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Studie: De kostprijs van de EU voor Vlaanderen:  
 

Niemand in de hele EU betaalt meer dan een Vlaming:   
282 euro netto per jaar 

 
 
 
Inleiding 
 
De kostprijs van de EU is een thema dat nogal wat aandacht krijgt in Nederland en 
Groot-Brittannië, maar in dit land nooit besproken wordt.  Steevast krijgt men te 
horen dat ‘de EU voor België meer opbrengt dan het kost’.  In deze studie maken we 
definitief komaf met die mythe.  
  
Binnen de Europese Unie zijn er geldstromen in twee richtingen:  de nationale staten 
betalen bijdragen aan de EU, en de EU doet uitgaven in de nationale staten.  Als je de 
beide geldstromen vergelijkt, weet je of een nationale staat een netto-ontvanger is (die 
meer ontvangt dan hij bijdraagt) of een netto-betaler is (meer bijdrage betaalt dan hij 
terug ontvangt). 
 
Binnen de EU is vrij goed bekend dat er 15 nationale staten zijn die netto-ontvangers 
zijn, vooral in het zuiden en het oosten van de Unie;  en dat er 12 netto-betalers zijn, 
en dat België er daar één van is.  Maar de EU kent geen regio’s en weet dus niet of 
Vlaanderen een netto-betaler is.  Voor het eerst maken wij ook die gegevens bekend – 
met verbijsterende resultaten. 
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Samenvatting 
 
Als we geen rekening houden met de uitgaven van de EU in de lidstaten, betaalde in 
2007 afgezien van een Luxemburger niemand meer aan de Europese Unie dan een 
‘Belg’, met 416 euro bruto per inwoner.  
 
Als we wel rekening houden met de uitgaven van de EU in de lidstaten, betaalde in 
2007 elke ‘Belg’ jaarlijks 227,3 euro aan de Europese Unie netto;  alleen een 
Nederlander en een Luxemburger  nog meer. 
 
Het overwicht van Vlaanderen in de economie, en het feit dat Vlaanderen door slecht 
onderhandelen van de Belgische regeringsleiders Dehaene en Verhofstadt maar 28,5 
% krijgt van de zeer belangrijke Europese cohesie- en structuurfondsen, zorgt voor 
een enorme scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen.  
 
Geen enkele land in de EU betaalt netto meer dan Vlaanderen met 1780 miljoen 
euro per jaar.  Geen enkele burger in de EU betaalt netto meer aan de EU dan 
een Vlaming met 282 euro netto per jaar. 
 
Een Vlaming betaalt bijna dubbel zoveel per jaar dan een Waal aan de EU. 
 
Een Vlaming betaalt meer dan het dubbele van een Duitser, bijna het 
drievoudige van een Brit, en vijf maal meer dan een Fransman of een Italiaan. 
Een gezin met 2 kinderen, 4 personen dus, betaalt jaarlijks aan de EU: 

- In Vlaanderen:  1130 euro 
- In Nederland: 1088 euro 
- In Wallonië: 578 euro 
- In Duitsland: 456 euro 
- In Groot-Brittannië: 404 euro 
- In Frankrijk: 212 euro 

 
Vlaanderen betaalt jaarlijks meer dan 1700 miljoen euro, of 1,7 miljard euro, of 68 
miljard oude BEF, aan de EU.  Dat is 4,6 miljoen euro per dag.  Dat is 194.000 euro 
per uur.  Dat is 3230 euro per minuut.  Tijdens een toespraak van een kwartier is 
48450 euro Vlaams belastinggeld overgeheveld naar de EU. 
 
Tijdens de vorige legislatuur van 2004 tot 2009 zijn vijf jaren verstreken.  In die tijd 
heeft Vlaanderen 8485 miljoen euro gestort aan de EU.   
 
1700000000 euro, dat zijn in briefjes van 20 euro 85 miljoen briefjes;  die zijn 13 cm 
lang;  dat geeft 1105000000 cm, 11050000 m, 11050 km.  Met het geld dat 
Vlaanderen jaarlijks aan de EU geeft kan men een rij 20 euro-briefjes leggen van 
Brussel naar New York en terug. 
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1.  Waar komt het geld van de EU vandaan? 
 
In 2007 werd door de EU 117,563 miljard euro inkomsten effectief geïnd.1  De EU 
haalt zijn geld uit drie bronnen. 
 
Eerst zijn er de 'traditionele eigen middelen', die drie onderdelen omvatten:  de 
suikerrechten (te verwaarlozen), de landbouwrechten (relatief klein) en de 
douanerechten (een fors bedrag.)  De nationale lidstaten innen deze gelden, mogen 
vervolgens 25% houden voor de inningskosten, en betalen 75% aan de EU. 
 
Ten tweede is er de BTW op goederen en diensten in de hele Unie.    
 
Ten derde is er de belangrijkste inkomstenbron:  de bijdrage van de lidstaten 
gebaseerd op hun welvaart.      
 

                                                 
1 EU-rekening 2007, zoals beschreven in ‘EU budget 2007  Financial Report’, p. 43 
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2. Hoeveel geld komt er uit welke lidstaat? 
 
Opgedeeld naar lidstaat en berekend naar aantal inwoners2 zien we voor 2007 dit 
beeld aan de inkomstenzijde: 
 
Luxemburg  295,8 miljoen euro / 476187 inw = 621 euro per inw 
België   4371,9 miljoen euro / 10,5 miljoen inw = 416,3 euro per inw  
Denemarken  2219 miljoen euro / 5,4 milj inw = 410 euro per inw 
Nederland  6302,8 miljoen euro / 16,3 milj inw = 386,6 euro per inw 
Ierland   1586,4 miljoen euro / 4,3 milj inw = 369 euro per inw 
SE Zweden  2915,2 miljoen euro / 9,1 milj inw = 320,3 euro per inw  
Finland  1629,4 miljoen euro / 5,2 milj inw = 313 euro per inw 
EL Griekenland 3019,9 miljoen euro / 11,1 milj inw = 273 euro per inw 
AT Oostenrijk  2218,1 miljoen euro / 8,2 milj inw = 270 euro per inw 
Frankrijk  16988,9 miljoen euro / 63,3 milj inw = 268,3 euro per inw 
Duitsland  21710 miljoen euro / 82,3 milj inw = 263,8 euro per inw 
Spanje   9838,2 miljoen euro / 44,4 milj inw = 221,5 euro per inw 
Italië   14024,2 miljoen euro / 59,1 milj inw = 237,2 euro per inw 
UK   13429 miljoen euro / 60,8 milj inw = 220 euro per inw 
CV Cyprus  170,3 miljoen euro / 778684 inw = 218,7 euro per inw 
SI Slovenië  359,4 miljoen euro / 2 milj inw = 195 euro per inw 
EE Estland  176,2 miljoen euro / 1,3 milj inw = 135,5 euro per inw 
Malta   57 miljoen euro / 407810 inw = 139,7 euro per inw 
PT Portugal  1460,4 miljoen euro / 10,5 milj inw = 139 euro per inw 
Tsjechië  1167 miljoen euro / 10,2 milj inw = 114,4 euro per inw 
SK Slovakije  519,2 miljoen euro / 5,4 milj inw = 96 euro per inw 
Letland  199 miljoen euro / 2,2 milj inw = 90 euro per inw 
Hongarije  870,2 miljoen euro / 10 milj inw = 87 euro per inw 
Litouwen  271 miljoen euro / 3,3 milj inw = 82 euro per inw 
Polen   2808,6 miljoen euro / 38,1 milj inw = 73,7 euro per inw 
Roemenië  1089,4 miljoen euro / 21,5 milj inw = 50,6 euro per inw 
Bulgarije  290,8 miljoen euro / 7,6 milj inw = 38,2 euro per inw 
 
Totaal   109987,5 miljoen euro 
+ 1847,6 miljoen euro overschot vorig jaar 
+  5467 miljoen euro in de begroting uit 'andere diverse bronnen' 
+ 260,9 surplus ‘external aid guarantee fund’ 
Totaal:    117563 miljoen euro3 
 
Conclusie: 
 
Geen rekening houdend met de uitgaven van de EU in landen, betaalde in 2007 
afgezien van een Luxemburger niemand meer aan de Europese Unie dan een 
‘Belg’, met 416 euro bruto per inwoner.     
 

                                                 
2 Bron: eurostat, bevolking EU in 2007 
3 Tabel p. 43, EU Budget report 2007, Financial Report 
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3.  Welke uitgaven worden door de EU in de lidstaten gedaan? 
 
In de EU-27 zijn er slechts 12 netto-betalers, die dus meer betalen dan wat zij 
ontvangen.  In onderstaande tabel zetten we de bijdrage van deze landen naast het 
bedrag dat de EU er uitgeeft. 
 
  Bijdrage aan EU Ontvangen van EU verschil 
  
Duitsland 21710 milj euro    12316,4 milj euro - 9393,6 
Groot-Br.  13429 milj euro  7272,4 milj euro - 6156,6 
Nederland 6302,8 milj euro  1838,7 milj euro - 4464,1 
Frankrijk 16988,9 milj euro   13626,6 milj euro - 3362,3 
België  4371,9 milj euro   1984,7 milj euro - 2387,2 
Italië  14024,2 milj euro  11085,9 milj euro - 2938,3 
Zweden 2915,2 milj euro   1635 milj euro  - 1280,2 
Denemarken 2219 milj euro   1401,6 milj euro  - 817,4 
Oostenrijk 2218,1 milj euro  1578,4 milj euro - 639,7 
Finland 1629,4 milj euro  1400,3 milj euro - 229,1 
Luxemburg 295,8 milj euro   178,8 milj euro - 117 
Cyprus  170,3 milj euro  121,1 milj euro - 49,2 
 
De bedragen in de linkerkolom ‘bijdragen aan EU’ halen we uit de tabel op p 43 in 
het EU Budget 2007 Financial Report. 
 
De bedragen in de middenkolom ‘ontvangen van EU’ berekenen we zelf op basis van 
de tabel op p. 78 in het EU Budget 2007 Financial Report, met dien verstande dat 
geen rekening gehouden wordt met de uitgaven van de EU in België voor de eigen 
EU-administratie (kolom 5 in de EU-tabel).  Aangezien de administratie van de EU 
huist in België en Luxemburg, zorgt dit voor een oneerlijke vertekening van de 
cijfers.  Deze bedragen worden immers hoegenaamd niet allemaal bij ons uitgegeven; 
zo sturen de Europese ambtenaren het grootste deel van hun loon uiteraard naar hun 
thuisland, en worden veel bestellingen geplaatst bij de Belgische vestiging van 
internationale bedrijven.  Bovendien zorgt deze administratie ook voor bijkomende 
materiële en sociale kosten, zoals meer files, meer capaciteit openbaar vervoer, meer 
nood aan sociale huisvesting (door stijging grond- en huurprijzen…) Het weglaten 
van dit bedrag is dus correct, en gebeurt overigens ook door de EU zelf bij het 
berekenen van de vraag welke staat nettobetaler is.4 
 
Het bedrag in de rechterkolom is de netto-kostprijs voor elk land.  We zien dat België 
in absolute cijfers de vijfde grootste netto-betaler is. 

                                                 
4 Berekening door de EU van de ‘operating budgetary balances’, EU Budget 2007 financial report, p. 
79 e.v.  De wijze van berekenen wordt als volgt toegelicht:  ‘  The operating budgetary balance of each 
member state is established by calculating the difference between: 1) the operating expenditure (i.e. 
excluding administration) allocated to each member state, and 2) the adjusted ‘national contribution’ of 
each member state’.  Ook de EU zelf is dus van mening dat bij het berekenen welke staten netto-
betalers zijn, het bedrag van de EU-administratie buiten beschouwing moet gelaten worden. 
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De grote kostprijs voor elke ‘Belg’ wordt duidelijk als je deze nettokostprijs uit de 
rechterkolom deelt door het aantal inwoners van elk land.  Dat geeft deze resultaten: 
 
Nederland 4464,1 milj euro delen door 16,4 milj inw: 272 euro per inwoner. 
Luxemburg 117 milj euro delen door 476.187 inw: 245,7 euro per inwoner 
België:    2387,2 milj euro delen door 10,5 milj inw: 227,3 euro per inwoner. 
Denemarken   817,4 milj euro delen door 5,4 miljoen: 151,3 euro per inw 
Zweden 1280,2 milj euro delen door 9,1 milj inwoners: 140,6 euro per inw  
Duitsland 9393,6 milj euro delen door 82,3 milj inw:  114,1 euro per inwoner 
Grt-Brittannië:  6156,6 milj euro delen door 60,8 miljoen geeft 101,2 euro per 
inw 
Oostenrijk  639,7 milj euro delen door 8,2 miljoen geeft 78 euro per inw 
Cyprus  49,2 miljoen euro delen door 778684 geeft 63,1 euro per inw. 
Frankrijk     3362,3 milj euro delen door 63,3 milj geeft 53,1 euro per inw 
Italië    2938,3 milj euro delen door 59,1 miljoen geeft 49,7 euro per inw 
Finland  229,1 milj euro delen door 5,2 miljoen geeft 44 euro per inw 
 
Conclusie: Elke ‘Belg’ betaalt jaarlijks 227,3 euro aan de Europese Unie netto, 
dat wil zeggen als zuivere negatieve kostprijs; er is reeds rekening gehouden met 
de  gelden die terug richting België vloeien.   
 
Als men ‘België’ in zijn geheel bekijkt en vergelijkt met de andere nationale 
staten, betalen op 27 EU-lidstaten alleen een Nederlander en een Luxemburger  
nog meer. 
 
 
4.  Is Vlaanderen een netto-betaler, en hoeveel betaalt een Vlaming dan? 
 
 
Europa kijkt enkel  naar de nationale staat 'België', zonder enige aandacht voor de 
deelstaten.  Je kan dus in de EU-tabellen niet zien, hoeveel Vlaanderen bijdraagt, en 
hoeveel Vlaanderen ontvangt.   
 
We gaan dat voor het eerst zelf berekenen en om de berekening sluitend te maken 
moeten we twee zaken doen. 
 
We moeten enerzijds achterhalen, waar in België de inkomsten gegenereerd worden 
die aan de EU worden betaald.  Hoeveel daarvan betaalt Vlaanderen, hoeveel betaalt 
Wallonië?   
 
En aan de uitgavenzijde moet bekeken worden, waar de EU haar uitgaven in België 
verricht. Hoeveel van het EU-geld wordt uitgegeven in Vlaanderen, en hoeveel in 
Wallonië? 
 
Als we vervolgens de bijdragen die Vlaanderen en Wallonië genereren voor de EU, 
vergelijken met de uitgaven die de EU in Vlaanderen en Wallonië doet, kunnen we 
zien of Vlaanderen en Wallonië netto-betalers of netto-ontvangers zijn. 
 
We komen onderweg twee problemen tegen. 
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Vooreerst zullen we bij zowel inkomsten als uitgaven cijfers vinden, opgedeeld per 
gewest:  Vlaanderen, Wallonië en Brussel.  In dat geval maken we een keuze die erg 
flatterend is voor Wallonië: we gaan ervan uit dat 80% van de opbrengsten die in 
Brussel gegenereerd worden, komen uit Wallonië, en slechts 20% uit Vlaanderen.  
Omgekeerd wordt 80% van de EU-uitgaven in Brussel beschouwd als Waals, en 20% 
als Vlaams.  
 
Daarnaast zullen we zowel bij inkomstenposten als bij uitgavenposten onderdelen 
tegenkomen waarvan noch via de EU, noch via de Vlaamse overheid kon achterhaald 
worden of ze hetzij in Vlaanderen of Wallonië gegenereerd zijn (voor de EU-
inkomsten), hetzij in Vlaanderen of Wallonië uitbetaald zijn (voor de EU-uitgaven). 5 
 
In die gevallen zullen we er noodgedwongen van uitgaan dat voor die onderdelen elke 
inwoner van België hetzij evenveel bijdraagt, hetzij evenveel ontvangt.  De 
bevolkingsverdeling op basis van de bevolkingscijfers van 2007 ziet er dan uit als 
volgt: 
 
    Bevolking herverdeling Brtotaal  % 
Vlaams gewest  6.117.440 + 206200 6323640 59,7% 
Waals gewest   3.435.879 + 824800 4260679 40,3% 
Brussels Hoofdst Gewest 1.031.000 -  - 
Tot    10584319 -  10584319 100% 
 
 

                                                 
5 De EU is wel schuchter begonnen met het bekendmaken van individuele begunstigden, via het 
‘Financial Transparancy system’, maar deze cijfers zijn (nog) onvolledig, zodat ze geen compleet 
overzicht mogelijk maken.  Wat het Vlaamse aandeel betreft blijkt ook de Vlaamse overheid niet over 
een volledig overzicht te beschikken:  In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid 
Wim Van Dijck van 17 dec 2008 werd gezegd dat van de 879 miljoen euro door de EU in België 
uitgegeven in 2007 ‘minstens’ 488 miljoen euro in Vlaanderen werd uitgegeven, maar dat laat helaas 
geen exacte berekening toe.  Gelet op de omvang van deze bedragen is het ook verbijsterend dat 
minister-president Kris Peeters op dezelfde vraag zonder meer toegeeft: ‘Anderzijds zijn de gegevens 
onvolledig, omdat de besteding van Europese fondsen voor Vlaanderen niet altijd even systematisch 
opgevolgd en beheerd wordt…’  
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4A  De betalingen aan de EU vanuit België 
 
De EU legde het cijfer dat België in 2007 aan de EU betaalde vast op 4371,9  miljoen 
euro. 6   Die 4371,9 miljoen euro is samengesteld als volgt: 
- 1685,1 milj euro uit de traditionele eigen middelen: douanerechten, 
landbouwrechten, suikerrechten; 
- 468,5 miljoen euro uit BTW,  
- 1985,8 miljoen euro op basis van een vast percentage van het BNP,  
- en nog 232,5 miljoen euro die moet betaald worden ten gunste van Groot-Brittannië, 
dat zo’n correctie in onderhandelingen bedongen heeft. 
Laat ons deze vier onderdelen, en de herkomst ervan, nu van nabij bekijken. 
 

A. De traditionele eigen middelen 
 
Er kwam in 2007 1685,1 milj euro uit de traditionele eigen middelen: douanerechten, 
landbouwrechten, suikerrechten;  Van deze bedragen wordt 75% betaald aan de EU, 
25% wordt gehouden als ‘inningskost’.   
 
Inzake landbouwrechten werd aan 100% 22,8  miljoen euro geïnd, dus ging 75% 
naar de EU: 17,1 miljoen euro. 
Op dit ogenblik ontbreken bij de EU gegevens over de verdeling van deze 
landbouwrechten tot op uitgaveniveau.  We gaan ervan uit dat de Walen  hiervan 
40,3% hebben betaald, en de Vlamingen 59,7%.  
 
Inzake douanerechten werd 2230,4  miljoen euro geïnd aan 100%, 75% ging naar de 
EU dus:  1672,8 miljoen euro.  Deze rechten worden enkel aan de buitengrenzen 
geheven, de interne grenzen zijn binnen de EU afgeschaft.  Dat betekent 
logischerwijze dat zij enkel geheven worden aan de luchthavens en aan de zeehavens.  
Net de aanwezigheid van de Vlaamse havens zorgt dus voor dit hoge cijfer.7  Het 
aandeel van Vlaanderen is hierin dus enorm.   
Exacte cijfers ontbreken, we zijn dus voorzichtig en zeggen dat Vlaanderen maar 
goed is voor 70%, en Wallonië voor 30%.  Dat is een heel lage schatting die de Walen 
een groot plezier doet… 
 
In 2007 werd er door België niets betaald aan suikerrechten, er werd zelfs een  
bedrag terugbetaald (-6,5 milj euro aan 100%, dus -4,8 aan 75%).  We wijzen ook die 
terugbetaling voor 59,7% toe aan Vlaanderen en 40,3% Wallonië. 
 
In dat geval ziet de toewijzing voor de traditionele eigen middelen eruit als volgt: 

 
Suiker   Landbouw  Douanerechten totaal  

VL - 2,8  10,2   1171   1178,4 
W - 2  6,9   501,8   506,7 
Tot - 4,8  17,1   1672,8   1685,1 
 
                                                 
6 Bron:  Tabel ‘revenu 2007 by Member State, EU budget 2007 financial report, p 78.  Zoals hoger 
aangegeven houden we, net als de EU zelf vanaf p. 79, geen rekening met de betalingen door de EU in 
België voor eigen EU-administratie, omdat het niet correct is dit als uitgave ten gunste van Vlaanderen 
of Wallonië te beschouwen.(zie voetnoot 4)   
7 Antwoord op schriftelijke vraag van Francis Van Den Eynde, 28/07/1997. 
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B. De BTW 
 
Uit een vraag van kamerlid Peter Logghe blijkt dat in 2006 1532 miljoen euro aan 
BTW werd geïnd, waarvan 58% uit Vlaanderen, 38,5% uit Brussel en 3,5% uit 
Wallonië.   
 
Als we die verdeelsleutel doortrekken naar de 468,5 miljoen euro BTW die betaald 
werden aan de EU, dan is dat 271,7 miljoen euro uit Vlaanderen, 16,4 miljoen euro uit 
Wallonië, en 180,4 miljoen euro uit Brussel.  Zoals hoger gezegd wijzen we 80% van 
het bedrag van Brussel toe aan Wallonië, en slechts 20% aan Vlaanderen. 
 
In dat geval ziet de toewijzing voor de BTW eruit als volgt: 

  
 Zelf  herrekening Brussel  totaal 

VL  271,7  + 36,1    307,8  
W  16,4  + 144,3   160,7 
Brussel 180,4  - 180,4    0 
 
Tot  468,5  -     468,5 
 
 

C. Het Bruto Nationaal Product 
 
België betaalde op basis hiervan 1985,8 miljoen euro aan de EU. 
  
Volgens cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering is de verhouding tussen 
de gewesten in 2007 (in duizend euro) in dit BNP: 
  Vlaams Gewest  Waals Gewest  BrusselsHG 
2007  187.564.822   74.440.437  61.361.366 

    
    

Totaal:  323.366.625   
 
Dat betekent dus 58% Vlaams gewest, 23% Waals Gewest, 19% Brussel. 
 
Als België dus op basis van zijn BNP in 2007 1985,8 miljoen euro aan Europa 
betaalde, dan is het redelijk daarvan 1151,8 miljoen euro aan Vlaanderen toe te 
rekenen (58%), aan Wallonië 23% of 456,7 miljoen euro, en Brussel betaalde dan 
19% of 377,3 miljoen euro.  We wijzen 80% van het bedrag van Brussel toe aan 
Wallonië, en slechts 20% aan Vlaanderen. 
 
In dat geval ziet de toewijzing voor de BTW eruit als volgt: 

  
 Zelf  herrekening Brussel  totaal 

VL  1151,8  + 75,5    1227,3  
W  456, 7  + 301,8   758,5 
Brussel 377,3  - 377,3    0 
 
Tot  1985,8  -     1985,8 
 



10 
 

 
 
 

D. De correctie voor GB 
 
Groot-Brittannië heeft sinds 1985 een correctie onderhandeld. 8  Gevolg hiervan is dat 
België 232,5 miljoen euro extra betaalt. 
 
Aangezien de bijdrage bepaald wordt op basis van BTW en BNP, en aangezien 
Vlaanderen goed is voor 58% van de BTW en 58% van het BNP, is het redelijk 
hiervan ook 58% aan Vlaanderen toe te rekenen:  dat is dus 134,8 miljoen euro op een 
bijdrage van 232,5 miljoen euro.   
 
Voor Wallonië en Brussel trekken we de percentages van het BNP door, dat geeft  
23% voor Wallonië of 53,5 miljoen euro en 19% voor Brussel of  44,2 miljoen euro.   
  
We wijzen 80% van het bedrag van Brussel toe aan Wallonië, en slechts 20% aan 
Vlaanderen. 
 
In dat geval ziet de toewijzing van de correctie voor GB eruit als volgt: 

  
 Zelf  herrekening brussel  totaal 

VL  134,8   + 8,8    143,6  
W  53,5  + 35,4    88,9 
Brussel 44,2  - 44,2    0 
 
Tot  232,5  -     232,5 
 

                                                 
8 De berekening ervan werkt als volgt: 
Eerst wordt het verschil in procenten bepaald tussen het aandeel van GB in de uitgaven, en het aandeel 
van GB in de inkomsten.  Dat percentage wordt vermenigvuldigd met alle uitgaven.  GB heeft recht op 
66% van het budgettaire verschil.   
Die correctie voor Groot-Brittannië wordt verdeeld over de lidstaten op basis van hun BTW- en BNP-
bijdragen.  Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden moeten echter maar een vierde van hun deel 
betalen, de andere landen betalen voor deze vier extra.   
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Toewijzing vier inkomstenbronnen EU aan Vlaanderen en Wallonië 
 
Laat ons nu deze vier inkomstenbronnen van de EU vanuit België (suiker-, landbouw- 
en douanerechten; BTW; BNP; en correctie GB) aanrekenen aan Vlaanderen en 
Wallonië. 
 
Er moge aan herinnerd worden dat we, bij gebrek aan exacte cijfers inzake 
douanerechten, ervan uitgaan dat 30% daarvan in Wallonië geïnd wordt, wat wellicht 
in werkelijkheid minder is;  de hieronder staande bijdrage uit Vlaanderen is dus een 
minimumbedrag, het ligt wellicht hoger.  

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJDRAGE BELGIE AAN EU  
VERDEELD OVER VLAANDEREN EN WALLONIE 

 
 

In de bijdrage van België van 4371,9 miljoen euro is Vlaanderen MINSTENS goed 
voor 

 
1178,4 milj euro traditionele eigen middelen; 

307,8 miljoen euro aan BTW, 
1227,3 miljoen euro op basis van het BNP, 

en 143,6 miljoen euro aan correctie voor Groot-Brittannië 
 

TOTAAL Vlaanderen:   2857,1 miljoen euro of 63,4% 
 

Wallonië is goed voor 
 

506,7 aan traditionele eigen middelen; 
160,7 miljoen euro BTW, 

758,5 miljoen euro op basis van BNP 
+ 88,9 miljoen euro Britse correctie 

 
TOTAAL Wallonië:    1514,8 miljoen euro of 36,6% 

 
Alg totaal: België = 

Vlaanderen 2857,1 milj euro + Wallonië 1514,8 milj euro = 
4371,9 miljoen euro 
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4B  Betalingen vanuit de EU aan België 
 
We weten dat er door de EU in 2007 in België 1984,7 miljoen euro werd uitgegeven.9  
Volgens de gegevens van de EU werd dit bedrag in 2007 in België in de hoger 
vermelde rubrieken in de Europese begroting als volgt verdeeld (Budget report p. 78): 
1a   667,6 miljoen euro voor duurzame groei; 
1b  346,8 miljoen euro voor cohesie (de structuurfondsen); 
2  879,9 miljoen euro voor 'milieu', waaronder vooral landbouw; 
3a en b 90,4 miljoen euro voor 'burgerschap'.10 
Tot 1984,7 milj euro 
 
Hoe worden deze budgetten gespendeerd in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? 
 
1A. Concurrentie en groei 
 
In 2007 werd 667,6 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek in België. 
 
Helaas zijn er bij de EU op dit ogenblik geen volledige gegevens beschikbaar die 
toelaten de besteding op te delen naar regio. 11 
 
We moeten er dus noodgedwongen van uitgaan dat elke inwoner van België evenveel 
ontvangt.  We kiezen ervoor volgens de klassieke verdeelsleutel 80% van de 
Brusselaars te beschouwen als Walen, en 20% als Vlamingen.  De 
bevolkingsverdeling op basis van de bevolkingscijfers van 2007 ziet er dan uit als 
volgt: 
    Bevolking herverdeling Brtotaal  % 
Vlaams gewest  6.117.440 + 206200 6323640 59,7% 
Waals gewest   3.435.879 + 824800 4260679 40,3% 
Brussels Hoofdst Gewest 1.031.000 -  - 
Tot    10584319 -  10584319 100 
 
Voor de middelen besteed aan concurrentie en groei geeft dit dan volgende besteding: 
 
Vlaanderen 59,7%  398,6 milj euro 
Wallonië 40,3%  269 milj euro  
Tot    667,6 milj euro 

                                                 
9 Zonder rekening te houden met de uitgaven voor eigen EU-administratie, zoals ook door de EU zelf 
gebeurt bij de berekening van welke lidstaat netto-betaler is en wie niet. 
 
10 In de domeinen 4 EU als wereldspeler en 6 compensatie van de begroting zijn er geen uitgaven in 
België. 
 
11 De afwezigheid van volledige gegevens bij de EU tot op uitgaveniveau is ergerlijk.  De EU verwijst 
in antwoorden op schriftelijke vragen van Vanhecke, Claeys en Dillen wel naar het schuchter begonnen 
bekendmaken van individuele begunstigden, via het ‘Financial Transparancy system’, maar deze cijfers 
zijn (nog) onvolledig, zodat ze geen compleet overzicht mogelijk maken.  Wat het Vlaamse aandeel 
betreft blijkt ook de Vlaamse overheid niet over een volledig overzicht te beschikken:  In antwoord op 
een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Wim Van Dijck van 17 dec 2008 gaf minister-
president Kris Peeters het nogal verbijsterende antwoord: ‘Anderzijds zijn de gegevens onvolledig, 
omdat de besteding van Europese fondsen voor Vlaanderen niet altijd even systematisch opgevolgd en 
beheerd wordt…’  
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1B Cohesie- en structuurfondsen 
 
De tabellen en overzichten van enerzijds de EU en anderzijds België zelf zijn 
verschillend en tegenstrijdig.   
 
In 2007 werd volgens de officiële detailtabel van de EU 346,8 miljoen euro 
gespendeerd, volgens de bijlage bij het nationaal strategisch plan België wordt er 
echter maar 341 miljoen euro besteed: 
 
voor de doelstelling convergentie:  
149, 5 miljoen euro in Henegouwen; 
voor de doelstelling regionale concurrentie en groei:   
Brussel 11,6 miljoen euro; 
Federale staat 6 miljoen euro; 
Vlaamse regio 90 miljoen euro; 
Duitstaligen 1,7 miljoen euro; 
Wallonië 36,2 miljoen euro; 
Troika Wallonië-Brussel 46 miljoen euro; 
Totaal 341 miljoen euro  
 
Op 5,8 miljoen euro na geeft dit dus hetzelfde totaal, en mag de verdeling over de 
regio’s in het nationaal strategisch plan als juist beschouwd worden.   
 
Voor de toewijzing van de bedragen aan Vlaanderen en Wallonië maken we deze 
logische keuzes: 

- Duitstaligen bij Wallonië rekenen,  
-  de federale staat aan 50/50 verdelen; 
- De troika Wallonië-Brussel aan Wallonië toewijzen; 
- Het ontbrekende bedrag van 5,8 miljoen euro evenredig verdelen aan de hand 

van bevolkingscijfer; 
- Brussel tenslotte aan 80/20 verdelen. 

 
Dit geeft volgend resultaat: 
 
Wallonië 185, 4 miljoen euro + 3 miljoen federale staat + 1,6 miljoen euro 
Duitstaligen + 45,9 miljoen Troika Brussel + 80% Brussel 9,2 miljoen euro + 40,3% 
restbedrag 5,8 milj euro (2,3 miljoen euro) =  
248 miljoen euro     
Vlaanderen 90 miljoen euro + 3 miljoen euro federale staat + 20% Brussel 2,32 
miljoen euro + 59,7% restbedrag 5,8 milj euro (3,5 milj euro) =  
98,8 miljoen euro 
 
Totaal:   346,8 miljoen euro 
 
Vlaanderen krijgt dus maar 28,5 % van de zeer belangrijke Europese cohesie- en 
structuurfondsen, een situatie die ronduit schandalig is.  
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2.  Landbouw en milieu 
 
Ook in deze categorie zijn er onvoldoende gegevens tot op betalingsniveau, dus 
moeten we ervan uitgaan dat de bedragen correct verdeeld zijn over Vlaanderen en 
Wallonië. 
 
In 2007 werd 879,9 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek in België. 
 
Toewijzing op basis van bevolkingsaantallen: 
Vlaanderen 59,7%  525,3 miljoen euro  
Wallonië 40,3%  354,6 milj euro 
Tot    879,9 milj euro 
 
3A en B.  Burgerschap 
 
In dit programma wordt 90,4 miljoen euro verdeeld in België. 
Ook in deze categorie zijn er onvoldoende gegevens tot op betalingsniveau, dus 
moeten we ervan uitgaan dat de bedragen correct verdeeld zijn over Vlaanderen en 
Wallonië. 
 
Toewijzing op basis van bevolkingsaantallen: 
Vlaanderen 59,7%  54 milj euro 
Wallonië 40,3%  36,4 milj euro 
Tot    90,4 milj euro 
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Toewijzing vier uitgavengebieden EU aan Vlaanderen en Wallonië 
 
Laat ons nu deze vier uitgavengebieden vanuit de EU in België (concurrentie en groei, 
cohesie- en structuurfondsen, landbouw en burgerschap) aanrekenen aan Vlaanderen 
en Wallonië. 
 
Er moge aan herinnerd worden dat we, bij gebrek aan exacte cijfers inzake drie van de 
vier uitgavengebieden, ervan uitgaan dat slechts 35% daarvan in Wallonië wordt 
uitgegeven, wat wellicht in werkelijkheid meer is;  de hieronder staande uitgave in 
Vlaanderen is dus een maximumbedrag, het ligt wellicht lager.  

 
 
 
 
 
 
 

UITGAVEN EU IN BELGIE   
VERDEELD OVER VLAANDEREN EN WALLONIE 

 
 

In de uitgave van 1984,7 miljoen euro door de EU is Vlaanderen MAXIMAAL goed 
voor 

 
398,6 milj euro voor duurzame groei; 

98,8 milj euro cohesie- en structuurfondsen; 
525,3 milj euro 'milieu', waaronder vooral landbouw; 

54 milj euro 'burgerschap'. 
 

TOTAAL Vlaanderen:   1076,7 miljoen euro of 54,2% 
 

Wallonië is goed voor 
269  milj euro voor duurzame groei; 

248 milj euro cohesie- en structuurfondsen; 
354,6 milj euro 'milieu', waaronder vooral landbouw; 

36,4 milj euro 'burgerschap'. 
 

TOTAAL Wallonië:    908 miljoen euro of 45,8% 
 

Alg totaal: België = 
Vlaanderen 1076,7 milj euro + Wallonië 908 milj euro = 

1984,7 miljoen euro 
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5.  Als je nu de uitgaven aftrekt van de bijdragen, hoeveel betaalt Vlaming dan 
aan Europa?   
 
 
De uitgaven door de EU gedaan in Vlaanderen en Wallonië, zoals hoger berekend, 
brengen we nu in mindering van de betalingen gedaan door Vlaanderen en Wallonië; 
zo berekenen we hoeveel zij netto betalen aan de EU.  Om vergelijking mogelijk te 
maken herhalen we ook de netto-betaling door België:    
 
 

 
 

België: 
 

bijdrage 4371,9 miljoen euro, uitgave door EU 1984,7 milj euro in B, 
verschil 2387,2 milj euro, 

delen door 10, 5 miljoen inwoners geeft 227,3 euro netto per jaar per Belg. 
 

Vlaanderen: 
 

Bijdrage 2857,1 milj euro, uitgave door EU 1076,7 milj euro, 
verschil 1780,4 milj euro, 

delen door 6,3 miljoen geeft minstens 282,6 euro netto per Vlaming 
 

Wallonië: 
 

Bijdrage 1514,8 milj euro, uitgave door EU 908 milj euro, 
verschil 606,8 milj euro, 

delen door 4,2 milj geeft maximaal 144,5 euro netto per Waal 
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6.  Niemand betaalt meer dan een Vlaming;  Vlaanderen is grootste netto-betaler 
van de EU;  1780 miljoen euro per jaar! 
 
De enorm hoge bijdrage van de Vlaming aan de EU, zoals hoger berekend, zorgt er 
zelfs voor dat de Vlaming van alle Europese burgers het meest betaalt aan de EU.   
 
De ‘hitparade’ (waarbij België is opgesplitst naar Vlaanderen en Wallonië en dus 
enkel nog informatief vermeld wordt) ziet er nu uit als volgt: 
 

1.  Vlaanderen   1780 miljoen euro delen door 6,3 miljoen inwoners geeft 
282,6 euro per Vlaming 

 
2.  Nederland 4464,1 milj euro delen door 16,4 miljoen inw:  272 euro per 

inwoner. 
 

3.  Luxemburg 117 milj euro delen door 476.187 inwoners: 245,7 euro per 
inwoner 

 
België:    2387,2 milj euro delen door 10,5 miljoen geeft 227,3 euro per Belg. 
 

4. Wallonië  690,5 milj euro delen door 4,2 miljoen inwoners geeft 144,5 
euro per Waal. 

 
5.  Denemarken  817,4 miljoen euro delen door 5,4 miljoen geeft 151,3 euro 

per Deen 
 

6.  Zweden 1280,2 milj euro delen door 9,1 miljoen inwoners: 140,6 
euro per inw  

 
7.  Duitsland 9393,6 miljoen euro delen door 82,3 miljoen inw:  114,1 

euro per inwoner 
 

8.  Groot-Brittannië:  6156,6 milj euro delen door 60,8 miljoen geeft 101,2 
euro per Brit 

 
9.  Oostenrijk  639,7 milj euro delen door 8,2 miljoen geeft 78 euro per inw 

 
10.  Cyprus  49,2 miljoen euro delen door 778684 geeft 62 euro per 

Cyprioot. 
 

11.  Frankrijk     3362,3 milj euro delen door 63,3 milj geeft 53,1 euro per 
inw 

 
12.  Italië    2938,3 milj euro delen door 59,1 milj geeft 49,7 euro per 

inw 
 

13. Finland  229,1 milj euro delen door 5,2 miljoen geeft 44 euro per Fin 
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Conclusie:  
 
Geen enkele land in de EU betaalt netto meer dan Vlaanderen met 1780 miljoen 
euro per jaar.  Geen enkele burger in de EU betaalt netto meer aan de EU dan 
een Vlaming met 282,6 euro netto per jaar. 
 
Een Vlaming betaalt bijna dubbel zoveel per jaar dan een Waal aan de EU. 
 
Een Vlaming betaalt meer dan het dubbele van een Duitser, bijna het 
drievoudige van een Brit, en vijf maal meer dan een Fransman of een Italiaan. 
Een gezin met 2 kinderen, 4 personen dus, betaalt jaarlijks aan de EU: 

- In Vlaanderen:  1130 euro 
- In Nederland: 1088 euro 
- In Wallonië: 578 euro 
- In Duitsland: 456 euro 
- In Groot-Brittannië: 404 euro 
- In Frankrijk: 212 euro 

 
Vlaanderen betaalt jaarlijks 1780 miljoen euro, of meer dan 1,7 miljard euro, of 
meer dan 68 miljard oude BEF, aan de EU.  Dat is 4,8 miljoen euro per dag.  Dat 
is 203.000 euro per uur.  Dat is 3386 euro per minuut.  Tijdens een toespraak van 
een kwartier is meer dan 50.000 euro Vlaams belastinggeld overgeheveld naar de 
EU. 
 
Tijdens de vorige legislatuur van 2004 tot 2009 zijn vijf jaren verstreken.  In die 
tijd heeft Vlaanderen 8900 miljoen euro gestort aan de EU.   
 
1700000000 euro, dat zijn in briefjes van 20 euro 89 miljoen briefjes;  die zijn 13 
cm lang;  dat geeft 11570 km.  Met het geld dat Vlaanderen jaarlijks aan de EU 
geeft kan men een rij 20 euro-briefjes leggen van Brussel naar New York en 
terug. 
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7.  Politieke bedenkingen 
 
Vlaanderen kan zich, in de huidige economische crisis, een dergelijke kritiekloze 
aderlating naar de EU niet meer veroorloven. 
 
De EU levert in ruil voor zijn geld ook geen kwaliteit.  Er is op deze miljarden 
onvoldoende controle en onvoldoende objectieve meting van efficiëntie en resultaten.  
Mag er bv. aan herinnerd worden dat de Europese Rekenkamer al 14 jaar lang weigert 
de Europese rekeningen goed te keuren, vanwege de enorme fouten die erin staan?  
Volgens de Rekenkamer is bv. in het gebied van de cohesie- en structuurfondsen tot 
11% van de uitgaven niet conform de eigen Europese regels…  Dit is overigens geen 
fait divers, in andere landen – zoals Nederland – leidt dit terecht tot stevig protest 
door de minister van Financiën (http://www.bnr.nl/artikel/11030423/bos-dwarsboomt-
eu-projecten).   
 
De scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen is niet het gevolg van ‘objectieve 
parameters’; zo geniet Groot-Brittannië al decennia van een politiek onderhandelde 
korting, en genieten Zweden, Nederland en Duitsland op hun beurt van politieke 
onderhandelde kortingen op die Britse correctie.  Deze geldstroom is dus een gevolg 
van de slechte manier waarop de belangen van de Vlamingen op Europees niveau 
worden verdedigd door België.  Vlaanderen moet dus als eigen staat spreken op 
Europees niveau. 
 
Deze situatie is ook een gevolg van manier waarop regeringsleiders als Dehaene en 
Verhofstadt persoonlijk slecht onderhandeld hebben.  Zij wilden immers niet het beste 
voor de Vlaming, zij wilden zich zo soepel mogelijk opstellen om uitzicht op een 
Europese topjob te behouden.  Hun sollicitaties voor Europese topjobs worden door 
de Vlaming betaald met miljarden belastinggeld. 
 
De situatie zal er de komende jaren alleen maar erger op worden, want  tijdens de 
Europese Raad van 2005 hebben de vier grootste netto-betalers Nederland, Zweden, 
Duitsland en Oostenrijk bedongen dat ze net als de Britten een korting krijgen vanaf 
2007.  België zal daardoor vanaf 2007 jaarlijks nog meer moeten betalen.  Aangezien 
Vlaanderen het grootste deel daarvan ophoest, zal de kloof tussen Vlaanderen als 
grootste netto-betaler van de EU en de rest dus enkel groter worden.  
 
Het VB vraagt concreet dat Vlaanderen net als Groot-Brittannië een korting krijgt 
waarbij de bijdrage vanuit Vlaanderen onmiddellijk begrensd wordt op 200 euro per 
jaar.  Dat levert een jaarlijkse besparing op van 441 miljoen euro of 16 miljard oude 
Belgische frank, een bedrag dat voor ons rechtstreeks moet omgezet worden in een 
belastingvermindering voor alle Vlamingen van 70 euro per jaar.  
 
 
Fractie Europa, mei 2009 

http://www.bnr.nl/artikel/11030423/bos-dwarsboomt-eu-projecten
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