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Dames en heren, 
Beste vrienden, 
 
Ik heb de eer en het genoegen het sociaal-economisch symposium van het 
Vlaams Belang in te leiden met als titel een beter Vlaanderen voor een lagere 
prijs. Met dit initiatief herbevestigt het Vlaams Belang zich eens temeer als een 
programmapartij, die ook op sociaal-economisch vlak het inhoudelijke verschil 
maakt met de traditionele partijen en hun voorbijgestreefde ideeën. 
 
Als rechtse volkspartij komen we op voor een vrije markteconomie mét 
solidariteit onder de Vlamingen. In de Belgische context heeft het woord 
solidariteit natuurlijk een wrange nasmaak. Het is een codewoord geworden 
voor georganiseerde diefstal, voor massale geldoverdrachten van Vlaanderen 
naar Wallonië, zonder enige vorm van vrijwilligheid en transparantie.  
 
Het bijkomende probleem is dat we dankzij Europa van de regen in de drop 
terechtgekomen zijn, want ook de Europese Unie is volop naar een transferunie 
geëvolueerd, naar Belgisch model. Niemand kan er iets op tegen hebben dat de 
meer welvarende lidstaten de andere lidstaten helpen om hun welvaartsniveau 
op te krikken, maar de honderden miljarden euros in de vorm van regionale 
fondsen, sociale fondsen en andere structuurfondsen hebben de kloof tussen de 
noordelijke landen en de zuidelijke landen niet kunnen wegwerken en ze zullen 
dat nooit kunnen doen.  
 
Op zich hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn, zelfs in een 
gemeenschappelijke markt. Het is wel een probleem wanneer al die landen 
samen een muntunie vormen zoals de eurozone, en wanneer blijkt dat een 
aantal lidstaten op een structurele manier niet in staat zijn om zich aan de twee 
grote regels te houden, namelijk een begrotingstekort van maximaal 3% en een 
staatschuld van maximaal 60% van het BNP. Zonder convergentie en 
begrotingsdiscipline van de deelnemende landen is een muntunie zoals de 
eurozone gedoemd om te mislukken. 
 
De kiem van de huidige eurocrisis werd al in 1999 gelegd, toen Griekenland dat 
niet aan de voorwaarden voldeed, de cijfers vervalste om toch te kunnen 
toetreden tot de eurozone. Een paar maanden geleden gaf Didier Reynders, die 
toen minister van financiën was onder Verhofstadt, toe dat hij perfect op de 
hoogte was van het gesjoemel van de Grieken, maar dat hij alles blauw-blauw 
had gelaten. Verhofstadt zelf beweert dat hij van niets wist. We zullen daar maar 
geen commentaar op geven, maar het ongelooflijke is dat buiten het Vlaams 
Belang niemand zich de vraag stelt in hoeverre iemand als Reynders nog 
minister kan blijven. In een normaal land zou hij moeten aftreden, in België 
scheelt het niet veel of Reynders wordt gefeliciteerd voor zijn openhartigheid. 
 
De invoering van een gemeenschappelijke munt zou de Europeanen dichter bij 
mekaar brengen, dat was het idee. In werkelijkheid kunnen we exact het 
tegenovergestelde vaststellen. De Grieken zijn boos op de Duitsers omdat ze de 
buikriem moeten aanhalen en onder curatele van de EU komen te staan; de 
Duitsers zijn boos op de Grieken omdat zij moeten opdraaien voor het 
wanbeleid en de corruptie van de Griekse regering. 



Waar het op neerkomt, is dat een land als Griekenland niet thuishoort in de 
eurozone. De grote vraag is nu hoelang de Europese Unie nog gaat 
aanmodderen met reddingsplannen allerhande, terwijl er voor de Grieken geen 
enkel perspectief op beterschap bestaat zolang ze in die eurozone gevangen 
zitten. In het belang van de Grieken zelf en van de rest van de eurozone moet 
er een begeleide exit van Griekenland komen. Enkel met een eigen munt en 
met de mogelijkheid om die munt te devalueren kunnen de Grieken hun 
economie opnieuw aanzwengelen.  
 
Maar de eurofederalisten, de voorstanders van een Europese superstaat 
weigeren lessen te trekken uit het debacle. Zo beweren ze dat de verdragen 
geen scenario bepalen voor het uittreden van lidstaten uit eurozone. Alsof er 
een scenario bestond voor het ineenstorten van de Sovjet-Unie en voor het 
wegvallen van het IJzeren Gordijn… Een andere drogreden is dat de Grieken 
massaal met hun spaargeld naar het buitenland zouden trekken in het geval van 
een uittreding uit de eurozone, maar dat is al gebeurd, zoals bijvoorbeeld Johan 
Van Overtveld aanstipt. 
 
Voor de Verhofstadts en de Dehaenes van het Europees Parlement is het 
Europese integratieproces iets wat alleen maar in één richting mag gaan. Een 
Griekse exit uit de eurozone zou betekenen dat men toegeeft dat men zich 
vergist heeft, en dat mag niet in de ivoren torens van het Schumanplein en het 
Luxemburgplein. Als één vorm van gemeenschappelijk beleid niet werkt, dan 
moet er nog meer gemeenschappelijk beleid komen, met nog meer geld, meer 
middelen en meer bevoegdheden voor Europa, ten koste van de lidstaten. 
Vandaar het pleidooi voor de invoering van gemeenschappelijke Europese 
obligaties, de zogenaamde eurobonds.  
 
Dat komt neer op de collectivisering van de overheidsschulden, waarbij de 
landen met een gezond begrotingsbeleid hogere rentes op de aflossing van hun 
schulden moeten betalen, terwijl de andere landen opnieuw goedkoper kunnen 
lenen en zich verder in de hangmat kunnen nestelen, wat dus juist de oorzaak 
van de eurocrisis was. Bovendien komt er met die eurobonds bovenop de 
staatsschuld ook nog eens een Europese overheidsschuld. 
 
Men zal zich herinneren dat Guy Verhofstadt in een vorig leven, wat hij noemde 
de Belgische ziekte wou bestrijden. Later heeft Verhofstadt die Belgische ziekte 
aanvaard, hij heeft ze omarmd en nu wil hij gans Europa gaan besmetten. 
 
We moeten af van een eurofederalistische ideologie die de confrontatie niet kan 
doorstaan met de realiteit van de echte wereld. We moeten af van het taboe van 
een kleinere maar sterkere eurozone. We moeten af van de situatie dat wij 
Vlamingen bij de grootste nettobetalers in de hele Europese Unie horen, terwijl 
we niet eens aan de onderhandelingstafels kunnen zitten waar de beslissingen 
worden genomen. 
 
Het feit dat wij aan de top van de nettobetalers staan, is overigens het best 
bewaarde geheim in de Europese Unie. In Duitsland en in Nederland en in de 
Scandinavische landen bestaat er een debat over de afdrachten naar Europa. 
Men vindt daar dat de belastingbetalers het recht hebben om te weten waar ze 



aan toe zijn. Vlaamse journalisten en traditionele partijen zijn daar niet in 
geïnteresseerd. Dat is kennelijk beneden hun waardigheid. Blijkbaar zijn de 
Vlamingen voorbestemd om als melkkoe te fungeren, eerst voor Wallonië en nu 
ook voor Europa. De kostprijs van Europa mag niet in vraag gesteld worden.  
 
Welnu, als niemand het doet, dan zullen wij het doen - en blijven doen. Het is 
zeker ook tijd voor een beter Europa aan een lagere prijs. 
 
 
 
 
 


