op om Vlaming te zijn en willen dat 
ook uitdragen in binnen- en buitenland. Het cultiveren 
van een gemeenschappelijke Vlaamse identiteit 
als bindmiddel tussen oud en jong, rijk en arm, en 

autochtoon en nieuwkomer is daarbij het oogmerk. 
Wij willen ons verleden niet bekijken als een procureur 
los van de historische context. Liever brengen we een 
genuanceerd verhaal waarbij we ook de vele positieve 
verwezenlijkingen belichten die Vlaanderen op de kaart 
hebben gezet en waaruit we als gemeenschap trots 
mogen putten. In ons cultuurbeleid blijven we de nadruk 
leggen op de dynamische wisselwerking tussen erfgoed 
en vernieuwing. We waken actief over onze Vlaamse 
tradities en beschermen die. 

We creëren een fysiek belevingscentrum over het verhaal 
van Vlaanderen dat onze geschiedenis dynamisch en 
eigentijds vertelt.

AMBITIE 10 ONZE VRIJHEID EN IDENTITEIT BESCHERMEN

Samuel-Joe, 23 jaar

Mujito, 38 jaar

Emma, 20 jaar

Jackie, 44 jaar

Denyse, 4 jaar
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Veerle, 57 jaar

Francine, 82 jaar

Roseline, 64 jaar

Dorinda, 39 jaar

Kristel, 97 jaar

Reimond, 89 jaar

Jolien, 26 jaar

Rosalie, 7 jaar

Josse, 12 jaar
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