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Voorwoord
De Europese Unie (EU) werkt op basis van een budget, dat eenmaal per jaar wordt vastgelegd.
Na afloop van dat jaar wordt een jaarrekening voorgelegd, die exact aangeeft hoeveel geld
er in dat voorbije jaar is uitgegeven, en hoeveel er is ontvangen.
Zopas heeft de EU haar jaarrekeningcijfers voor 2008 bekend gemaakt. Deze maken het ons
mogelijk om voor 2008 te berekenen hoeveel de Europese Unie kost aan ons land - en ook
hoeveel Vlamingen en Walen eigenlijk ontvangen of bijdragen.
Het Vlaams Belang is in Vlaanderen de enige partij die dit thema - de kostprijs van de
Europese Unie - op de agenda zet. In landen als Groot-Brittannië of Nederland wordt daar
terecht veel aandacht aan besteed. In België rust op dat onderwerp echter een soort taboe;
hoogstens beweert men losweg “dat de EU voor België meer opbrengt dan het kost”.
Deze bewering berust op los zand. Mits enig cijferwerk kan dat worden nagegaan. De
geldstromen in de twee richtingen (de bijdragen van de nationale staten aan de EU en
anderzijds de uitgaven van de EU voor de nationale staten) zijn goed gedocumenteerd. Wie
de beide geldstromen vergelijkt, ontdekt al vlug welke staten netto-betalers dan wel nettoontvangers zijn.
Uit volgende studie zal blijken dat België - per hoofd van de bevolking - één van de grootste
netto-betalers aan de Unie blijkt. Maar nog sterker: wij bewijzen met deze studie dat de
Vlamingen van alle Europeanen de grootste netto-betalers aan de EU zijn. Elke Vlaming
betaalt netto 286 euro per jaar aan de EU, een modaal gezin met twee kinderen betaalt
bijgevolg zo’n 1.144 euro per jaar aan de EU. Ter informatie: dat is dubbel zoveel dan een
Waals gezin netto betaalt. De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië passeert ook langs
de Europese omweg.
Is àl dat geld per definitie slecht besteed? Niet noodzakelijk. Maar het feit dat wij Vlamingen
de grootste netto-betalers zijn geeft ons het recht om de verspillingen, het slecht beheer en
de “folie des grandeurs” van de Europese mandarijnen dubbel en dik aan te klagen. En
er moeten grenzen zijn: er moet eindelijk een maximumgrens komen voor het bedrag dat
Vlaanderen jaarlijks aan de EU betaalt.

Frank Vanhecke
Europees parlementslid

Philip Claeys
Europees parlementslid

Voorbereiding: Rob Verreycken, fractiesecretaris Europees Parlement
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Samenvatting
•

Elke ‘Belg’ betaalt jaarlijks 226,7 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, betaalt op 27
EU-lidstaten alleen een Nederlander nog meer.

•

In de bijdrage vanuit België aan de EU is Vlaanderen goed voor 65,3%,
en Wallonië goed voor 34,7%. Van de uitgaven door de EU in België
ontvangt Vlaanderen slechts 54,8%, Wallonië 45,2%.

•

Vlaanderen betaalde in 2008 netto het enorme bedrag van minstens
1802,2 miljoen euro, of 72,6 miljard oude Belgische frank, aan de EU.
Dat is minstens 286 euro netto per Vlaming. Dat is 205730 euro per uur,
of 1144 euro per jaar voor een gemiddeld gezin van 4.

•

Op bijna 500 miljoen Europeanen betaalde in 2008 niemand meer dan
een Vlaming. De top-10 ziet er zo uit:
1. Vlaanderen

1802,2 miljoen euro delen door 6,3 miljoen geeft
minstens 286 euro netto per Vlaming

2. Nederland

4484,7 miljoen euro delen door 16,4 miljoen inw:
273,4 euro per inwoner

3. Zweden

1782,2 miljoen euro delen door 9,1 miljoen
inwoners: 193,7 euro per inwoner

4. Denemarken

791 miljoen euro delen door 5,4 miljoen inw:
143,8 euro per inwoner

5. Wallonië:

601,4 miljoen euro delen door 4,3 miljoen geeft
143,2 euro netto per Waal

6. Duitsland

11189,7 miljoen euro delen door 82,2 miljoen
inw: 136,1 euro per inwoner

7. Italië

5091,2 miljoen euro delen door 59,6 miljoen geeft
85,4 euro per inwoner

8. Finland

409,8 miljoen euro delen door 5,3 miljoen geeft
77,3 euro per inwoner

9. Frankrijk

4607,8 miljoen euro delen door 64 miljoen geeft
72 euro per inwoner

10. Cyprus
•

4
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56,2 miljoen euro delen door 789269 geeft 71,2
euro per inwoner

Een Vlaming betaalt meer dan een Nederlander, het dubbele van een
Waal, meer dan het dubbele van een Duitser, drie maal meer dan een
Italiaan, vier maal meer dan een Fransman, en vijf maal meer dan een
Brit.
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1. Waar komt het geld van de EU vandaan?
In 2008 werd er door de EU 121 235,7 miljoen euro inkomsten effectief geïnd, dat is 121,2 miljard euro.1
De EU haalt traditioneel zijn geld uit drie bronnen.
Eerst zijn er de ‘traditionele eigen middelen’, die drie onderdelen omvatten: de suikerrechten (te verwaarlozen),
de landbouwrechten (met 14% relatief klein) en de douanerechten (een fors bedrag.) De lidstaten innen deze
gelden, mogen daarvan 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. Iedereen betaalt 0,3% hiervan aan de EU,
maar Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden hebben van 2007-2013 een politieke korting bedongen (tot
respectievelijk 0,225%, 0,15%, 0,1 en 0,1%).
Ten derde is er de belangrijkste inkomstenbron (61%): de bijdrage van de lidstaten gebaseerd op hun welvaart.
Iedereen betaalt 0,6389%, maar landen die goed politiek onderhandelen krijgen forse kortingen: Nederland en
Zweden krijgen van 2007-2013 een korting van 755 miljoen euro, te betalen door de andere lidstaten. Ook
Groot-Brittannië krijgt van oudsher een correctie, goed voor 6252 miljoen euro, te betalen door alle anderen.
België heeft nooit enige korting bedongen - we werden altijd geregeerd door “goede Europeanen” die op kosten
van de belastingbetaler “grote sinjeur” speelden.
Het totaal bedrag dat alle lidstaten zo betalen is hun bijdrage aan de EU, en is dus de ‘bruto-kostprijs’ van de EU
voor een land.
Daar tegenover staat het bedrag dat door de EU wordt uitgegeven in een land, het bedrag dus dat wordt
beschouwd als het bedrag dat het land in zijn geheel van de EU ‘ontvangen’ heeft.
Wanneer men deze beide bedragen van elkaar aftrekt, het bedrag dat de EU aan een land kost en het bedrag
dat dat land van de EU ontvangen heeft, zijn er twee mogelijkheden: ofwel betaalt een land meer aan de EU dan
het terugkrijgt, en dan is het land een ‘netto-betaler’; ofwel krijgt een land meer van de EU dan het eraan betaald
heeft, en dan is het land een ‘netto-ontvanger’.

1

Report on budgetary and financial management, financial year 2008, p. 67
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2. Hoeveel betaalt België?
In de Europese Unie van 27 lidstaten waren er in 2008 (net als in 2007) slechts 12 netto-betalers, dit zijn dus
landen die 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

22215,3 miljoen euro

11025,6 miljoen euro

- 11189,7

Frankrijk

18025 miljoen euro

13417,2 miljoen euro

- 4607,8

15144,5 miljoen euro

10053,3 miljoen euro

- 5091,2

6668,7 miljoen euro

2184 miljoen euro

- 4484,7

Groot-Brittannië

10113,9 miljoen euro

7141,2 miljoen euro

- 2972,7

België

4631 miljoen euro

2227,4 miljoen euro

- 2403,6

Zweden

3223 miljoen euro

1440,8 miljoen euro

- 1782,2

Denemarken

2301 miljoen euro

1510 miljoen euro

- 791

Oostenrijk

2194 miljoen euro

1733,6 miljoen euro

- 460,4

Finland

1710 miljoen euro

1300,2 miljoen euro

- 409,8

Cyprus

179,9 miljoen euro

123,7 miljoen euro

- 56,2

Luxemburg

259,4 miljoen euro

234,5 miljoen euro

- 24,9

Italië
Nederland

De bedragen in de linkerkolom ‘bijdragen aan EU’ halen we uit de tabel op p 67 in het EU Budget 2008 Financial
Report.
De bedragen in de middenkolom ‘ontvangen van EU’ berekenen we zelf op basis van de tabel op p. 105 in het
EU Budget 2008 Financial Report, met dien verstande dat geen rekening gehouden wordt met de uitgaven van
de EU voor de eigen EU-administratie (kolom 5 ‘administration’ in de EU-tabel).
Aangezien de administratie van de EU huist in België en Luxemburg, zorgt dit immers 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 vestigingen van internationale bedrijven. Bovendien zorgt deze administratie ook voor
grote 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.2
Het bedrag in de rechterkolom is de netto-kostprijs voor elk land. We zien dat België in
absolute cijfers de zesde grootste netto-betaler is.
Deze volgorde is echter logisch, aangezien het hier gaat over absolute cijfers, en het dus logisch is dat grotere
landen als Duitsland, Frankrijk en Italië meer netto-betalen dan een klein land als België.

Berekening door de EU van de ‘operating budgetary balances’, EU Budget 2008 financial report, p. 107 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.

2

6
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De grote kostprijs voor elke ‘Belg’ wordt pas duidelijk als je deze nettokostprijs uit de rechterkolom deelt door het
aantal inwoners van elk land. Dat geeft deze resultaten:
Netto-Kostprijs van de EU per Europeaan
Nederland

4484,7 miljoen euro delen door 16,4 miljoen inw: 273,4 euro per inwoner.

België

2403,6 miljoen euro delen door 10,6 miljoen inw: 226,7 euro per inwoner.

Zweden

1782,2 miljoen euro delen door 9,2 miljoen inwoners: 193,7 euro per inwoner.

Denemarken

791 miljoen euro delen door 5,5 miljoen inw: 143,8 euro per inwoner.

Duitsland

11189,7 miljoen euro delen door 82,2 miljoen inw: 136,1 euro per inwoner.

Italië

5091,2 miljoen euro delen door 59,6 miljoen geeft 85,4 euro per inwoner.

Finland

409,8 miljoen euro delen door 5,3 miljoen geeft 77,3 euro per inwoner.

Frankrijk

4607,8 miljoen euro delen door 64 miljoen geeft 72 euro per inwoner.

Cyprus

56,2 miljoen euro delen door 789269 geeft 71,2 euro per inwoner.

Oostenrijk

460,4 miljoen euro delen door 8,3 miljoen geeft 55,4 euro per inwoner.

Luxemburg

24,9 miljoen euro delen door 483799 inw: 51,4 euro per inwoner

Groot-Brittannië

2972,7 miljoen euro delen door 61,2 miljoen geeft 48,6 euro per inwoner.

Conclusie: Elke ‘Belg’ betaalt jaarlijks 226,7 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, betaalt op
27 EU-lidstaten alleen Nederland nog meer.
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3. Hoeveel betaalt Vlaanderen?
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 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?
We komen onderweg twee problemen tegen.
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 toe te wijzen aan Wallonië, en 20% aan
Vlaanderen.
Daarnaast zullen we zowel bij inkomstenposten als bij uitgavenposten onderdelen tegenkomen waarvan noch
via de EU, noch via de Vlaamse overheid kan 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). 3
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 2008
ziet er dan uit als volgt:
Bevolking

herverdeling Brussel

totaal

%

Vlaams gewest

6.161.600

+ 209.698

6.371.298

59,7%

Waals gewest

3.456.775

+ 838.793

4.295.568

40,3%

Brussels Hoofdst. Gewest

1.048.491

-

-

10.666.866

-

10.666.866

Totaal

100%

Als er dus vanuit België een betaling gebeurt aan de EU, en we hebben geen gegevens die toelaten anders te
bewijzen, dan gaan we ervan uit dat daarvan 59,7% betaald wordt door Vlaanderen en 40,3% vanuit Wallonië.
En als er vanuit de EU een betaling gebeurt via een groot fonds aan België, dan gaan we ervan uit dat Vlaanderen
59,7% ontvangt en Wallonië niet meer dan 40,3%.
Beide aannames zijn bijzonder vriendelijk voor Wallonië, en men kan vermoeden dat in werkelijkheid in nogal
wat fondsen en subsidieprogramma’s Wallonië méér ontvangt dan Vlaanderen, en Vlaanderen méér betaalt.
Maar in deze studie gaan we dus uitsluitend uit van scheeftrekkingen waar we ze kunnen bewijzen.

3
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…’

8
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3A De betalingen aan de EU vanuit België
De EU legde het cijfer dat België in 2008 aan de EU betaalde vast op 4631 miljoen euro. 4
Het is nu mogelijk in detail te berekenen, waar deze bedragen vandaan komen, en ze zo toe te wijzen aan hetzij
Vlaanderen, hetzij Wallonië. Indien u wil weten hoe deze detailberekening verloopt, lees dan nu BIJLAGE 1;
daarna kunt u hier verder lezen. Indien u enkel geïnteresseerd bent in de resultaten, lees dan hier verder.
Toewijzing vier inkomstenbronnen EU aan Vlaanderen en Wallonië
Op basis van de berekening in BIJLAGE I kunnen we de 4 inkomstenbronnen van de EU in België (suiker-,
landbouw- en douanerechten; BTW; BNP; correcties voor Groot-Brittannië) als volgt toewijzen in België.
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, en ligt wellicht hoger.
BIJDRAGE BELGIE AAN EU
VERDEELD OVER VLAANDEREN EN WALLONIE
In de bijdrage van België van 4631 miljoen euro is Vlaanderen MINSTENS goed voor
1267,8 miljoen euro traditionele eigen middelen;
306,1 miljoen euro aan BTW,
1261,5 miljoen euro op basis van het BNP,
en 187,7 miljoen euro correcties o.a. voor Groot-Brittannië
TOTAAL Vlaanderen: 3023,1 miljoen euro of 65,3%
Wallonië is goed voor
552,4 aan traditionele eigen middelen;
159,8 miljoen euro BTW,
779,7 miljoen euro op basis van BNP
+ 116 miljoen euro correcties voor o.a. Groot-Brittannië
TOTAAL Wallonië: 1607,9 miljoen euro of 34,7%
Alg totaal: België =
VL 3023,1 miljoen euro + W 1607,9 miljoen euro = 4631 miljoen euro
Conclusie:
In de bijdrage vanuit België aan de EU is Vlaanderen goed voor 65,3%,
en Wallonië goed voor 34,7%.

4

Bron: Tabel ‘revenu 2008 by Member State, EU budget 2008 financial report, p 105.
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3B Betalingen vanuit de EU aan België
We weten dat er door de EU in 2008 in België 2227,4 miljoen euro werd uitgegeven.5
Volgens de gegevens van de EU werd dit bedrag in 2008 in België in de hoger vermelde rubrieken in de Europese
begroting als volgt verdeeld (Budget report p. 105):
1a
899,4 miljoen euro voor duurzame groei;
1b
397,4 miljoen euro voor cohesie (de structuurfondsen);
2
818,6 miljoen euro voor ‘milieu’, waaronder vooral landbouw;
3a en b 112 miljoen euro voor ‘vrijheid’ en ‘burgerschap’.6
Tot
2227,4 miljoen euro
We gaan nu uitzoeken waar deze bedragen in België worden uitgegeven, om ze zo toe te wijzen aan hetzij
Vlaanderen, hetzij Wallonië. Indien u wil weten hoe deze detailberekening verloopt, lees dan nu BIJLAGE 2;
daarna kunt u hier verder lezen. Indien u enkel geïnteresseerd bent in de resultaten, lees dan hier verder.
Hier wijzen we enkel op het belangrijkste element van de scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen: de schande
van de structuur- en cohesiefondsen. Die zijn goed voor zowat een derde van de hele begroting van de EU,
en zijn zonder meer te beschouwen als een zwaartepunt in de uitgaven van de EU.
Als we uitgaan van het bedrag in het nationaal strategisch referentiekader België, dan krijgt Vlaanderen in 2008
maar 32,3 % van de zeer belangrijke Europese cohesie- en structuurfondsen, een situatie die ronduit schandalig is.
Belangrijkste oorzaak daarvan is dat Henegouwen al lang niet meer voldoet aan de objectieve criteria om nog
langer geld te ontvangen, maar dat als een ‘overgangsmaatregel’ politiek beslist werd dat tussen 2007 en 2013
zomaar even 638 miljoen euro, dat is bijna 25 miljard oude Belgische frank, naar het door de PS gedomineerde
Henegouwen blijft vloeien. Een gigantisch financieel cadeau van de ‘Vlamingen’ Dehaene en Verhofstadt aan de
Walen, dat in 2008 131,4 miljoen euro opbrengt...
Op basis van de gedetailleerde berekening in Bijlage 2 komen we tot deze resultaten:
Toewijzing vier uitgavengebieden EU 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 40% 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 2227,4 miljoen euro door de EU is Vlaanderen MAXIMAAL goed voor
536,9 miljoen euro voor duurzame groei;
128,4 miljoen euro cohesie- en structuurfondsen;
488,7 miljoen euro ‘milieu’, waaronder vooral landbouw;
66,9 miljoen euro ‘vrijheid en burgerschap’.
TOTAAL Vlaanderen: 1220,9 miljoen euro of 54,8 %
Wallonië is goed voor
362,5 miljoen euro voor duurzame groei;
269 miljoen euro cohesie- en structuurfondsen;
329,9 miljoen euro ‘milieu’, waaronder vooral landbouw;
45,1 miljoen euro ‘vrijheid en burgerschap’.
TOTAAL Wallonië: 1006,5 miljoen euro of 45,2%
Alg totaal: België =
Vlaanderen 1220,9 miljoen euro + Wallonië 1006,5 miljoen euro =
2227,4 miljoen euro
Conclusie:
van de uitgaven door de EU in België ontvangt Vlaanderen slechts 54,8%, Wallonië 45,2%.

10
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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 welke niet.

6

In de domeinen 4 EU als wereldspeler en 6 compensatie van de begroting zijn er geen uitgaven in België.
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4. Hoeveel betaalt de Vlaming aan Europa?
De uitgaven door de EU gedaan in Vlaanderen en Wallonië, zoals berekend in Bijlage 2, brengen we nu in
mindering van de betalingen gedaan door Vlaanderen en Wallonië, zoals berekend in Bijlage 1; zo berekenen
we hoeveel Vlaanderen en Wallonië netto betalen aan de EU.

Vlaanderen:
Bijdrage 3023,1 miljoen euro, uitgave door EU 1220,9 miljoen euro,
verschil 1802,2 miljoen euro,
delen door 6,3 miljoen inwoners geeft minstens 286 euro netto per Vlaming
Wallonië:
Bijdrage 1607,9 miljoen euro, uitgave door EU 1006,5 miljoen euro,
verschil 601,4 miljoen euro,
delen door 4,2 miljoen inwoners geeft maximaal 143,2 euro netto per Waal

Conclusie:
Vlaanderen betaalde in 2008 netto het enorme bedrag van minstens 1802,2 miljoen euro,
of 72,6 miljard oude Belgische frank, aan de EU.
Dat is minstens

286 euro netto per Vlaming.
Dat betekent 1144 euro per jaar voor een gemiddeld gezin van 4.
Een geldstroom van 1802,2 miljoen euro van Vlaanderen naar de EU in één jaar, dat
betekent:

365 dagen op 365
4,9 miljoen euro per dag
205730 euro per uur
en dat 24 uur op 24

Niemand betaalt meer dan de Vlamingen
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5. Niemand betaalt meer dan een Vlaming;
Vlaanderen is grootste netto-betaler van de EU!
De enorm hoge bijdrage van de Vlaming aan de EU, zoals hoger berekend, zorgt er ook in 2008 opnieuw voor
dat de Vlaming zelfs het meest betaalt aan de EU van alle Europeanen.
De ‘hitparade’ (waarbij België is opgesplitst naar Vlaanderen en Wallonië en dus enkel nog informatief vermeld
wordt) ziet er nu uit als volgt:
Netto-Kostprijs van de EU per Europeaan
Vlaanderen

1802,2 miljoen euro delen door 6,3 miljoen geeft minstens
286 euro netto per Vlaming

Nederland

4484,7 miljoen euro delen door 16,4 miljoen inw: 273,4 euro per inwoner.

België:

2403,6 miljoen euro delen door 10,6 miljoen inw: 226,7 euro per inwoner.

Zweden

1782,2 miljoen euro delen door 9,1 miljoen inwoners: 193,7 euro per inw

Denemarken

791 miljoen euro delen door 5,4 miljoen inw: 143,8 euro per inw

Wallonië:

601,4 miljoen euro delen door 4,3 miljoen geeft
143,2 euro netto per Waal

Duitsland

11189,7 miljoen euro delen door 82,2 miljoen inw: 136,1 euro per inwoner

Italië

5091,2 miljoen euro delen door 59,6 miljoen geeft 85,4 euro per inw

Finland

409,8 miljoen euro delen door 5,3 miljoen geeft 77,3 euro per inw

Frankrijk

4607,8 miljoen euro delen door 64 miljoen geeft 72 euro per inw

Cyprus

56,2 miljoen euro delen door 789269 geeft 71,2 euro per inw.

Oostenrijk

460,4 miljoen euro delen door 8,3 miljoen geeft 55,4 euro per inw

Luxemburg

24,9 miljoen euro delen door 483799 inw: 51,4 euro per inwoner

Groot-Brittannië:

2972,7 miljoen euro delen door 61 miljoen geeft 48,6 euro per inw

Conclusie: Geen enkele burger in de EU betaalde in 2008 netto meer aan de EU dan een
Vlaming met 286 euro netto per jaar. Voor een gemiddeld gezin van 4 kost de EU de Vlaming
dus 1144 euro.
Een Vlaming betaalt meer dan een Nederlander, het dubbele van een Waal, meer dan het
dubbele van een Duitser, drie maal meer dan een Italiaan, vier maal meer dan een Fransman
en vijf maal meer dan een Brit.

12
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6. 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 niet genoeg kwaliteit. Er is op deze miljarden onvoldoende controle en
onvoldoende objectieve meting van efficiëntie en resultaten. Mag er bijvoorbeeld 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 bijvoorbeeld in het gebied van de cohesie- en structuurfondsen
tot 11% van de uitgaven niet conform de eigen Europese regels…
De scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen is niet het gevolg van ‘objectieve parameters’; zo geniet GrootBrittannië 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 de 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.
Het Vlaams Belang wil concreet dat Vlaanderen in de toekomst 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 541 miljoen euro of meer dan 20 miljard oude Belgische frank.

Fractie Europa, 2010
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Opmaak.indd 13

13

8/01/10 14:30

Bijlage I:
Gedetailleerde berekening: waar komen de betalingen vanuit België aan de EU vandaan, en
hoe verdelen we dit over Vlaanderen en Wallonië?
Zoals gezegd wordt het bedrag dat België in 2008 aan de EU betaalde vastgesteld op 4631 miljoen euro. 7 Dat
bedrag is samengesteld als volgt:
- 1820,2 miljoen euro uit de traditionele eigen middelen: douanerechten, landbouwrechten, suikerrechten;
- 465,9 miljoen euro uit BTW,
- 2041,2 miljoen euro op basis van een vast percentage van het BNP,
- en nog 303,4 miljoen euro die moet betaald worden ten gunste van Groot-Brittannië, dat zo’n correctie
in onderhandelingen bedongen heeft, en 0,3 miljoen euro correctie voor Denemarken, Ierland en GrootBrittannië die deze bijkomende correctie vanaf 2008 politiek bedongen hebben.
Het is nu mogelijk in detail te berekenen, waar deze bedragen vandaan komen, en ze zo toe te wijzen aan hetzij
Vlaanderen, hetzij Wallonië.
Laat ons deze vier onderdelen, en de herkomst ervan, nu van nabij bekijken.
A. De traditionele eigen middelen
Er kwam in 2008 2426,9 miljoen euro uit de traditionele eigen middelen: douanerechten, landbouwrechten,
suikerrechten. Daarvan wordt 75% doorgestort naar de EU, of 1820,2 miljoen euro.
Inzake landbouwrechten werd aan 100% 24,6 miljoen euro geïnd, dus ging 75% naar de EU: 18,5 miljoen
euro.
Op dit ogenblik ontbreken bij de EU gegevens over de verdeling van deze landbouwrechten tot op uitgaveniveau.
We gaan er dus vanuit dat de Walen hiervan 40,3% hebben betaald, en de Vlamingen 59,7%.
Inzake douanerechten werd 2345,5 miljoen euro geïnd aan 100%, 75% ging naar de EU dus: 1759,1
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.8 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…
Inzake suikerrechten werd 56,8 miljoen euro geïnd aan 100%, 75% ging naar de EU, dus 42,6 miljoen euro.
We gaan er ook hier van uit dat 59,7% uit Vlaanderen en 40,3% uit Wallonië komt.
In dat geval ziet de toewijzing voor de traditionele eigen middelen eruit als volgt:
Suiker

7
8
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Landbouw

Douanerechten

totaal

VL

25,4

11

1231,4

1267,8

W

17,2

7,5

527,7

552,4

Tot

42,6

18,5

1759,1

1820,2

Bron: Tabel ‘revenu 2008 by Member State, EU budget 2008 financial report, p 105.
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. 9
Als we die verdeelsleutel doortrekken naar de 465,9 miljoen euro BTW die betaald werden aan de EU, dan is
dat 270,2 miljoen euro uit Vlaanderen, 16,3 miljoen euro uit Wallonië, en 179,4 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

270,2

+ 35,9

306,1

W

16,3

+ 143,5

159,8

Brussel

179,4

- 179,4

0

Tot

465,9

-

465,9

C. Het Bruto Nationaal Product
België betaalde op basis hiervan 2041,2 miljoen euro aan de EU.
Volgens cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering is de verhouding tussen de gewesten in 2008:
Vlaams Gewest

58%

Waals Gewest

23%

Brussels gewest

19%

Als we die verhouding doortrekken en België dus op basis van zijn BNP in 2008 2041,2 miljoen euro aan Europa
betaalde, dan is het redelijk daarvan 1183,9 miljoen euro aan Vlaanderen toe te rekenen (58%), aan Wallonië
23% of 469,5 miljoen euro, en Brussel betaalde dan 19% of 387,8 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 het BNP eruit als volgt:
zelf

herrekening Brussel

totaal

VL

1183,9

+ 77,6

1261,5

W

469,5

+ 310,2

779,7

Brussel

387,8

- 387,8

0

2041,2

-

2041,2

Tot

Sindsdien weigert de federale regering geactualiseerde cijfers te geven, want de federale regering besliste dat die cijfers ‘niet relevant’ zijn (Bulletin vragen en antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr 41, p 10772-10774). België is wellicht één van de weinige ‘democratieën’ waar de regering beslist of cijfers, gevraagd door een
parlementslid, wel ‘relevant’ zijn...

9
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D. De correctie voor GB
Groot-Brittannië heeft sinds 1985 een correctie onderhandeld. 10 Gevolg hiervan is dat België 303,4 miljoen euro
extra betaalt. België moest in 2008 ook nog een bijkomende correctie van 0,3 miljoen euro betalen ten gunste
van Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië. Ook deze landen hadden een politieke korting onderhandeld - iets
wat Belgische politici steevast niet nodig vinden.
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 176
miljoen euro op een bijdrage van 303,4 miljoen euro.
Voor Wallonië en Brussel trekken we de percentages van het BNP door, dat geeft 23% voor Wallonië of 69,8
miljoen euro en 19% voor Brussel of 57,6 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

176

+ 11,5

187,5

W

69,8

+ 46,1

115,9

Brussel

57,6

- 57,6

0

303,4

-

303,4

Tot

In de extra korting van 0,3 miljoen euro is het bedrag voor Brussel (50.000 euro) te klein om relevant te zijn; we
wijzen dus 0,2 toe aan Vlaanderen en 0,1 aan Wallonië. Dat geeft uiteindelijk deze verdeling voor de kortingen:
VL

187,7

W

116

Tot

303,7

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; correcties 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.

10
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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BIJDRAGE BELGIE AAN EU
VERDEELD OVER VLAANDEREN EN WALLONIE
In de bijdrage van België van 4631 miljoen euro is Vlaanderen MINSTENS goed voor
1267,8 miljoen euro traditionele eigen middelen;
306,1 miljoen euro aan BTW,
1261,5 miljoen euro op basis van het BNP,
en 187,7 miljoen euro correcties o.a. voor Groot-Brittannië
TOTAAL Vlaanderen: 3023,1 miljoen euro of 65,3%
Wallonië is goed voor
552,4 aan traditionele eigen middelen;
159,8 miljoen euro BTW,
779,7 miljoen euro op basis van BNP
+ 116 miljoen euro correcties voor o.a. Groot-Brittannië
TOTAAL Wallonië: 1607,9 miljoen euro of 34,7%
Alg totaal: België =
Vlaanderen 3023,1 miljoen euro + Wallonië 1607,9 miljoen euro =
4631 miljoen euro
Conclusie:
In de bijdrage vanuit België aan de EU is Vlaanderen goed voor 65,3%,
en Wallonië goed voor 34,7%.

Niemand betaalt meer dan de Vlamingen
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Bijlage 2:
Gedetailleerde berekening: waar komen de uitgaven door de EU in België terecht, en hoe
verdelen we dit over Vlaanderen en Wallonië?
De vraag is dus hier, hoe de Europese budgetten gespendeerd worden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
1A. Concurrentie en groei
In 2008 werd 899,4 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. Op basis van
de hoger toegelichte verdeelsleutel op basis van de bevolkingsgegevens, en de verdeling van Brussel als 80%
Wallonië en 20% Vlaanderen, gaan we ervan uit, dat Vlaanderen 59,7% ontvangt en Wallonië 40,3% ontvangt.
Voor de middelen besteed aan concurrentie en groei geeft dit dan volgende besteding:
Vlaanderen

59,7%

536,9 miljoen euro

Wallonië

40,3%

362,5 miljoen euro

Tot

899,4 miljoen euro

1B Cohesie- en structuurfondsen
De structuur- en cohesiefondsen zijn goed voor zowat een derde van de hele begroting van de EU, en zijn zonder
meer te beschouwen als een zwaartepunt in de uitgaven van de EU.
Hoe omvangrijk en belangrijk ook, transparante en duidelijke cijfergegevens hierover zijn nauwelijks te vinden.
Het meest duidelijke document is het ‘nationaal strategisch plan België’, op basis waarvan de subsidiestroom
naar België door de EU is goedgekeurd. Dit plan voorziet voor 2008 in de verdeling van een bedrag van 354,6
miljoen euro, en dit als volgt:
In de doelstelling convergentie:
in 2008 131,4 miljoen euro uitsluitend naar Henegouwen.
Henegouwen voldoet al lang niet meer aan de objectieve criteria om nog langer geld te ontvangen, maar als een
‘overgangsmaatregel’ werd politiek beslist dat tussen 2007 en 2013 zomaar even 638 miljoen euro, dat is bijna
25 miljard oude Belgische frank, naar het door de PS gedomineerde Henegouwen blijft vloeien. Een gigantisch
financieel cadeau aan de Walen...
In de doelstelling regionale samenwerking:
Vlaanderen 16,9 miljoen euro
Wallonië 10,1 miljoen euro
Brussel 0,7 miljoen euro
Totaal 27,7 miljoen euro

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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In de doelstelling regionale concurrentie en groei:
Brussel 11,9 miljoen euro;
Federale staat 6,2 miljoen euro;
Vlaamse regio 91,9 miljoen euro;
Duitstaligen 1,7 miljoen euro;
Wallonië 37,5 miljoen euro;
Troika Wallonië-Brussel 46,3 miljoen euro;
Totaal 195,5 miljoen euro
Voor de toewijzing van de bedragen inzake regionale concurrentie en groei 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;
Brussel tenslotte aan 80/20 verdelen.
Als we het bedrag in het Belgische plan 2008, 354,6 miljoen euro, op die manier verdelen, dan krijgen we deze
berekening:
Wallonië
131,4 miljoen euro Henegouwen
10,1 miljoen euro regionale samenwerking Wallonië
0,6 miljoen euro regionale samenwerking Brussel
9,52 miljoen euro Brussel
3,1 miljoen euro federale staat
1,7 miljoen euro Duitstaligen
37,5 miljoen euro regionale concurrentie Wallonië
46,3 miljoen euro troïka wallonië-Brussel
Subtotaal 240,2 miljoen euro of 67,7%
Vlaanderen
16,9 miljoen euro regionale samenwerking Vlaanderen
0,1 miljoen euro regionale samenwerking Brussel
2,38 miljoen euro Brussel
3,1 miljoen euro federale staat
91,9 miljoen euro regionale concurrentie
Subtotaal 114,4 miljoen euro of 32,3%
Als we uitgaan van het bedrag in het nationaal strategisch referentiekader België, dan krijgt Vlaanderen dus
in 2008 maar 32,3 % van de zeer belangrijke Europese cohesie- en structuurfondsen, een
situatie die ronduit schandalig is.
In 2008 werd volgens de officiële detailtabel van de EU 397,4 miljoen euro gespendeerd. Indien we de hoger
berekende verdeelsleutel doortrekken, dan geeft dit:
Wallonië 		
269 miljoen euro
Vlaanderen		
128,4 miljoen euro
Deze bedragen zullen we meenemen voor onze eindberekening van het aandeel van Vlaanderen en Wallonië in
de uitgaven van de EU in Belgie.
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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 2008 werd 818,6 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek in België.
Toewijzing op basis van bevolkingsaantallen:
Vlaanderen
Wallonië
Totaal

59,7%
40,3%

488,7 miljoen euro
329,9 miljoen euro
818,6 miljoen euro

3A en B. Vrijheid en Burgerschap
In deze twee programma’s wordt 112 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
Wallonië
Totaal

59,7% 66,9 miljoen euro
40,3% 45,1 miljoen euro
112 miljoen euro

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, vrijheid 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 40% 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 2227,4 miljoen euro door de EU is Vlaanderen MAXIMAAL goed voor
536,9 miljoen euro voor duurzame groei;
128,4 miljoen euro cohesie- en structuurfondsen;
488,7 miljoen euro ‘milieu’, waaronder vooral landbouw;
66,9 miljoen euro ‘vrijheid en burgerschap’.
TOTAAL Vlaanderen: 1220,9 miljoen euro of 54,8 %
Wallonië is goed voor
362,5 miljoen euro voor duurzame groei;
269 miljoen euro cohesie- en structuurfondsen;
329,9 miljoen euro ‘milieu’, waaronder vooral landbouw;
45,1 miljoen euro ‘vrijheid en burgerschap’.
TOTAAL Wallonië: 1006,5 miljoen euro of 45,2%
Alg totaal: België =
Vlaanderen 1220,9 miljoen euro + Wallonië 1006,5 miljoen euro =
2227,4 miljoen euro
Conclusie:
van de uitgaven door de EU in België ontvangt Vlaanderen slechts 54,8%, Wallonië 45,2%.
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