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[Persnota junicampagne – 27 mei 2013] 

 
Genoeg Gemolken. Geef ons geld terug! 

 
 
Een grote moedeloosheid heeft zich de jongste jaren meester gemaakt van de Vlaamse 
bevolking. Vlamingen betalen in zekere zin graag. Ze beseffen zeer goed dat belastingen 
nodig zijn en het begrip solidariteit is hen alles behalve vreemd. Maar de wijze waarop de 
zaken de laatste jaren in België uit de hand liepen worden terecht als onrechtvaardig ervaren.  
 
Elke belastingplichtige Vlaming droeg het afgelopen jaar gemiddeld 6702 euro bij aan de 
politieke beslissingen aangaande: 
 
-  de massa-immigratie  
-  de eurocrisis, en  
-  de transfers naar Wallonië.  
 
Rond deze thematiek heeft het Vlaams Belang -onder de noemer ‘Genoeg gemolken, geef ons 
geld terug’ - een breed opgezette campagne ontworpen die, met een lichte dosis zelfspot, de 
Vlamingen aan het woord laat over deze situatie.  
 
Indien we ook de redding van ‘bad bank’ Dexia in rekening brengen loopt het bedrag van 
6.702 euro zelfs op tot 12.002 euro. De Vlaming verwordt hiermee hoe langer hoe meer tot 
een soort van melkkoe.  
 
Met deze vier thema’s wil het Vlaams Belang zich dus opwerpen als dé verdediger van de 
kleine man, de gewone Vlamingen in tijden van financiële en economische crisissen. Hoewel 
zij geen geld hebben geparkeerd in belastingparadijzen, niet hebben gekozen voor het lakse 
immigratiebeleid, niet verantwoordelijk zijn voor de eurocrisis en allerminst baat hebben bij 
de geldstroom naar Wallonië moeten ze er toch mee voor opdraaien. Via (miserie)-taksen, 
accijnzen, retributies, roerende voorheffing, successierechten, belastingen,… wordt de som 
die de Vlaming jaarlijks moet ophoesten steeds hoger.  
 
Dat deze enorme aanslag steeds wordt verkocht onder de noemer ‘solidariteit’ is niet alleen 
misplaatst, het is bovendien incorrect. In elk van de vier aangehaalde beleidsaspecten is 
‘solidariteit’ immers het codewoord geworden voor georganiseerde diefstal, zonder enige 
vorm van wederkerigheid, zonder trasparantie, zonder evenwicht of afspraken, laat staan dat 
er een resultaatsverbintenis aan is verbonden.  
 
 
Om te komen tot een billijk innende overheid wil het Vlaams Belang in het kader van deze 
campagne aandacht voor volgende van haar standpunten : 
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 De ordelijke opdeling van België. 
 
 De evolutie naar een totalitaire Europese superstaat een halt toeroepen. 
 
 Het opdoeken van de euro door de overgang naar een gezonde munt. 
 
 De ordelijke ontmanteling van de EU: de terugkeer naar Europese samenwerking 
zoals die bestond voor het Verdrag van Maastricht. 
 
 Een veel compactere, performantere en zuiniger werkende overheid. 
 
 Een opdeling tussen zaken- en spaargeldbanken èn een niet-politieke controle op 
speculatieve en risicovolle activiteiten. 
 
 Het Vlaams Belang wil de herziening van de financiering van de vakbonden: door de 
uitbetaling van werklozen als een overheidstaak op te vatten. 
 
 Een waterdichte immigratiestop door onder meer een wijziging van de 
nationaliteitswetgeving, de opheffing van de Schengenzone en het herinvoeren van eigen 
grenscontroles.  
 
 
 
1. EU: Vlaming is grootste melkkoe van Europa 
 
Met een jaarlijkse kost van 286 euro is de Vlaming de grootste nettobetaler van de EU. De 
Vlamingen betalen jaarlijks meer aan overdrachten aan de EU dan de Nederlanders, de 
Walen, de Duitsers, de Fransmannen, de Denen, de Zweden, de Finnen, de Cyprioten, 
enzovoort. 
 
Naast deze ‘reguliere’ overdrachten betaalt de Vlaming zich ook blauw aan de instandhouding 
van de Europese eenheidsmunt, de euro via de diverse toezeggingen aan steunfondsen etc. In 
totaal gaat het om een bedrag van maar liefst 70 miljard euro (de vele Europese noodfondsen, 
de vele leningen, de risico’s die België loopt als aandeelhouder van het IMF, enzovoort). 
Omgerekend per capita betekent dat de redding van de euro de Vlaming tot hiertoe maar liefst 
6000 euro heeft gekost. Bovenop de 286 euro die de Vlaming jaarlijks aan de EU betaalt, 
komt dus nog eens 6000 euro per Vlaming. Zolang de euro door de EU kunstmatig in leven 
wordt gehouden, zal dat bedrag blijven toenemen. 
 
Naast het feit dat de Vlaming financieel wordt leeggezogen door de EU, wordt de Griek, 
Italiaan of Spanjaard geenszins geholpen door de Vlaams-Europese geldstroom, wel 
integendeel. Zij worden, net zoals de Waal in de Belgische context, financieel afhankelijk 
gemaakt van de EU en gedegradeerd tot chronisch zieke patiënt. De instandhouding van een 
unitair monetair systeem binnen een context van 17 landen met (te) grote verschillen op het 
vlak van demografie, geschiedenis, recht, politiek, economie, bureaucratie, pensioenstelsels, 
onderwijs, immigratie, geopolitieke positie, sociale voorzieningen, energieafhankelijkheid, 



     

 3 

enzovoort, is economische fictie - tenzij ze, zoals de EU wil, worden onderworpen aan de 
dictaten van een ondemocratische Europese superstaat.  
 
Bovendien is de eurocrisis inherent aan de euro, daar zijn invoering in 2002 ervoor had 
gezorgd dat de armere (vooral zuidelijke) landen veel te goedkoop geld konden lenen. 
Hierdoor zijn de begrotingstekorten van menig Europees land zo hoog opgelopen dat ze zo 
goed als failliet zijn. 
 
De euro is geen geld, de euro kost geld. De werkloosheid en de algemene financieel-
economische malaise in de eurolanden is groter dan in de niet-eurolanden. Als gevolg van de 
euro kunnen landen monetair geen adem meer halen; eurolanden hebben geen eigen munt om 
te kunnen devalueren en lidstaten verliezen de (democratische) controle over hun eigen 
economie. Gevolg: een neerwaartse sociaaleconomische spiraal. 
 
De EU en de euro mismeesteren niet alleen de democratische rechtstaat en onze identiteit, 
cultuur en samenleving, ze maken van Vlaanderen ook een Europese melkkoe en 
veroorzaken sociaaleconomische catastrofes. Als enige EU-kritische partij in Vlaanderen 
verzet het Vlaams Belang zich dan ook tegen de EU en tegen de euro. Wij zijn niet enkel 
euro-kritisch. Wij stellen de euro en de EU zèlf in vraag. 
 
 
2. België kost elke belastingsplichtige Vlaming jaarlijks 4666 euro  
 
Een klassiek verhaal is ondertussen het Belgische transferverhaal. Eerder berekende het 
Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving van de KULeuven (Vives) dat er een 
transfers was inzake intrestlasten van 10,2 miljard in 2007 en van 6 miljard in 2008.   
 
We kunnen zonder enig overdrijven stellen dat de totale geldoverdracht van Vlaanderen naar 
Wallonië jaarlijks tot meer dan 16 miljard euro bedraagt. Per belastingplichtige inwoner 
van Vlaanderen betekent dat 4666 euro per jaar. Dit komt neer op maar liefst 7,4 procent 
van ons brutoregionaal product. Wallonië ontvangt daarvan naar schatting 15,3 miljard, wat 
neerkomt op 17,1 procent of ruim een zesde van zijn BRP, en Brussel 785 miljoen of 1,1 
procent van zijn BRP.  
 
Dit is geen solidariteit meer, maar een regelrechte plundering van de Vlaamse welvaart en 
toekomstkansen. Nergens ter wereld bestaat een gelijkaardige situatie. Dit hoogst nefaste 
systeem ontneemt Vlaanderen de middelen om in te grijpen in de veel te zware loonlasten en 
verhindert dat we reserves opzij zetten om onze pensioenen en gezondheidszorg ook in de 
toekomst te kunnen betalen.   
 
Als gevolg van de nieuwe financieringswet die door CD&V, VLD, SP.a en Groen werd 
goedgekeurd, zullen de transfers tegen 2030 bovendien met 19 procent toenemen. En hoewel 
responsabilisering het ordewoord was bij de laatste parlementsverkiezingen, krijgt het slecht 
bestuurde Brussel er jaarlijks 461 miljoen euro bovenop. 
 
Daarenboven ressorteren deze transfers geenszins een gunstig effect op de Waalse economie, 
integendeel. In 2005 stelden drie Waalse professoren (Henri Capron, Pierre Pestieau en 
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Michel Mignolet) dat “de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië het economische leven 
in het zuidelijke landsgedeelte in slaap wiegen”. De drie Franstalige economen stelden terecht 
dat deze transfers een krachtige economische heropleving van Wallonië in de weg staan. Ze 
vergeleken de transfers met een infuus waaraan Wallonië vastgekluisterd zit.  
 
Niets belet ons om vanuit onze volksnationalistische visie ook solidair te zijn met andere 
volkeren en naties, binnen en buiten Europa, de derde wereld, maar dan vanuit principes van 
goodwill en moreel verantwoordelijkheidsgevoel, niet als afdwingbaar mechanisme. 
 
 
 
3. Kostprijs immigratie: 1750 euro per Vlaming 
 
De massa-immigratie van de laatste decennia heeft ons niet enkel opgezadeld met tal van 
maatschappelijke problemen, maar draagt ook een immens kostenplaatje. Het is een fabel te 
beweren dat immigratie de vergrijzing zal oplossen, integendeel, ons land draait op voor de 
import van armoede en werkloosheid.  
 
De lasten van deze ondoordachte immigratie vallen grotendeels - rechtstreeks of 
onrechtstreeks - op Vlaanderen. Zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel kan 
Vlaanderen dit niet dragen. De collectieve regularisaties, de snel-Belg-wet en de talloze 
achterpoortjes in onze migratiewetgeving schaden de sociaal-economische belangen van 
Vlaanderen. Zo hebben geregulariseerden die ingeschreven worden in het 
vreemdelingenregister automatisch recht op OCMW-steun die in belangrijke mate ten laste 
van de gemeenten zelf valt. De ervaring (o.a. OCMW van Antwerpen) leert dat de helft steun 
trekt. Om de dossiers te verwerken dient 1 bijkomende sociaal assistent per 50 dossiers te 
worden aangeworven. Daarnaast volgen de nieuwe Belgen inburgerings- en talencursussen en 
doen ze beroep op sociale huisvesting, onderwijs en zorg – zonder ooit aan het sociale 
zekerheidssysteem te hebben bijgedragen.  
 
De jaarlijkse bijkomende administratiekosten voor de Vlaamse OCMW’s bij de opvang van 
de nieuwe burgers worden geraamd op ca. 40 miljoen euro. Daarnaast is er de eigenlijke steun 
zelf. Aangezien de helft van de geregulariseerden OCMW-steun trekken, wordt de kost 
hiervan geschat op 400 miljoen euro, waarvan 60% ten laste van Vlaanderen. Verder kost een 
inburgeringscursus 1.500 euro per nieuwkomer. Het aantal bijkomende inburgeraars wordt 
geschat op 95.000. De kosten voor de inburgeringscursussen ten gevolge van de 
regularisatieoperatie kunnen bijgevolg geraamd op 140 miljoen euro.  
 
Wat Vlaanderen betreft, beperkt het zich niet tot administratiekosten van OCMW’s en 
inburgeringscursussen. Het generaal pardon van de federale overheid heeft ook een directe 
impact qua kosten van onder meer zorg, sociale huisvesting en onderwijs evenals tal van 
andere kosten zoals talencursussen. Kortom, de maatschappelijk kost voor de afhandeling van 
deze supplementaire migratie is enorm.  
 
De Belgische begroting wordt nog meer bezwaard door werkloosheidssteun, 
opvangfaciliteiten en criminaliteitsbestrijding. Het Centraal Planbureau raamt de kosten voor 
Nederland op 2,2% van het BBP. Ceteris paribus kost de immigratie in België dus 7 miljard 
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of 1750 euro per belastingsplichtige Vlaming per jaar. 
 
 
4. Banksters en vakbonden 
 
De redding van de banken door de belastingbetaler was een traumatische ervaring. 
Bankencontrole zag niets aankomen want was kennelijk totaal gepolitiseerd en onmachtig. 
Integendeel: het internationale avonturieren van bankiers werd als een verdienste en een blijk 
van een brede visie bejubeld. Alles bleek een ballon die patste bij het minste incident.   
 
Vooral de ontmanteling en opsplitsing van de Dexia-groep heeft nog steeds zware gevolgen 
voor de belastingbetaler. Om de ‘bad bank’ levensvatbaar te houden, was een waarborg van zo 
maar eventjes 90 miljard euro nodig. Ondanks het feit dat het gros van de problemen in 
Frankrijk is ontstaan, liet België zich alweer rollen. Zo neemt dit land een garantie van 60,5% 
op zich, terwijl Frankrijk er met 36,5% en Luxemburg er met 3% vanaf komt. Indien het 
verkeerd afloopt met de ‘bad bank’, moet de overheid 54 miljard euro ophoesten. Voor 
Vlaanderen komt dit neer op 32,5 miljard euro of 5.300 euro per Vlaming. 
 
Het ACW en haar Waalse evenknie MOC kwamen tot een overeenkomst met staatsbank 
Belfius om winstbewijzen af te kopen voor 110 miljoen euro. Naast deze verkoop brachten de 
winstbewijzen over op 8 jaar tijd reeds ruim 100 miljoen euro aan dividenden op. Via een 
doordachte fiscale constructie kon het ACW de belastingen op de ontvangen dividenden 
beperken tot het luttele bedrag van 58.000 euro. Een gewone vzw of een individu zou op een 
dergelijke dividendenstroom minstens 25 miljoen euro aan roerende voorheffing betaald 
hebben.  
 
De verhalen van Dexia en ACW zijn twee voorbeelden van de arrogante manier waarop 
sommige instellingen omgaan met het geld en het vertrouwen van de gewone Vlaming.  
 
Het typisch Belgisch geheel van syndicaten, ziekenfondsen en coöperaties, hele en half-
gepolitiseerde belangenorganisaties, van het ACW tot Arco, en van het ABVV/FGTB tot 
Ethias,- heel dat kluwen van financiële belangen, machtsposities en persoonlijke connecties: 
het zijn parallelle bureaucratiën, naast de al bestaande staatsbureaucratie. Met als 
voornaamste doel, naast de eigen verrijking: mensen afhankelijk maken, de spontane 
verbondenheid van het volk vervangen door een soort loketverslaving. 
 
Natuurlijk mogen werknemers zich verenigen in vakbonden. En ja, wij geloven in sociaal 
overleg. Maar neen, het is niet normaal dat een werkloze zich bij een vakbond moet 
aansluiten om zijn uitkering te kunnen krijgen.  
 
Het Vlaams Belang hekelt deze absurde vorm van financiering. Vakbonden zouden net 
moeten strijden voor méér jobs, terwijl ze nu financiële incentives krijgen indien de 
werkloosheid toeneemt. De vakbonden ontvangen momenteel structureel € 207 miljoen 
(2011) "commissie" per jaar om de werkloosheidsvergoedingen uit te betalen of € 313 per 
uitkering . Deze administratieve vergoeding telt per uitkering. De facto wil dat zeggen dat de 
vakbonden een extra commissie krijgen per ontslagen werknemer. Een sociaal drama met 
massale ontslagen als Ford Genk levert de vakbonden meer dan 3 miljoen euro op. 
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Het Vlaams Belang wil daarom een herziening van de financiering van de vakbonden 
door de uitbetaling van werklozen als een overheidstaak op te vatten. 
 


