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België is de ziekte ...
 In België kan een Vlaamse meerderheid niets beslissen zonder instemming van een 
Waalse minderheid.
 De jaarlijkse transfer van 2.000 euro per Vlaming naar Wallonië is een vorm van 
georganiseerde diefstal die Wallonië in slaap wiegt en onze eigen Vlaamse welvaart 
afroomt.
 Het Waalse profitariaat en de niet aflatende stroom van politieke en andere schandalen in 
Wallonië besmeuren ook het imago van Vlaanderen.
 België kent de hoogste belastingdruk in Europa met een torenhoge staatsschuld en een 
record aan bedrijfssluitingen.
 Vlamingen en Walen verschillen van mening over de aanpak van de werkloosheid, de 
criminaliteit, de mobiliteitsproblemen, de vergrijzing, de economische crisis, … zodanig 
dat degelijk en kordaat bestuur onmogelijk wordt. 
 Wallonië telt 14,4 % werklozen; Vlaanderen slechts 6,5 %. In Wallonië werkt 40 % van 
de actieve bevolking voor de staat, in Vlaanderen amper 25 %.

... Vlaamse onafhankelijkheid is de remedie !
 Met het jaarlijkse transfergeld (bijna 13 miljard euro) kan Vlaanderen de belastingen verlagen, de 
kinderbijslag en pensioenen verhogen, meer dan 100.000 sociale woningen bouwen en de wachtlijsten 
in de zorg wegwerken.
 In een eigen Vlaamse staat kan écht rekening worden gehouden met de behoeften en vragen van 
Vlaamse werknemers en werkgevers.
 Vlaanderen kan op eigen kracht de uitdagingen van de financiële crisis aangaan en zich wereldwijd als 
betrouwbaar en hardwerkend KMO-land promoten.
 Vlaanderen wordt niet langer gegijzeld door communautaire spanningen, eindeloze onderhandelingen 
en onzalige Belgische compromissen.

Het Vlaams Belang is de enige partij die ijvert voor een onafhankelijke Vlaamse staat. 
Wij zijn géén vragende partij voor alweer een Belgisch rondje staatshervorming, waarbij de 
Vlamingen altijd een te zware prijs moeten betalen voor datgene waar ze recht op hebben. Voor ons 
is er maar één uitweg uit het Belgische moeras: een zelfstandige Vlaamse staat binnen Europa!
Het Vlaams Belang is uw beste waarborg voor een vrij en zelfstandig Vlaanderen!

www.vlaamsbelang.org • info@vlaamsbelang.org


