
Een Belgische regering kan enkele 
kwaaltjes verhelpen, maar is niet in staat 
om de sociaal-economische uitdagingen aan te pakken. 
De fundamentele tegenstellingen maken elk beleid onmogelijk. 

Vlaanderen heeft geen zoveelste mini-staatshervorming nodig, 
maar een eigen staat. Dat is een logische keuze voor 
een ef� ciënt bestuur en een beleid dat is afgestemd 
op onze eigen behoeften.

Jaarlijks vloeit ruim 12 miljard euro van Vlaanderen 
naar Wallonië. Dat is meer dan 2.000 euro per Vlaming. 
Die Vlaamse welvaart moet in Vlaamse handen blijven. 
De liefde kan immers niet van één kant blijven komen. 
Met het transfergeld kan Vlaanderen de kinderbijslagen 
optrekken, de belastingen verlagen en een échte spaarpot 
voor de pensioenen aanleggen. 

Een ‘hart voor Vlaanderen’ betekent ook: solidair zijn met de 
zwaksten van ons volk. Wanneer Vlaanderen de hefbomen en 
de middelen heeft om een eigen beleid te voeren, kunnen we 
eindelijk werk maken van een betaalbare gezondheidszorg en 
de wachtlijsten in de gehandicaptensector wegwerken. 

Valentijn is de dag van de geliefden. Op politiek vlak moeten 
we echter vaststellen dat van enige verbondenheid 

tussen Vlaanderen en Wallonië al lang geen sprake meer is. 
Of het nu gaat over � itspalen, (jeugd)criminaliteit, 
immigratie, Brussel-Halle-Vilvoorde of het voeren 

van een economisch herstelbeleid: 
over geen enkel thema zijn Vlamingen en Franstaligen 

het nog eens. Dit land staat stil. Zeker in 
economische crisistijd is dat catastrofaal. 

Vlaanderen beschikt over te 
weinig bevoegdheden om 

een goed eigen beleid 
te kunnen voeren. 

Het gedwongen Belgische 
huwelijk heeft voor Vlaanderen 

geen enkele meerwaarde. 
In plaats van slechte partners, 

moeten Vlamingen en Walen goede buren worden. 

Indien onze politici écht een hart voor Vlaanderen hebben 
en de welvaart van alle Vlamingen willen garanderen,

 moeten zij resoluut kiezen voor een eigen Vlaamse staat. 

Gedwongen
huwelijk

Houden van 
Vlaanderen
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Naam: ...................................................................  Man  Vrouw

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

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

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

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

 een infopakket + gratis proefabonnement
 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams Belang (Magazine incl.) (€ 12,50)
 informatie over de Vlaams Belang Jongeren
 studentlid worden van Vlaams Belang (Magazine incl.) (€ 6,50)

✃

✃

✃

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 72 56.
 In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Belang 
Madouplein 8/9 - 1210 Brussel

Tel.: 02/219 60 09
info@vlaamsbelang.org
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