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Twee jaar fundamentele verandering

Economisch

•	 En of de verandering werkt. Er is terug hoop voor onze kinderen en kleinkinderen. We 
zorgen voor jobs, jobs en nog eens jobs. 
Sinds het aantreden van de regering Michel zijn er elk jaar 22.750 jobs in de privésector  
bijgekomen. Een trendbreuk met de vorige regering. Toen verdwenen er elk jaar meer 
dan 10.000 jobs. 

Nieuwe jobs per jaar
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Nieuwe jobs die er per jaar bijkwamen in de privésector
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•	 Wij hebben de belastingen verlaagd. Mensen houden meer nettoloon over. Er komen 
jobs bij, wat ook extra koopkracht betekent voor gezinnen. En onze bedrijven zijn weer 
concurrentieel. Vlaanderen als open economie plukt de vruchten. 

•	 Nooit heeft de open Vlaamse economie meer geëxporteerd. Men is van over de hele 
wereld voor € 300 miljard aan goederen en diensten bij Vlaamse bedrijven komen 
kopen.

Veiligheid

•	 Wij willen niet langer wegkijken. Min. Jan Jambon heeft gezegd dat hij de boel ging 
opkuisen en daar zijn we mee bezig. De illegale economie droogleggen, de louche 
gebedshuizen aanpakken en de geradicaliseerden in de gaten houden. Dat is onze 
opdracht. 

•	 De aanslagen in Zaventem, Brussel, Nice, Berlijn, … leren ons dat we zelf moeten 
instaan voor onze veiligheid. Onder de PS keek men de andere kant op, of lachte men 
de feiten weg. Er werd gedesinvesteerd in politie. De actie in Verviers moest uitgevoerd 
worden met geleend materiaal uit het buitenland. 

Migratie

•	 Wij vingen al 12.500 Syriërs op de voorbije twee jaar. Wij zijn 244 Syrische christenen 
gaan redden uit Aleppo. Dit jaar vaardigde Theo Franken maar dan 1000 humanitaire 
paspoorten uit. Niemand sliep in de koude op straat. Iedereen had bed, bad en brood. 
Niet meer maar ook niet minder.


