Europa kost
Vlaanderen
€ 205.000
per uur

GENOEG!

Wist U...
... dat elke Vlaming jaarlijks 286 euro moet betalen aan de EU, waardoor de
Vlamingen het meest betalen van alle 495 miljoen EU-burgers?
... dat dit Vlaanderen jaarlijks aldus 1,8 miljard euro kost of 205.000 euro per uur?
... dat de traditionele partijen dit met opzet verzwijgen, omdat Dehaene, Verhofstadt,
De Gucht en Van Rompuy op die manier met uw belastinggeld solliciteren voor
vetbetaalde Europese topjobs?
... dat Louis Michel bijvoorbeeld na zijn vertrek als Eurocommissaris een premie krijgt
van 9.900 euro per maand, gedurende 3 jaar, bovenop zijn parlementaire wedde,
of 356.400 euro extra?
... dat het financiële wanbeleid bij de EU zo erg is, dat het Europese Rekenhof bijna elk
jaar weigert de rekeningen goed te keuren?
... dat de maandelijkse verhuis van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg
elk jaar 200 miljoen euro kost?

“Waarom dragen de Vlamingen vijf maal meer bij dan
de Britten, of tweemaal zoveel als de Duitsers?
De traditionele partijen willen die scheeftrekking niet
aanklagen omdat mensen als Verhofstadt, Dehaene
en Van Rompuy een ‘Europese’
carrière nastreven en zich in de
EU populair willen maken op
kosten van de Vlaamse belastingbetalers.
Ik eis minder bureaucratie en
minder verspilling bij de Europese Unie, en meer controle op de uitgaven. Hoe dan
ook moet de bijdrage van
Vlaanderen aan de EU
verkleind worden.

Frank V
Europees anhecke,
parlemen
tslid

... dat met de steun van CD&V, SP.A en VLD sinds 2004 al 2,4 miljard oude BEF
van uw belastinggeld weggesluisd is naar hun politieke stichtingen en vrienden?
... dat de Europese geldverspilling voor Verhofstadt nog niet ver genoeg gaat, want dat
hij een Europese belasting wil invoeren en een budget voor de EU wil dat 20 maal
groter is dan het huidige?
… dat Verhofstadt voor 1000 miljard euro-obligaties wil laten uitschrijven, zodat onze
kinderen en kleinkinderen bovenop de Belgische staatsschuld ook nog eens een
Europese staatsschuld zouden moeten afbetalen?
… dat er in sommige nieuwe EU-lidstaten zoveel corruptie is, dat de Europese
Commissie besliste de geldkraan naar Bulgarije dicht te draaien?

Europa kost:

euro per jaar
elke Vlaming 286
273 euro per jaar
elke Nederlander
ro per jaar
elke Waal 143 eu
euro per jaar
6
elke Duitser 13
euro per jaar
elke Fransman 72
per jaar
elke Brit 48 euro

GENOEG!

Er moet dringend een debat komen over de Vlaamse
geldstroom naar Europa. Als grootste nettobetaler
moet Vlaanderen ook betrokken worden bij de beslissingen over wat er met dat geld gebeurt: no taxation without representation. Dat kan alleen door een
EU-lidstaat te worden.
En de Europese elite wil ons, met de steun van
CD&V, SP.A en VLD, ook de toetreding van het islamitische Turkije opdringen. Maar Turkije hoort
noch geografisch, noch cultureel, noch sociaaleconomisch bij Europa.
Het wordt dus dringend tijd voor meer inspraak
van de burgers!’

Philip
Europees Claeys,
parlemen

tslid

Frank Vanhecke • Philip Claeys
Europese parlementsleden
(Niet-ingeschreven)
Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, het Europees parlement is niet aansprakelijk voor
het gebruik van deze informatie.
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Ja, ik wil
een exemplaar van de brochure “De kostprijs van
de Europese Unie voor Vlaanderen in 2008”

Frank Vanhecke / Philip Claeys
p/a Madouplein 8/9 • 1210 Brussel
Tel.: 02 219 60 09 • Fax: 02 219 72 56

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst.
Dit kan per brief naar Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Ver. uitg.: Frank Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

UW KRITISCHE STEM IN EUROPA

