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Hoewel u hoogstwaarschijnlijk geen geld hebt geparkeerd in 
belastingparadijzen, niet hebt gekozen voor het lakse im-
migratiebeleid, niet verantwoordelijk bent voor de eurocrisis 
en al zeker geen baat hebt bij de verspilzucht van Wallonië… 
moet u er toch mee voor opdraaien. Het gemiddeld Vlaams 
gezin betaalt daarom steeds hogere facturen en belastingen en 
zelfs uw spaarrekening is de laatste tijd niet meer veilig voor 
de geldhonger van onze regeringen. 

Solidariteit? Allemaal goed en wel: maar wanneer 1 op 7 Vla-
mingen in armoede leeft, onze economie ineenstuikt en de 
draagkracht van ons sociaal systeem steeds meer onder druk 
wordt gezet, dan komt de toekomst van de Vlamingen zelf in 
het gedrang. Het is nu genoeg geweest. 

België en Europa zijn een rampzalig pad ingeslagen. Het wel-
zijn en de welvaart die wij van onze (groot)ouders hebben 
gekregen, worden in ijltempo verkwanseld. Het is tijd voor 
verzet. 

Vlaanderen kan het zich niet langer veroorloven om de melk-
koe van de hele wereld te zijn. Wij willen ons geld terug. Dat 
is wat de Vlamingen door en met het Vlaams Belang kunnen 
zeggen. 

Gerolf Annemans
voorzitter Vlaams Belang
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Wallonië
Om de twee jaar schenkt ons gezin 
een gezinswagen aan Wallonië. Dat 
gaat zo al vele jaren, zonder dat de 
Walen er beter van worden. Er be-
staat daar een hangmat-systeem dat 
geen enkel normaal land kan bekos-
tigen. Die transfers kosten de Vla-
mingen jaarlijks 16 miljard. Het is 
genoeg geweest: tijd voor onafhan-
kelijkheid, zoals het Vlaams Belang 
voorstelt. 
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immigratie
Terwijl wij ons suf betalen aan sociale bijdragen 
en belastingen, worden OCMW-toeristen uit 
alle windstreken hier welkom geheten. Zonder 
dat ze ook maar één cent hebben bijgedragen. 
Wij hebben hier nooit voor gekozen. Wij wil-
len ons geld terug! En wij willen een immi-
gratiestop, zoals het Vlaams Belang voorstelt. 

In 2011 werden 32.000 ‘asielzoekers’ binnengelaten. 
Uit overheidsrapporten blijkt dat slechts 4 op 10 
niet-EU vreemdelingen aan het werk zijn, de anderen 
trekken steun. In Brussel gaat bijna 40 procent van de 
leeflonen naar vreemdelingen, in Vlaanderen 30 pro-
cent. De kostprijs van asiel en immigratie wordt 
geschat op jaarlijks meer dan 7 miljard euro. Se-
dert 2000 kregen niet minder dan 600.000 vreem-
delingen de Belgische nationaliteit en werden bijna 
100.000 illegalen ‘geregulariseerd’.
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VaKBonDen & BanKen
Op school leerde ik dat banken en zelfs vakbonden 
met miljarden euro’s gegokt hebben… en alles verlo-
ren. Door ingewikkelde truukjes wilden sommigen ook 
nog eens zo weinig mogelijk belastingen betalen. Maar 
ze hebben niets te vrezen. De juf zegt dat de regering 
de speelschulden van de banken heeft voorgeschoten en 
ook heeft beslist dat de vakbond het verspeelde geld gaat 
terugkrijgen. Allemaal met het geld van de mensen. 
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eUroPa
Papa en mama zijn er niet gerust in. Omdat de euro dreigt 
omver te vallen, heeft België in totaal 70 miljard toegezegd 
aan allerlei steunfondsen. Daar zouden ze schulden van lan-
den in het Zuiden mee betalen tot alles terug kalm wordt. 
Maar het wordt niet kalm. Volgens papa zal ik nog heel mijn 
leven moeten afbetalen aan zulke grote geldbedragen. En mis-
schien zelfs mijn eigen kinderen... Dan liever zonder euro en 
met gezonde centen, zoals het Vlaams Belang voorstelt. 

Wie meer feiten, cijfers, informatie en voorstellen wil, kan de gratis 
informatiemap “Geef ons geld terug” verkrijgen.

SMS* ‘melkkoe + uw naam en adres’ naar 3111 en ontvang een gratis 
klikportefeuille en de informatiemap “Geef ons geld terug”!

* 50 cent per SMS
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Het VlaamS Belang Wil...
een zuinig werkende overheid die de mensen zoveel mogelijk van hun zuurverdiende centen laat 
behouden.

door een ordelijke opdeling van België komen tot een onafhankelijk Vlaanderen.

een terugkeer naar de Europese samenwerking zoals die bestond voor het verdrag van Maastricht en 
dus geen evolutie naar een grote Europese eenheidsstaat die ons alles komt dicteren. Ook de euro moet 
worden opgedoekt en vervangen door een gezonde munt. 

de banken lessen doen trekken uit de fi nanciële crisis, onder meer door een versnelde opdeling 
tussen zaken- en spaargeldbanken en door een verscherpte, niet-politieke controle op risicovolle 
activiteiten.

paal en perk stellen aan de wilde immigratie waar alle andere partijen zich naïef aan bezondigen. Een 
immigratiestop en een duidelijk assimilatiebeleid moeten in de plaats komen. 

INFO@VLAAMSBELANG.ORG   vlbelang

Naam: ............................................................................................................................................................   Man  Vrouw

Straat: .................................................................................................................................................................  Nr.: ..................................

Postcode: ................................................Gemeente:..........................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................................Geb.datum:....................................................................

E-post: ..............................................................................................................................................................................................................

VLAAMS BELANG | MADOUPLEIN 8/9 | 1210 BRUSSEL | 02 219 60 09 
IBAN: BE21 3200 8088 1603 | BIC: BBRUBEBB

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 Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket en 
proefabonnement

 een gratis infomatiemap 
“Geef ons geld terug” met 
feiten, cijfers, informatie en 
voorstellen.

 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)

 lid worden van Vlaams
Belang (€ 12,50)

 een lidmaatschap als 
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil VB/Koe - 13/06
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genoeg gemolKen...
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