Johan Van Overtveldt

Lijsttrekker Europees Parlement

Bart De Wever

Helga Stevens

2de plaats Europees Parlement

Algemeen voorzitter N-VA

VERANDERING VOOR VOORUITGANG
De N-VA wil er alles aan doen om de sociale zekerheid te redden. Onze welvaart en welzijn – en zeker die van
onze kinderen – staan op het spel. Want zoals we nu bezig zijn, is ons sociaal systeem niet langer houdbaar.
Om uw pensioenen, gezondheidszorg en uitkeringen betaalbaar te houden, moeten we nú hervormen.
Maar hervormen staat niet gelijk aan afstraffen. Mensen die werken, sparen en ondernemen, moeten weer
beloond worden. Bent u werknemer? We verhogen de nettolonen. Heeft u een bedrijf? Voor u verlagen we
de lasten en schaffen we de pestbelastingen af. Geniet u van een welverdiend pensioen of heeft u onze zorg
echt nodig? Dan bieden we u de zekerheid die u nodig heeft. En we verhogen de laagste uitkeringen.
De N-VA laat niemand achter.
Het zal niet gemakkelijk worden. Het zal tijd en moeite vergen. Maar om vooruit te gaan moeten we allemaal
inspanningen leveren. Enkel zo kunnen we blijven genieten van de beste gezondheidszorg, onze pensioenen
redden en de toekomst van onze kinderen verzekeren.
Dát is Verandering voor Vooruitgang. En daarvoor vraag ik uw vertrouwen en uw stem op 25 mei.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Ontdek wat ons partijprogramma voor u betekent op www.n-va.be/verkiezingen.
Heeft u een vraag over onze standpunten? Contacteer ons dan gerust via:

N-VA

Koningsstraat 47 bus 6
1000 Brussel
info@n-va.be
02 219 49 30

www.n-va.be

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie
bekijk de filmpjes van de N-VA op YouTube
vind de N-VA op LinkedIn
volg de N-VA op Twitter via @de_NVA

Verkiezingsdrukwerk: Verkiezingen van 25 mei 2014 voor het Europees Parlement, de federale Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, V.U. Piet De Zaeger p/a N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel - Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

“Als vader, als burger
én als burgervader
wil ik dit land
snel terug op
de rails zetten.”

Verandering
Voor Vooruitgang
Jan Peumans

Lijsttrekker Vlaams Parlement

Steven Vandeput
Lijsttrekker Kamer

Stem Verandering voor Vooruitgang.
Stem N-VA.
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“Als mama wil ik
dat mijn kinderen het
later goed hebben.
Daarom moeten we de
problemen nú aanpakken.”
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VERANTWOORDELIJKHEID
BELONEN
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ONZE TOEKOMST
KIEZEN

U moet de juiste keuzes kunnen maken. In het belang van uw
kinderen én uw job. Zodat u meer tijd kan vrijmaken voor ontspanning
en maatschappelijk engagement. Een flexibele arbeidsmarkt,
dienstencheques, betaalbare en voldoende
kinderopvang zijn daarvoor cruciaal.

MINDER OVERHEID,
BETER BESTUUR

De N-VA kiest voor een sociaal-economisch
herstelbeleid vanaf dag één. Maar de verandering
die we willen doorvoeren, moet ook op lange
termijn haar vruchten afwerpen. We moeten die
hervormingen dus verankeren in een nieuwe,
eenvoudigere en goedkopere staatsstructuur.
Daarom kiest de N-VA voor het confederalisme.
Enkel zo krijgt u het beleid waar u al jaren voor
stemt en waar u recht op heeft.

De N-VA gaat volop voor de toekomst.
Door garant te staan voor onderwijs op
topniveau. En door bij te dragen aan
een vlotte mobiliteit en duurzame energie.
We moeten behouden wat goed is en bijsturen
waar nodig. Zo gaan we vooruit.

We staan voor de gigantische opgave om onze economie opnieuw te doen groeien en meer
mensen aan de slag te helpen. Dat kan alleen als wij mensen die verantwoordelijkheid nemen
aanmoedigen en belonen.
Mensen die met werken en
ondernemen welvaart creëren.
RECHTEN
U dus.
EN PLICHTEN
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Want met belastingen en
sociale bijdragen financiert u
onze gezondheidszorg, onze
ouderenzorg, onze zorg voor
personen met een beperking
en helpt u wie het moeilijk
heeft of in armoede is beland.
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Wie van zijn rechten wil genieten, moet ook zijn
plichten nakomen. De N-VA gaat voor eerlijke migratie
zonder achterpoortjes, een lik-op-stukbeleid dat
elke straf uitvoert en een fatsoenlijke politiek.
Want in een faire samenleving neemt iedereen
zijn verantwoordelijkheden op.

SAMENHORIGHEID
VERSTERKEN

Wie vooruit wil, helpen we vooruit. We laten niemand achter.
De N-VA gaat voor een correcte, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en
een grondige aanpak van de armoede. Heeft u een leven lang gewerkt, dan verdient
u een goed pensioen. Ook mensen met een handicap verdienen onze volle steun.
We streven naar een sociaal beleid, geen socialistisch.

“Als Vlamingen willen wij vooruitgaan.
We hebben nood aan een sociaal beleid
dat uitgaat van rechten én plichten.”

