
Meer tewerkstelling
Tim Vandenput

Minder regels
Rik Daems

Een sterker Europa
Guy Verhofstadt

Vooruitgang door groei
Guy Vanhengel

“Gaan voor  
economische 
groei, voor een 
sterker pensioen 
en betere zorg.”

        

         goesting 
        in de toekomst



 “Belastingen verlagen doe je niet om 
cadeautjes te beloven, maar omdat het de 
economie doet groeien. Het allerlaatste wat 
we nu moeten doen is nieuwe belastingen 
heffen. Wij zijn de enigen die dat begrepen 
hebben. We zijn de enigen die belastingen 
verlagen in plaats van ze te verschuiven.”

Gwendolyn Rutten
Voorzitter Open Vld

Het 5-5-5 Groeiplan voor  
de economie in           remedies.9
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ONZE BELASTINGBRIEF TELT 
ONGEVEER 500 VAKJES. 
WE DOEN ER 2 TOT 5 UUR OVER 
OM ‘M IN TE VULLEN. IN DE 
MEESTE ANDERE LANDEN TELT 
DE BELASTINGBRIEF MINDER 
DAN 100 VAKJES. WE ZIJN WÉL
BIJ DE BESTE VAN DE KLAS IN
HET GEBRUIK VAN DE 
ELEKTRONISCHE AANGIFTE.
(BRON: DELOITTE CONSULTANTS, 2013)



“Het toenemende aantal gepensioneerden is 
geen probleem als onze economie groeit. Met 
ons ‘5-5-5-Groeiplan’ voor de economie blijven 
pensioenen betaalbaar. Want niet de pensioe-
nen zijn het probleem, wel het feit dat meer 
mensen een job nodig hebben.”

Alexander De Croo
Minister van Pensioenen

“Met minder regels geven we onze economie 
meer zuurstof. Vrij initiatief en ondernemer-
schap zijn de fundamenten van welvaart. Wij 
kiezen voor vertrouwen in plaats van betut-
teling. Op die manier zullen ondernemingen 
sneller beslissingen nemen en komt er meer 
tewerkstelling.”

Guy Verhofstadt
Lijsttrekker Europa
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Alles begint met de economie. Want economische groei is altijd het  
fundament waarop welvaart en welzijn worden gebouwd. Daarom heb-
ben wij een groeiplan dat ambitieus is, en toch realistisch. Het beloont 
wie werkt of gewerkt heeft. En het stimuleert wie werk geeft.



“Dat is eerlijker en 
eenvoudiger, en mensen 
houden meer over. “

Irina De Knop
Lijstduwer Vlaams Parlement

Remedie 2:
“Anderen willen lasten  
verschuiven. Wij willen  
lasten verminderen,  
met 5 miljard voor wie werkt 
en gewerkt heeft.”

Tim Herzeel
6de plaats Vlaams Parlement

Remedie 5:
“We verlagen ook de  
belastingen voor bedrijven 
met 5 miljard euro. Dat doen 
we als volgt: we voeren het 
competitiviteitspact  
volledig uit, en vanaf 2017 
doen we er een schep 
bovenop door jaarlijks de 
patronale RSZ-bijdragen met 
1% te verminderen.”

Anne Van Goidsenhoven
12de opvolger Vlaams Parlement

Remedie 7:
“We laten niemand 
achter. Wie werk zoekt,  
ondersteunen we.  
Werkzoekenden krijgen 
daarom hulp van een 
jobcoach, vanaf dag één.”

Bram Delvaux
5de plaats Vlaams Parlement

Remedie 6:
“Door de lasten te verlagen 
werken we ook onze loon-
handicap met de buur- 
landen weg. Dat is goed 
voor onze export, en dus 
voor de economie.”

Christel Hendrix
14de opvolger Vlaams Parlement

“Daarom willen wij 
Vlaamse RSZ-kortingen  
voor 55-plussers.”

Hendrik Alex Latacz
13de plaats Kamer

Remedie 3:
We willen slechts 
twee schijven in de 
personenbelasting 
overhouden.

Remedie 4: 
Een onderneming 
die kansen geeft aan 
oudere werknemers 
is ook een vorm van 
duurzaamheid. 
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Remedie 1:
“We dringen de kosten 
van de overheid terug.“

Elke Malotiaux
6de plaats Kamer 
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“Dat zijn 100.000 extra paar hel-
pende handen, maar meteen ook 
100.000 mensen die zelfredzaam 
worden. Dat is het echte verband 
tussen groei en solidariteit.”

Eddie De Block
Lijstduwer Opvolgers Vlaams Parlement

“België heeft de crisis in verge-
lijking met andere landen goed 
doorstaan. Om nog meer ruimte 
te creëren voor onze economie 
laten we de uitgaven van de 
overheid minder snel stijgen dan 
de economie. Zo daalt het over-
heidsbeslag tot onder de helft.”

Luk Van Biesen
4de plaats Kamer

Remedie 9:
Alle maatregelen  
van ons groeiplan  
zorgen samen  
voor liefst 100.000  
extra jobs.

IN ZWEDEN IS DE TEWERKSTELLING 
HOOG EN DE ZORG STERK 
UITGEBOUWD. DAT SUCCES KOMT 
NIET UIT DE LUCHT VALLEN. HET 
SCANDINAVISCHE LAND VERLAAGDE 
DE BELASTINGEN MET EEN KWART OP 
20 JAAR EN SNOEIDE IN DE WIRWAR 
VAN SCHENKINGS- EN ERFRECHTEN. 
DE KOSTPRIJS VAN DE OVERHEID ZIT 
VANDAAG ONDER DE 50%.  
IN 1993 WAS DAT NOG 67%.  
(BRON: THE ECONOMIST, 2013)

Feit
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Remedie 8:
We slanken alle
overheden samen 
met 5 % af. 



recepten voor de beste zorg  
en een zekere oude dag.

“Uitdagingen pak je aan en los je op. Zeker in 
de zorg. We zetten mensen centraal en laten 
niemand achter. Een samenleving gaat niet 
vooruit als mensen achterblijven.  
Daarom moeten we zorg dragen voor  
iedereen. Ons zorgplan doet precies dát.  
We zijn te werk gegaan zoals ik dat als dokter 
ook doe: eerst de juiste diagnose stellen, dan 
de juiste remedies toepassen. “ 

Maggie De Block
Lijsttrekker Kamer

13

 
TEGEN 2025 TELT 
VLAANDEREN 41% 
MEER 65+ERS. 
(STUDIEDIENST VLAAMSE REGERING, 2009)
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recepten voor de beste zorg  
en een zekere oude dag.

“We zijn in ons land erg goed in  
gezondheidszorg. Dat hoeft niet te  
veranderen. Meer nog, we kunnen een 
voorbeeld voor andere landen worden.  
Door meer samen te werken en dingen 
efficiënter te organiseren kom je ver. Net als 
door mensen meer vrijheid te geven.”

Guy Vanhengel
Lijsttrekker Brussels Parlement

“We moeten geen angst hebben voor onze 
oude dag. Want we leven langer en gezonder 
dan ooit. En de wetenschap staat niet stil.  
Als we al de mogelijkheden die zich  
aandienen slim benutten, dan kunnen we 
voor iedereen zorgen. Dan verzilveren we  
de vergrijzing.”

Annemie Turtelboom
Minister van Justitie
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We leven steeds langer. We worden dus allemaal ouder. En dat is 
fantastisch nieuws. Zeker als we erin slagen iedereen moderne zorg op 
maat te bieden, en een kwieke oude dag. Met ons groeiplan zorgen we 
voor de noodzakelijke middelen. Met ons zorgplan voor de juiste aanpak.



Recept 4:
“Betaal technologie die 
thuiszorg vergemakkelijkt 
terug. Tele-applicaties en 
zorg op afstand betalen we 
deels terug als vaststaat dat 
ze echt helpen.”

Walter Zelderloo
Lijstduwer Opvolgers Kamer

Recept 5: 
“Oud is niet out. Wie met 
pensioen is en boordevol 
energie zit, mag van ons 
daarom een cent bij- 
verdienen.”

Paul Dams
8de plaats Vlaams Parlement

Recept 2:
“Mensen met een beperking 
zijn daarom nog niet beperkt. 
Breid het Persoonlijk Assistentie 
Budget uit, want nu kunnen 
slechts 2000 mensen ervan 
genieten.”

Karla Muylaert
7de plaats Vlaams Parlement

Recept 1: 
“Thuiszorg op maat wordt 
steeds belangrijker. Want als we 
zoveel mogelijk mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen laten 
wonen, verlichten we ook de 
druk op rusthuizen.”

Katrijn Willems
2de opvolger Kamer

Recept 3:
“We houden mensen langer aan het 
werk. Zo houden we de pensioenen 
betaalbaar. We belonen dat langer 
werken ook in de opbouw van het 
eigen pensioen.”

Mon Fillet
15de opvolger Vlaams Parlement

Recept 6:
“In een moderne gezondheidszorg 
moet de mondige patiënt de spil zijn 
waaromheen alles draait en waarop 
alles is afgestemd.”

Patrick Tordeurs
13de opvolger Vlaams Parlement
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“Want wie nu uiteindelijk de zorg aan-
biedt, is niet van tel. Dat we iedereen 
goed kunnen helpen, dat is wat telt.”

Gwenny De Vroe
4de plaats Vlaams Parlement

Recept 7: 
De wachtlijsten in de 
zorg spreken voor 
zich: we hebben én de 
overheid én privé- 
initiatief nodig om 
voor voldoende 
capaciteit te zorgen.
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BELGIË DANKT DE 
COMPETITIVITEIT VAN 
HAAR ECONOMIE AAN 
HAAR UITSTEKENDE 
GEZONDHEIDSZORG EN 
BASISONDERWIJS.
 (BRON: WORLD ECONOMIC FORUM,  
GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2012-2013)

Feit



Recept 11:
“We laten vrijwilligers en 
mantelzorgers bijkomende 
rechten opbouwen, onge-
acht hun arbeidsstatuut. 
We geven ze ook betaalde 
rustperiodes.”

Filip Van Ginderdeuren
14de plaats Kamer

Recept 12:
“Hier morsen we met  
middelen, daar onderbenut-
ten we ze dan weer in onze 
gezondheidszorg. Stop 
budgetten en zorgverleners 
niet langer in hokjes, laat ze 
de krachten bundelen.”

Thérèse Ekanga
11de plaats Vlaams Parlement

Recept 8:
“Het is niet omdat je zorg nodig 
hebt, dat je niet meer weet wat 
je wil. We geven mensen daarom 
een persoonlijk zorgbudget.  
Zo stellen we de zorgbehoevende 
centraal en geven we hen meer 
vrijheid.”

Caroline Van Goidsenhoven
9de plaats Kamer

Recept 10:
“Thuisverzorgers hebben een mooi 
maar zwaar beroep. We verlichten de 
administratieve rompslomp voor hen, 
zodat ze zich kunnen concentreren op 
het helpen  van mensen.”

Thomas De Mey
11de opvolger Vlaams Parlement

Recept 13: 
“Koppel de verspreide berg digitale 
medische informatie aan elkaar.  
Eens die puzzel is gelegd,  
hebben we er een indrukwekken-
de kennisbron voor onderzoek en 
preventie bij.”

Inge Bonaventure
6de opvolger Kamer
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Recept 9: 
“Woonvormen zoals  
kangoeroewonen en  
meegroeiwoningen zijn 
creatief en nuttig.  
We vragen dus een soepele 
administratieve omkadering.”

Iris Vander Schelde
9de plaats Vlaams Parlement
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ideeën om
Brussel te doen
werken 

Idee 1:
“Vroeger dan verwacht bereikte de 
begroting van het Brussels Gewest een 
evenwicht; ja er is zelfs een overschot en  
dit zonder de belastingen voor de 
Brusselaars te verhogen waardoor we  
de beste van de Belgische klas zijn!”

Guy Vanhengel 
Lijsttrekker Brussels Parlement

Els Ampe
2de plaats Brussels Parlement
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Idee 2:
“Er is slechts één recept om 
jonge gezinnen in Brussel te 
houden: meer investeren in 
kinderopvang, scholen en 
aangename woonwijken.”

Ann Brusseel
Lijsttrekker Vlaams Parlement Brussel

BR

VL

BE



DE HELFT VAN DE 
WERELDBEVOLKING WOONT IN 
EEN STAD. EN DAT AANTAL ZAL DE 
VOLGENDE JAREN ALLEEN MAAR 
STIJGEN. SLIM OMGAAN MET ONZE 
STEDEN MAAKT DUS EEN WERELD 
VAN VERSCHIL. (BRON: VERENIGDE NATIES)

Feit

Idee 5: 
“Ik deed een experiment 
en kwam een maand lang 
rond met 180 euro.  
Ik praatte toen met veel 
“ervaringsdeskundigen”, 
mensen in armoede dus.“
Carla Dejonghe
3de plaats Brussels Parlement Brussel

Idee 6: 
“De vrijheid om zichzelf te 
zijn, is de hoogste vorm van 
rechtvaardigheid jegens 
anderen.”

René Coppens
Lijstduwer Brussels Parlement
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Idee 3: 
“Ieder beslist best zelf over eigen 
hebben en houden, daar zijn 
geen politici voor nodig. Politici 
beperken zich best tot bepalen 
van faire spelregels.” 

Els Ampe 
2de plaats Brussels Parlement

Idee 4: 
“We hebben geen 
staatshervorming  
nodig, wel een fiscale 
hervorming die de  
steden sterker maakt.”
Thomas Ryckalts
Lijsttrekker Kamer Brussel
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Idee 7: 
“Mensen worden niet met 
dezelfde kansen geboren 
en dragen ook niet  
dezelfde rugzak.  
Daarom kan een duwtje  
in de rug helpen, maar  
op een bepaald moment 
moet je het dan ook zelf 
doen.”
Khadija Zamouri
1ste opvolger Brussels Parlement

Idee 9:
“Economie kent geen  
grenzen: geen  
landsgrenzen en zeker 
geen regiogrenzen. 
 Ja dus aan de Brussels 
Metropolitan Region.”
Jean-Luc Vanraes
Lijstduwer opvolgers Brussels Parlement

Idee 8:
“Brussel, aan de slag! Inzetten 
op jobs is inzetten op een mooi 
toekomstperspectief voor stad én 
inwoners”

Herman Mennekens
2de opvolger Brussels Parlement

Idee 10: 
“We hielden Brussel 
financieel gezond zonder 
de belastingen te  
verhogen. Integendeel,  
we schaften er af. Bij ons  
is de miserietaks al  
verleden tijd.”
Stefan Cornelis
4de plaats Brussels Parlement
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Idee 11:
“Als trotse Brusselaar wil ik blijven 
ijveren voor Brussel als kloppend hart 
van Europa en als volwaardig gewest”

Lionel Bajart 
2de plaats Vlaams Parlement Brussel

Idee 14: 
“Wie in de stad woont, kost de 
overheid minder omdat de voor-
zieningen door meer personen 
gebruikt worden. Daarom heeft 
die stadsbewoner een fiscale 
stadskorting tegoed.”

Frank Dewael
1ste opvolger Kamer Brussel

Idee 13: 
“We laten Brussel werken door 
de Brusselaars aan het werk  
te zetten.”

Stef Colens
4de plaats Kamer Brussel

Idee 15:
“Wie maakt er de 
beste keuzes, jij of 
de overheid?”
Franc Bogovic
1ste opvolger  
Vlaams Parlement Brussel

Idee 12: 
“Een leefbare hoofdstad is in het 
belang van iedereen. Het is een 
basisvereiste voor vrijheid.”

Mimi Crahaij
2de plaats Kamer Brussel
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Idee 16: 
“Creatieve industrieën passen perfect 
bij Brussel. Waarom niet investeren 
in film-, animatie-, games-, mode- en 
televisie-industrie?”

Eva Vanhengel
Lijstduwer opvolgers Vlaams Parlement Brussel
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remedies voor groei 
en ondernemerschap

Remedie 1: 
“Omdat wij pleiten voor samenwerking tussen overheden, 
pleiten we er ook voor dat federale en Vlaamse impulsen 
voor de economie elkaar versterken. Daarom willen we 
een Vlaamse RSZ-korting op loonlasten voor 55-plussers 
en jongeren.”

Rik Daems
2de plaats Vlaams Parlement

ALLE KMO’S SAMEN
GEVEN IN VLAANDEREN 
AAN MEER DAN 640.000 
MENSEN WERK. (BRON: UNIZO)

Feit
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Remedie 2: 
“We versoepelen de openingsuren van 
winkels. Het verplichte sluitingsuur 
wordt, als de winkelier wil, van 20 uur 
verlengd naar 22 uur.”

Kathleen D’Herde 
4de opvolger Kamer

Remedie 3:
“We zorgen ervoor dat ook 
KMO’s gebruik kunnen maken 
van fiscale gunstmaatregelen 
voor onderzoekers.”

Peter Beerens
10de plaats Vlaams Parlement

Remedie 4:
“We passen de
faillissementswetgeving 
aan om ondernemers 
sneller een tweede kans 
te geven. Want zonder 
zin voor risico, geen 
innovatie of groei.”
Maggy Marien
9de opvolger Vlaams Parlement
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Remedie 7:
“We maakten veel en noodzakelijk 
werk van een beter sociaal statuut 
voor zelfstandigen. Samen met de 
ondernemerswereld blijven we dat 
doen.”

Joris Pijpen
10de opvolger Vlaams Parlement

Remedie 5:
“Als bedrijven willen en
kunnen aantonen dat
horecakosten in het kader
van de professionele activiteit 
gemaakt werden, dan moet
dat volledig aftrekbaar zijn.”
Kris Peetermans
7de plaats Kamer

EU

VL

BE

EU

VL

BE

EU

VL

BE

Remedie 6: 
“Brussel gaat ons allemaal aan. 
En hun begroting is de beste 
van de klas. We investeren 
de volgende jaren in een 
aantrekkelijke hoofdstad.”

Tine Bigaré
7de opvolger Kamer



Remedie 8:
“Creëer regelluwe zones voor bedrijven. Ondersteun 
economisch zwaar geteisterde regio’s of zones door be-
paalde wetgeving en procedures tijdelijk te versoepelen. 
Dat stimuleert de opstart en uitbreiding van bedrijfsac-
tiviteiten en trekt investeringen aan. Allemaal goed voor 
de lokale economie.”

Daniëlle Vanwesenbeeck
1ste opvolger Vlaams Parlement

“Dat vertaalt het engagement om de 
lasten te verlagen en de loonhandicap 
weg te werken. Zo weet iedereen precies 
in welke omgeving de economie kan 
groeien zonder onaangename verrassin-
gen onderweg.”

Yoeri Vastersavendts 
2de opvolger Vlaams Parlement

Remedie 9:
We sluiten een 
fiscaal pact tussen 
de verschillende 
overheden en het 
bedrijfsleven. 
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LERAARS ZEIDEN TEGEN 
THOMAS EDISON DAT HIJ 
‘TE DOM WAS OM WAT DAN 
OOK ONDER DE KNIE TE 
KRIJGEN.’ EDISON HEEFT 
MEER DAN 1000 PATENTEN 
OP ZIJN NAAM STAAN EN IS 
DE UITVINDER VAN ONDER 
MEER DE GLOEILAMP EN DE 
VIDEOCAMERA. BRON: BUSINESSINSIDER.COM

Feit



Recept 1:
“Om Vlaanderen opnieuw te doen 
vooruitgaan heb je een visie nodig. 
Ambitie. Goesting. Daarom hebben 
we oplossingen voor de vele  
plaatsen waar Vlamingen stilstaan: 
in de file en in de wachtrij. Boven-
dien geven we vrijheid terug, en 
snoeien we in de Vlaamse regulitis.”
Jo De Ro
3de plaats Vlaams Parlement
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recepten om Vlaanderen 
vooruit te doen gaan.

Recept 2: 
“We reduceren de Vlaamse overheid tot 
slechts 5 duidelijke domeinen. Dat is 
eenvoudiger, duidelijker. Beter dus. 
En het kost u en mij minder geld. Wat we 
besparen, kunnen we investeren in wat 
telt: burgers en bedrijven. We doen de 
economie terug groeien.”

Gwendolyn Rutten
Lijsttrekker Vlaams Parlement

DE STAATSHERVORMING DIE 
VORIG JAAR WERD DOORGEVOERD 
IS DE GROOTSTE OOIT. ALLE 
GEWESTEN SAMEN BESCHIKKEN 
NU OVER HET MERENDEEL AAN 
BESLISSINGSMACHT EN MIDDELEN 
IN HET FEDERALE BELGIË.

Feit
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Recept 3: 
“Politiek moet over dromen 
gaan. Voor veel mensen is 
die droom een eigen huis. 
Wij behouden daarom de 
woonbonus, een fiscale prik-
kel voor wanneer je koopt, 
bouwt of renoveert.” 

Danny Vangoidtsenhoven
12de plaats Vlaams Parlement

Recept 4:
“Vlaanderen krijgt nu een 
pak nieuwe bevoegdheden 
bij. Dat mag geen excuus 
zijn om regels bij te maken. 
Integendeel. Het is dé kans 
om te vereenvoudigen.”

Anne Coppens
8ste opvolger Vlaams Parlement

Recept 5: 
“Vereenvoudigen is niet 
hetzelfde als blind besparen. 
We kiezen om Vlaanderen 
gericht efficiënter te maken. 
Zo boek je winst.”

Liesbeth Devue
13de plaats Vlaams Parlement

Recept 6:
“Structuren leiden tot 
eenheidsworst. Zeker in het 
onderwijs is dat een slechte 
zaak. Wij kiezen voor maat-
werk, met veel autonomie 
voor de school zelf.”

Chantal Denuit
7de opvolger Vlaams-Parlement

Recept 7:
“De gemeenten moeten 
eigen klemtonen in hun 
sportbeleid kunnen leggen, 
zonder betutteling van 
bovenaf. “

Filip Moons
15de plaats Vlaams Parlement
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Recept 8:
“In een eerste fase geven we 
gemeenten de helft meer 
beleidsruimte. Die komen 
over van het Vlaamse en 
provinciale niveau.”

Marie Van Cauter
14de plaats Vlaams Parlement

Recept 9:
“Meer slagkracht voor de 
gemeente betekent net dat 
lokale burgerinitiatieven en 
wijkwerking op meer steun 
zullen kunnen rekenen.”

Kristof De Cuyper
6de opvolger Vlaams Parlement

Recept 10:
“Als steden en gemeenten 
hun zaken beter kunnen re-
gelen, is dat ook een goede 
zaak om ons platteland te 
behouden.”

Hilde Van Overstraeten
16de plaats Vlaams Parlement

Recept 11:
“Snelle fietsverbindin-
gen en het stimuleren 
van elektrische fietsen 
zijn een goed alternatief 
voor woon/werkverkeer. 
Daarom investeren we in 
fietspaden.”

Sandy Monette
5de opvolger Vlaams Parlement

Recept 12:
“Lokale besturen zijn het 
best geplaatst om te weten 
waar bij hun de bus al dan 
niet moet langsrijden en  
hoe vaak per dag.”

Melissa Vandenhove
17de plaats Vlaams Parlement
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Vlaams
parlement

GEMIDDELD STAAT U
59 UUR PER JAAR IN 
DE FILE. DAT IS HET 
DUBBELE VAN UW 
AANTAL UREN VRIJE 
TIJD PER WEEK

Feit

Recept 15:
“Investeren in infrastructuur is 
zo belangrijk dat het snel moet 
gaan. Dus we vragen mensen 
hun mening voordat  
we beslissen. Anders draaien  
we rondjes.”

Pascale  
Vanaudenhove 
3de opvolger  
Vlaams Parlement

Recept 14:
“We hebben doelgerichte investeringen 
nodig in extra rijruimte, nieuwe wegen 
en spitsstroken. We werken snel missing 
links weg.”

Olivier Lesceu
18de plaats Vlaams Parlement
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Recept 16:
“Wij laten bedrijven en
werknemers gewoon kiezen:
of een bedrijfswagen,
of een budget voor een
vervoermiddel naar keuze.
Allebei fiscaal even
voordelig.”
Dirk Devroey
19de plaats Vlaams Parlement
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Recept 13:
“Een gratis bus is  
misschien wel leuk.  
Maar een bus die mij stipt 
en comfortabel brengt 
waar ik heen wil, is nog 
veel leuker.”
Piet Ockerman
4de opvolger Vlaams Parlement
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Opvolgers

1 RUTTEN GWENDOLYN
2 DAEMS RIK
3 DE RO JO
4  DE VROE GWENNY
5  DELVAUX BRAM
6 HERZEEL TIM
7 MUYLAERT KARLA
8 DAMS PAUL
9 VANDER SCHELDE IRIS
10 BEERENS PETER
11 EKANGA THÉRÈSE
12 VANGOIDTSENHOVEN DANNY
13 DEVUE LIESBETH
14 VAN CAUTER MARIE
15 MOONS FILIP
16 VAN OVERSTRAETEN HILDE
17 VANDENHOVE MELISSA
18 LESCEU OLIVIER
19 DEVROEY DIRK
20 DE KNOP IRINA

1 VANWESENBEECK DANIËLLE
2 VASTERSAVENDTS YOERI
3 VANAUDENHOVE PASCALE
4 OCKERMAN PIET
5 MONETTE SANDY
6 DE CUYPER KRISTOF
7 DENUIT CHANTAL
8 COPPENS ANNE
9 MARIEN MAGGY
10 PIJPEN JORIS
11 DE MEY THOMAS
12 VAN GOIDSENHOVEN ANNE
13 TORDEURS PATRICK
14 HENDRIX CHRISTEL
15 FILLET MON
16 DE BLOCK EDDIE

Je kleurt best alle bolletjes voor
alle kandidaten van deze lijst.
Zo staan we nog sterker.!



ideeën 
om ons 
land 
sterker te 
maken.

Idee 1:
“Ons land heeft communautaire 
rust nodig. Daarom passen we voor 
de vraag naar een nieuwe staats-
hervorming. Wij willen ons con-
centreren op de samenleving, op 
jobcreatie en op de economie. De 
federale én Vlaamse overheid moe-
ten daar samen werk van maken. “

Maggie De Block
Lijsttrekker Kamer
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Idee 2:
“België versterken? Dat doe je door de 
mensen sterker te maken. Wij geven 
de mensen vrijheid, vrijheid om zelf te 
kiezen. Om vooruit te gaan en te on-
dernemen. De tijd dat de overheid zijn 
burgers zag als zwakke personen die 
ze moet bepamperen is voorbij. Sterke 
individuen zorgen voor een sterk land.”

Tim Vandenput
2de plaats Kamer

HET MERK ‘BELGIË’ WON  
IN 2013 11% AAN WAARDE. 
HET IS NU ZO’N  
420 MILJARD DOLLAR 
WAARD.
(BRON: BRANDFINANCE – NATIONBRANDS 2013)

Feit
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Idee 3:
“We moeten nu vooral samenwer-
ken. Vlaanderen, België en Europa 
allen met de neus in dezelfde rich-
ting. Team spirit. Want wie proble-
men samen aanpakt, boekt betere 
resultaten. Wie samenwerkt bestuurt 
ook efficiënter en zuiniger. Dat is dan 
weer goed voor de economie.”

Michel Verschueren
Lijstduwer Kamer
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Idee 6:
“We hebben federale 
musea met prachtige 
collecties. Die verdienen 
heropwaardering, zodat 
ze opnieuw internationale 
aandacht trekken.”

Patrick Vandijck
3de opvolger Kamer
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Idee 8:
“De overheid moet toch 
zelf geen bankier spelen, 
of brieven versturen. 
Daarom trekt ze zich  
best terug uit de  
telecom, post en  
bankwereld.”

Wim Hendrickx
5de opvolger Kamer

Idee 12: 
“Iedereen heeft het recht 
te weten wat er met zijn 
belastinggeld gebeurt. 
Vertaal daarom de begro-
ting in handige en visueel 
leuke informatiefiches.”

Michel Baert
8ste plaats Kamer
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Idee 7:
“We maken de federale 
overheid overzichtelijker 
en eenvoudiger voor bur-
gers en ondernemingen 
door slechts 5 beleidsdo-
meinen over te houden.”

Jill Rollier
10de plaats Kamer

Idee 10: 
“We willen een moderne 
overheid, want die is beter 
voor de burger én de 
ambtenaar. Klantgerichter. 
Resultaatgerichter. Fijn om 
bij te werken.”

Jos Mombaers 
12de plaats Kamer 

Idee 5:
“Ken je budget games? 
Zo heten experimenten 
waarbij burgers van een 
gemeente zelf kiezen 
waar hun belastinggeld 
aan wordt besteed. Dat is 
democratie ten top.”
Ann Schevenels
5de plaats Kamer

Idee 13: 
“Tegen participatie zeggen 
we volmondig ja. Voor een 
ontransparant kluwen van 
ondemocratische adviesra-
den en eindeloos rekbare 
procedures passen we. Dan 
blijf je rondjes draaien.”

Christel Verlinden 
8ste opvolger Kamer
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Idee 9: 
“We vervangen de
opkomstplicht voor de
verkiezingen door
stemrecht vanaf 16 jaar. 
Want meer vrijheid
creëert meer
betrokkenheid.”
Annik De Schouwer
11de plaats Kamer
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Idee 14: 
“Overheidsinformatie zit nu op-
gesloten in vuistdikke dossiers. 
Gevangen in onbegrijpelijke 
taal ook. Maak dat simpeler en 
deel die informatie, met respect 
voor de privacy. Dan kunnen 
burgers en bedrijven zelf dien-
sten creëren die het leven voor 
iedereen aangenamer maken. 
Dat doen ze met open data en 
handige apps.”

Patricia Ceysens
3de plaats Kamer

Idee 15:
“We willen een federale kies-
kring invoeren. Want wat de 
federale overheid doet, belangt 
elke Belg aan.  Met een federale 
kieskring kan je stemmen op de 
ideeën van een politicus naar 
jouw keuze, ook als die over de 
taalgrens woont.”

Dirk Janssens
1ste opvolger Kamer

OVER DE HELE PERIODE  
VAN DE ECONOMISCHE  
CRISIS DEDEN ENKEL DE  
OOSTENRIJKSE EN DUITSE 
ECONOMIE HET BETER  
DAN DE BELGISCHE. 
(BRON: EUROPESE COMMISSIE)

Feit

Opvolgers

1 DE BLOCK MAGGIE
2 VANDENPUT TIM
3 CEYSENS PATRICIA
4 VAN BIESEN LUK
5 SCHEVENELS ANN
6 MALOTIAUX ELKE
7 PEETERMANS KRIS
8 BAERT MICHEL
9 VANGOIDSENHOVEN CAROLINE
10 ROLLIER JILL
11 DE SCHOUWER ANNIK
12 MOMBAERS JOS
13 LATACZ HENDRIK ALEX
14 VAN GINDERDEUREN FILIP
15 VERSCHUEREN MICHEL

1 JANSSENS DIRK
2 WILLEMS KATRIJN
3 VANDIJCK PATRICK
4 D’HERDE KATHLEEN
5 HENDRICKX WIM
6 BONAVENTURE INGE
7 BIGARÉ TINE
8 VERLINDEN CHRISTEL
9 ZELDERLOO WALTER

Je kleurt best alle bolletjes voor
alle kandidaten van deze lijst.
Zo staan we nog sterker.!



Als hij spreekt 
luistert Europa.



“De grote uitdagingen van deze eeuw worden beslecht op het internationale toneel. Denk aan vrijhandel. Aan klimaat 
en energie. Migratie ook. Ofwel spreken we met vele kleine stemmetjes. Ofwel met een krachtige Europese stem. De eco-
nomie van de Europese Unie is groter dan die van de Verenigde Staten. Verzet tegen dit Europese project is vandaag de 
favoriete manier om de kop in het zand te steken voor een internationalisering die een feit is. Het is in ons eigen belang 
om voor Europa te zijn. Open Vld kiest vóór Europa, zodat we met een sterke stem meespreken en beslissen.”

Guy Verhofstadt
Lijsttrekker Europa
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Eén zetel voor het Europees Parle-
ment en geen tweede in Straats-
burg.
“De maandelijkse verhuis naar 
Straatsburg kunnen we in tijden 
van budgettaire beperkingen en 
ecologische duurzaamheid niet 
meer aanvaarden. We kiezen voor 
één zetel in de Europese hoofdstad 
Brussel. Hiermee besparen we in één 
klap 200 miljoen euro.”

Hilde Vautmans
2de opvolger Europa
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Een Europa dat grote 
handelsakkoorden afsluit 
voor meer jobs.

EU
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“Met 7% van de wereldbevolking 
hebben we 20% aandeel in 
de wereldhandel. Een groot 
vrijhandelsakkoord met de 
Verenigde Staten zou onze 
positie nog verstevigen en de 
economische draagkracht van de 
Europese lidstaten versterken. Dat 
zorgt voor een surplus aan welvaart 
voor elke Europese burger.”   

Karel De Gucht
Lijstduwer Europa



DE EURO WORDT REEDS IN 
18 VAN DE 28 EU-LIDSTATEN 
GEBRUIKT DOOR ZO’N 334 
MILJOEN MENSEN. 
(EUROPESE CENTRALE BANK)

Feit

Een échte Europese bankenunie, 
zodat ondernemers goedkoper 
kunnen lenen maar ook jonge ge-
zinnen die een huis willen kopen.
“Bedrijven en burgers hebben in 
een gezonde economie nood aan 
betalingsdiensten en mogelijkheden 
om te lenen en te sparen. Daarom 
zijn gemeenschappelijke regels 
nodig en een Europees fonds voor 
falende banken, waartoe de banken 
zelf bijdragen volgens het genomen 
risico. Zo moet de belastingbetaler 
nooit meer opdraaien voor banken 
die in de problemen komen.”

Philippe De Backer
1ste opvolger Europa
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Een Europees plan om tegen 
2020 onafhankelijk te worden 
van buitenlandse energie.
“Om te vermijden dat andere 
landen met grote energievoorraden 
lidstaten tegen elkaar uitspelen, 
moet de EU als één geheel haar 
energievoorziening vrijwaren. 
Verdere vrijmaking van de markt 
en hernieuwbare energiebronnen 
nemen in dit Europese beleid een 
centrale plaats in. We engageren 
ons ook om broeikasgassen te 
verminderen. Dat is goed voor het 
klimaat en onze economie.”

Annemie Neyts
2de plaats Europa



Opvolgers

1 VERHOFSTADT Guy

2 NEYTS Annemie

3 CALLENS Karlos

4 DE BLEEKER Eva

5 LENSSEN Georges

6 VAN DAMME Brieuc

7 BROSENS Katrien

8 VANDERSMISSEN Stijn

9 MERTENS Martine

10 DE ROECK Jacinta

11 GEYPEN Greet

12 DE GUCHT Karel

1 DE BACKER Philippe

2 VAUTMANS Hilde

3 WIERINCK Lieve

4 GHEYSENS Moniek

5 VANDERBORGHT Bram

6 BRUGADA TERRADELLAS Pedro

7 TERLOUW Jan

Europa

“Een Europa met lef voert een 
coherent energiebeleid, zorgt 
voor duurzame re-industrialisatie 
en een ambitieus handelsbeleid. 
Want handelsverdragen creë-
ren groei, extra jobs, een betere 
toegang tot grondstoffen en zijn 
efficiënte instrumenten om duur-
zame ontwikkeling en mensen-
rechten te promoten”

Eva De Bleeker
4de plaats Europa

Een Europees migratiebeleid 
met “blue cards”.
“Asiel- en migratiebeleid regelen 
we best Europees. We maken werk 
van economische migratie, onder 
meer door “blue cards” in te voe-
ren volgens quota en met criteria 
zoals opleidingsniveau.”

Lieve Wierinck
3de opvolger Europa

Een Europese arbeidsmarkt die 
kansen biedt aan jongeren.
“Jongeren uit landen met een 
torenhoge jeugdwerkloosheid 
moeten een job kunnen vinden 
in landen waar er net onvoldoen-
de gekwalificeerd personeel is. 
Daarom willen we de erkenning 
van diploma’s eenvoudiger maken 
en komaf maken met overbodige 
beroepseisen.”

Jan Terlouw 
Lijstduwer opvolgers Europa
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Je kleurt best alle bolletjes voor
alle kandidaten van deze lijst.
Zo staan we nog sterker.!



Het 5-5-5 
Groeiplan
Het 5-5-5 
Groeiplan

Antwoorden op de 
uitdagingen van de 
volgende decennia, 

neergepend door alle 
leden van Open Vld.

openvldvisie.be

Open Vld-voorzitter Gwen-
dolyn Rutten schetst haar 
visie op de toekomst: een 

positieve samenleving 
opgebouwd door vrije en 

geëngageerde burgers.
openvldvisie.be

openvldvisie.be

Betere zorg en een goede 
oude dag voor iedereen. 
Met dat doel voor ogen 

tekende Maggie haar pact 
voor zorgzekerheid uit. 

“Eerst de juiste diagnose, 
dan de juiste remedies.” 

openvldvisie.be

Maggies 
toekomstpakt voor 

zorgzekerheid

Maggies 
toekomstpakt voor 

zorgzekerheid

Open Vld gaat reso-
luut voor lagere lasten, 

meer tewerkstelling 
en een groeiende 

economie. Zo betalen 
we de pensioenen en 

versterken we de zorg.
openvldvisie.be

Mechels burgemeester 
Bart Somers en 12 

liberale stadsvrienden 
brengen een warm 

pleidooi voor de stad 
als laboratorium waar 
antwoorden voor deze 

nieuwe tijd rijpen.
openvldvisie.be

verkiezings-
programma 

2014 

Vlaanderen 
Vleugels 
GevenDuidelijke voorstellen 

die geen twijfel laten 
over waar wij voor 
staan: vrijheid en 

vooruitgang.

openvldvisie.be

Ontdek onze visie
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Uw 
zorg 
is mijn 
zorg Maggies 

Toekomstpact 
voor Zorg-
zekerheid

Daarom stemt u voor Open Vld: 
Open Vld gaat voor economische groei, verzekert de pensioenen en 
engageert zich met Maggie voor een Toekomstpact voor Zorgzekerheid.
 

Lees er alles over op openvld.be/zorgzekerheid
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