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voor Wallonië...
De geldtransfers van Vlaanderen naar 
Wallonië blijven een van de grootste taboes 
in dit land. De totale transfersom bedraagt 
meer dan 12 miljard euro per jaar: dat is 
ruim 2.000 euro per Vlaming. 

Het gaat hier geenszins om ‘solidariteit’, 
maar om een door de Belgische staat 

georganiseerde diefstal van Vlaamse 
welvaart. Daar moet een einde aan 
komen. Met het transfergeld kan 
Vlaanderen de kinderbijslagen 
optrekken, de belastingen 
verlagen en een échte spaarpot 
voor de pensioenen aanleggen. 

Behalve het Vlaams Belang 
durft geen enkele partij de 
geldstroom fundamenteel 
in vraag stellen. Wie onze 
welvaart wil veilig stellen 
en Vlaams geld in Vlaam-
se handen wil houden, 

stemt Vlaams Belang!

voor vreemdelingen en
asielzoekers...

In Vlaanderen loopt de kostprijs van de immi-
gratie op tot minstens 3,5 miljard euro per jaar. 
Dat is jaarlijks zo’n 600 euro per Vlaming. 

De immigratiepoorten blijven in dit land wa-
genwijd openstaan. De collectieve regularisatie 
van minstens 50.000 illegalen heeft bovendien 
gezorgd voor een aanzuigeffect. Vorig jaar 
steeg het aantal nieuwe asielzoekers met liefst 
40 procent! De financiële kost van deze nieuwe 
toestroom is enorm. Naast de materiële opvang 
voor vele duizenden asielzoekers, logeren nog 
steeds 1.200 asielzoekers op hotel, wat de be-
lastingbetaler elke maand 1 miljoen euro kost. 
Naast die extra hotelfactuur zijn er ook nog de 
dwangsommen van 500 euro per dag die wor-
den uitbetaald aan ‘dakloze’ asielzoekers. 

Het Vlaams Belang is de enige partij die pleit 
voor een waterdichte immigratiestop. Wie kiest 
voor een Vlaams Vlaanderen, stemt Vlaams 
Belang!

De val van de regering-Leterme bewees het 
ultieme failliet van België. België is een ba-
nanenrepubliek geworden. België kost de Vla-
mingen bovendien handenvol geld.

De immigratie kost iedere Vlaming jaarlijks 
600 euro terwijl de miljardenstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië 2.000 euro per 
Vlaming per jaar kost. Daar moet een einde 
aan komen!

Het is hoog tijd om te kiezen voor Vlaande-
ren en de Vlamingen eerst. Het is hoog tijd 
voor Vlaamse onafhankelijkheid! Het is hoog 
tijd voor het Vlaams Belang!
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2.000 europer jaar per Vlaming

600 euro

Filip	 Anke	
Dewinter		 VAn	Dermeersch

Uw Lijsttrekkers voor de Senaat

per jaar per Vlaming


