VLOTT is TOLERANT
Nergens in de wereld is er een zo grote
verscheidenheid in taal, cultuur, vrijheid en
openheid te vinden als in West-Europa en in
Vlaanderen .

Beginselverklaring VLOTT
Welbegrepen tolerantie is een wezenlijk onderdeel van de Westerse en Vlaamse cultuur. Een
moderne westerse samenleving is dan ook niet verenigbaar met religieus of politiek fanatisme,
met uitsluiting van andersdenkenden met theocraten aprioristen.
Daarom streeft VLOTT naar de toepassing van de juiste vorm van tolerantie door:

•
•
•

Iedereen met open geest tegemoet treden;
Migranten moeten beleeftijdshalve het Westerse maatschappijmodel aanvaarden en
eerbiedigenl;
Geduld en bezorgdheid voor diegenen die in de maatschappij nog niet of niet meer
mee kunnen.
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VLOTT is TRANSPARANT
Het negeren van verkiezingsbeloften dient
te worden verhinderd, en zo mogeliijk
afgestraft.

Beginselverklaring VLOTT

Hoewel de burger op geregelde tijdstippen verplicht wordt om naar de stembus te gaan, wordt
er met zijn mening geen rekening gehouden. Terecht stelt hij of zij vast dat er na verkiezingen
weinig of niets verandert. De wensen en verzuchtingen van de burgers zijn na de verkiezingen
dan ook snel vergeten, evenals het programma waarmee deze machthebbers de burgers weer
eens hebben misleid. Om werkelijk van democratie te kunnen spreken moet de politiek dan ook
transparant worden door:

•
•
•

Politieke partijen te verplichten in hun verkiezingsprogramma bekend te maken met wie zij
bij voorkeur een coalitie zullen aangaan
Het afschaffen van alle systemen van opvolgers en plaatsvervangers
Het koppelen van overheidssteun aan de interne democratische structuur van de politieke
partijen.
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VLOTT LID WORDEN ?
Contacteer ons:
Per telefoon : 0475/62 69 61
Per mail : secretariaat@vlott.be
Per post :Paulus Beyestraat 12 2100 Deurne
Via de site: www.vlott.be
Als verantwoordelijke uitgever : Hendrik Boonen, Paulus Beyestraat 12 2100 Deurne

VLOTT

wil het individu bevrijden

VLOTT wil het individu bevrijden
VLOTT wil het individu bevrijden van alle
betuttelende en vrijheidsbeperkende bepalingen die
enkel en alleen opgelegd worden om een
minderheid te behagen.

VLOTT is VLAAMS
Het resultaat is een vermindering van de leefkwaliteit en een steeds
hoger wordende belastings- en werkdruk. Daarom streeft VLOTT
naar:

Vrijheid betekent Vlaanderen teruggeven aan de
Vlamingen.

Beginselverklaring VLOTT

•

Beginselverklaring VLOTT
VLOTT wil het individu bevrijden van het juk van deze
bemoeiende overheid, zodat dit individu terug;
•
•
•
•

Vrij zijn eigen leven en geluk kan invullen;
Vrij zijn mening kan uiten zonder angst voor een gedachtenpolitie en strafrechtelijke vervolging;
Vrij over zijn eigen eigendom kan beschikken zonder angst
voor diefstal, onrechtvaardige onteigening of allerlei
beperkende maatregelen van de overheid;
Vrij is van steeds hogere belastingen.

VLOTT staat voor vrijheid in verantwoordelijkheid
Vrijheid veronderstelt verantwoordelijkheid.
De gemeenschap bepaalt een aantal normen
en waarden die elke vrije burgers moet aanvaarden.
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•

In de 21ste eeuw moet Vlaanderen bestuurd worden door
vertegenwoordigers die door de Vlamingen gekozen worden.
Vlaanderen heeft recht op volledig zelfbeschikkingsrecht. Daarom:
•
•
•
•
•

•
•

Toekenning van de basisbevoegdheid aan de regio’s. Voor de
federale overheid blijft enkel een restbevoegdheid
Omkering van de financieringsstroom van de overheid.
Belastingen worden geïnd door de Gewesten.
Splitsing van de staatsschuld.
Het terugdraaien van de wetten die via het Belgisch systeem
aan de Vlamingen werden opgelegd door de Francofonie.

Een overheid die zich plichtsbewust en efficiënt bezighoudt met
haar kerntaken;
Dus een overheid die zich beperkt tot de zaken die essentieel
zijn voor de organisatie van het leven in gemeenschap;
Dus het terugdringen van de regelzucht van de overheid;
Splitsing van de staatsschuld.

VLOTT is ONAFHANKELIJK
In een democratische rechtstaat moet de
besluitvorming onafhankelijk gebeuren los van
allerlei drukkingsgroepen.

VLOTT is LIBERAAL

Beginselverklaring VLOTT

Liberalisme heeft geleid tot de grootste successen in de wereld. Wanneer deze liberale concepten
echter worden uitgevoerd door socialisten dreigt er
steeds een schipbreuk.
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Individuele vrijheid wordt verwezenlijkt binnen de gemeenschap. Vrijheid
veronderstelt dan ook verantwoordelijkheid.

Het liberale ideaal is dat van het primaat van het individu, van individuele vrijheid gepaard
gaande met individuele verantwoordelijkheid.

Binnen een vrije gemeenschap groeiden historisch een aantal normen en waarden. Het
respect voor deze normen en waarden is het fundament van de vrije samenleving. Het is dan
ook noodzakelijk dat ze door elke vrije burger aanvaard en door een plichtsbewuste overheid
worden bevestigd.

Door de groeiende en sluipende collectivisering die we de afgelopen 30 jaar hebben gekend, is
de overheid binnengedrongen in quasi alle domeinen van het individuele leven. De
verantwoordelijkheid komt hierdoor te liggen bij een anonieme bureaucratie in plaats van bij het
individu zelf. Terzelfdertijd hecht de overheid minder en minder belang aan het welzijn van haar
burgers.

Niemand zal ontkennen dat vakbonden, mutualiteiten, religies en andere drukkingsgroepen
een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven. Deze bijdrage
kan echter slechts democratisch gebeuren indien deze drukkingsgroepen ongebonden staan
tegenover politieke partijen.
Anderzijds kan er slechts sprake zijn van democratie wanneer de beleidsmakers zich in alle
onafhankelijkheid kwijten van hun taak. Om tot een onafhankelijke politieke besluitvorming te
komen is het dan ook noodzakelijk dat:
•
•
•

Beleidsmakers een “conflict of intrest” verklaring afleggen. Hierdoor kan worden nagegaan
welke persoonlijke belangen hebben meegespeeld in de besluitvorming;
Beleidsmakers bekend maken tot welke filosofische of religieuze groeperingen
ze behoren;
Het principe van de “scheiding der machten” strikt wordt toegepast.

