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De grote VL-campagne van het Vlaams Belang loopt als een trein. Alle gezinnen in 
Vlaanderen vonden enkele weken geleden een folder in hun brievenbus waarin de krachtlijnen 
van ons programma werden uiteengezet. De reacties waren zeer talrijk en enthousiast. 
Ondertussen verdeelde het Vlaams Belang maar liefst 300.000 Vlaamse leeuwenvlaggen. 

Vandaag bieden wij u een zelfklever aan om op uw auto (of elders) aan te 
brengen. Uiteraard kan u via sms 3031 nog steeds een Vlaamse 
leeuwenvlag bestellen.

Inderdaad, wij willen Vlaanderen geel-zwart zien kleuren. 
Hang daarom uw leeuwenvlag uit op 11 juli ! Deze actie 

is niet tegen de Walen of wie dan ook gericht. Het is een 
positieve actie, een oproep voor meer durf, meer 
zelfbewustzijn en meer vrijheid. Kortom, voor meer 
Vlaanderen !

De Belgische situatie zit volledig geblokkeerd. 
Denk maar aan het eindeloze gedoe rond Brussel-
Halle-Vilvoorde. Of aan de typisch Belgische, 
halfslachtige compromissen die de Vlaamse 
belastingbetalers handenvol geld kosten. Over de 
beloofde staatshervorming komt op 15 juli alleen 
maar een ‘mededeling’. 

Ondertussen misbruiken de Franstalige partijen 
internationale instellingen als de Raad van Europa, 
de Verenigde Naties en de Europese Unie om Vlaamse 
maatregelen te saboteren en Vlaanderen zwart te 
maken.

De Belgische constructie valt niet meer te regeren. Het 
wordt tijd dat daar de nodige conclusies uit getrokken 

worden. Willen we naar de toekomst kijken, dan moeten we 
resoluut kiezen voor een onafhankelijke Vlaamse staat.

Met VL en het Vlaams Belang vooruit !
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Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

Filip Dewinter
Fractievoorzitter van het Vlaams Belang
in het Vlaams Parlement
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Leterme kan het niet...
Onlangs is de splitsing van B-H-V opnieuw op de lange baan geschoven. 
In plaats van de democratie te laten spelen en het parlement te laten stem-
men, kwam er na heel wat gemarchandeer van de CD&V geen stemming. 
Leterme heeft de Franstaligen zelf gevraagd om vertragingsmanoeuvres 
uit te voeren, zoals het inroepen van een belangenconfl ict. Op die manier 
probeert hij tijd te winnen om tot een “onderhandelde oplossing” te ko-
men. Met andere woorden: Leterme probeert de splitsing van B-H-V af 
te kopen door het betalen van één of andere prijs. De Franstalige partijen 
hebben die mogelijke prijs al genoemd: de aanhechting van Vlaamse rand-
gemeenten, en/of de oprichting van één federale kieskring (de uitbreiding 
van B-H-V tot het hele land).

Geen prijs betalen !
Het is onaanvaardbaar dat CD&V, N-VA en VLD 
zelfs nog maar overwegen om Vlaanderen een prijs 
te laten betalen voor de splitsing van B-H-V. De hui-
dige situatie is ongrondwettelijk, en voor het toepas-
sen van de Grondwet moet en kan geen prijs betaald 
worden. In geen enkel ander Europees land is zoiets 
mogelijk.

Genoeg gepalaverd: 
Vlaanderen vrij !

Genoeg gepalaverd ! Het is 
tijd voor daden in plaats van 
woorden. Alleen de keuze 
voor een vrij en onafhankelijk 
Vlaanderen biedt een oplos-
sing voor de crisis !

B-H-V bewijst:
� dat er in België geen rekening wordt gehouden 

met de wil van de Vlaamse kiezers;

� dat de Vlaamse traditionele partijen zich op-
nieuw laten rollen door de Franstaligen; 

� dat de Franstalige partijen nooit zullen ophou-
den met Vlaamse gebieden te willen verfran-
sen en inlijven;

� dat België helemaal onbestuurbaar is geworden.

(0.50 euro per sms)

Sms VL + naam en adres naar

3031
En u ontvangt GRATIS een pakket 
met vlag, balpen, sleutelhanger, 
zelfklever en ritshanger.D
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Van koopkracht 
gesproken...
Zowat alles is de voorbije maanden fors duurder geworden. Dat laat zich 
pijnlijk gevoelen in de winkel, aan het tankstation en aan de binnenkomen-
de facturen. Veel Vlamingen krijgen het steeds moeilijker om de eindjes 
aan elkaar te knopen.

De geldtransfers maken het nog erger. Elk jaar vloeit 
12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië en 
Brussel. Per Vlaming betekent dat gemiddeld 2.000 
euro per jaar, en 5,5 euro per dag. Een traditioneel 
gezin met twee kinderen staat dus dagelijks 22 euro 
af aan onze Waalse buren.

Vlaams geld in 
Vlaamse handen !
Nergens anders in de wereld bestaat een geldstroom 
van die omvang. Het ergste is dat al die Vlaamse 
miljarden weinig of niets uithalen. In Wallonië ligt 
de werkloosheid driemaal zo hoog als in Vlaanderen. Ook het medisch 
uitgavenpatroon ligt in Wallonië veel hoger dan in Vlaanderen. De Waalse 
PS wil absoluut een soort hangmat-economie in stand houden.

Met solidariteit heeft dat allemaal niets te maken. Het Vlaams Belang wil 
de miljardenstroom naar Wallonië doen opdrogen. Op die manier kunnen 
er in Vlaanderen (echte) belastingverlagingen komen 
en kunnen we een sterke Vlaamse sociale zekerheid 
uitbouwen. Zo houdt elke Vlaming meer over van 
zijn inkomen. Iets om over na te denken, aan de 
kassa van het grootwarenhuis...

Stop Waalse 
arrogantie !
Nu “vijf minuten 
Vlaamse politieke 
moed”
Bent u het ook beu, dat slechte 
theater over Brussel-Halle-
Vilvoorde? Voor de jong-
ste verkiezingen beloofden 
CD&V en N-VA dat ze niet in 
een federale regering zouden 
stappen zonder garanties dat 
deze kieskring zou gesplitst 
worden. Er kwamen geen ga-
ranties, maar toch stapte de 
CD&V in de regering, met de 
steun van de N-VA.

Met vooruit !
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Kleur Vlaanderen
geel en zwart !
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