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Inleiding
In tijden waarin steeds meer mensen vragen stellen bij de precieze meerwaarde van de Europese Unie, is de ver-
deling van de kostprijs meer in het bijzonder voor Vlaanderen een heel ernstig probleem, omdat deze erg fors in 
het nadeel van de Vlaamse belastingbetaler uitvalt.

De nationale identiteit is een positief uitgangspunt van politieke machtsuitoefening. Natiestaten zijn het sterkste 
en meest natuurlijke kader om de eigenheid van een volk tot volle ontplooiing te laten komen. Andere kaders 
zoals België en ook dus de Europese Unie, leiden tot een slechter beleid en tot onrechtvaardige en ondoorzichtige 
transfers. 

Wij, Vlamingen, hebben geen eigen natiestaat. Wij zijn door historische omstandigheden in België terechtge-
komen en wij hebben in het verleden en tot op de dag van vandaag dan ook veel ervaring opgedaan met leven 
in een kunstmatig staatsverband. België roomt grote delen van onze welvaart af en beperkt voortdurend onze 
handelingsvrijheid. Dat blijkt dus niet anders te zijn voor de Europese Unie.

De studie die hier nu voorligt, berekent specifiek de bijdrage van Vlaanderen als zou het een lidstaat zijn van de 
Europese Unie. Ze is een actualisering door Wouter Vermeersch van een studie die reeds in 2008 een eerste keer 
werd uitgevoerd door de Vlaams Belang-delegatie in het Europees parlement1.

De conclusies wijken evenwel in belangrijke mate af van die van toen omdat de toestand vele malen erger is dan 
voorheen.

Toen kwamen we aan een bedrag van gemiddeld 282 euro per Vlaming dat die meer aan de Europese Unie be-
taalt dan hij of zij er voor terugkrijgt. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot 339 euro per jaar. Een bedrag dat 
ons als Vlamingen (ver) boven alle andere lidstaten/volkeren doet uitkomen.

Laat dit even tot u doordringen. Natuurlijk is het theoretisch mogelijk te stellen dat van de nul-norm (even veel 
terugkrijgen als je erin stopt) wordt afgeweken om een soort van solidariteit in te bouwen tussen sterkere en 
zwakkere lidstaten van het samenwerkingsverband dat de Europese Unie zou moeten zijn. De Europese Unie is 
echter al lang geen samenwerkingsverband meer: het is een unitaire staat geworden die dreigt uit te monden in 
een vrijheidsbeperkende en een onduidelijk opererende slokop van belastinggeld. In deze brochure willen we in 
de eerste plaats zo objectief mogelijk de Vlaamse bijdrage berekenen. Dat is de uitdaging van deze oefening.

Naar aanleiding van deze berekening hebben wij echter ook moeten vaststellen dat de Belgische regering nooit 
zelfs nog maar de geringste poging heeft ondernomen om - zoals andere lidstaten - kortingen te bekomen op de 
bijdrage. In het kader van de huidige vaststellingen eist het Vlaams Belang dan ook in de eerste plaats dat Vlaam-
se regeringspartijen deze (zoveelste) extra transfers vanuit Vlaanderen zouden aanwenden om met daadkracht 
binnen de Europese Unie het dossier van de financiering van de Unie op tafel te gooien en een rechtvaardiger 
verdeling te bekomen door middel van een korting voor België in het algemeen, maar dus voor Vlaanderen in 
het bijzonder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerolf Annemans
Mei 2017

1 Studie: De kostprijs van de EU voor Vlaanderen: Niemand in de hele EU betaalt meer dan een Vlaming: 282 euro netto per 
jaar, Vlaams Belang-delegatie Europa, mei 2009





7

Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................................................................................................... 5

Samenvatting ................................................................................................................................................. 9

1. Waar komt het geld van de EU vandaan?  ............................................................................................... 10

2. Hoeveel betaalt België? ............................................................................................................................ 11

3. Hoeveel betaalt Vlaanderen? .................................................................................................................... 13
 3a. De betalingen aan de EU vanuit Vlaanderen ...................................................................................... 14
 3b. De uitgaven door de EU aan Vlaanderen ........................................................................................... 14
 3c. De nettokostprijs van de EU voor Vlaanderen ................................................................................... 15

4.  Niemand betaalt meer dan een Vlaming; Vlaanderen de grootste nettobetaler van de EU! ...................... 16

BIJLAGE 1: Detailberekening betalingen aan de EU vanuit België, verdeeld over Vlaanderen en Wallonië .. 17
 A.  De traditionele eigen middelen .......................................................................................................... 17
 B.  De BTW ........................................................................................................................................... 17
 C.  Het bruto nationaal inkomen ............................................................................................................ 18
 D.  Correcties .......................................................................................................................................... 19
 E.  Toewijzing betalingen aan Vlaanderen en Wallonië ............................................................................ 19

BIJLAGE 2: Detailberekening uitgaven door de EU aan België, verdeeld over Vlaanderen en Wallonië ........ 21
 A.  Concurrentiekracht ........................................................................................................................... 21
 B.  Cohesie (structuurfondsen) ................................................................................................................ 21
 C.  Natuurlijke hulpbronnen (landbouw- en maritieme fondsen) ............................................................ 22
 D.  Veiligheid en burgerschap .................................................................................................................. 23
 E.  Bijzondere instrumenten .................................................................................................................... 23
 F.  Toewijzing uitgaven aan Vlaanderen en Wallonië ............................................................................... 23

BIJLAGE 3: Detailberekening abstractie makend van de traditionele eigen middelen ................................... 25





9

Samenvatting
• Elke ‘Belg’ betaalt jaarlijks netto 271 euro aan de Europese Unie. Dat wil zeggen als werkelijke kostprijs; er 

is reeds rekening gehouden met de bedragen die terugvloeien richting België. Als men België in zijn geheel 
bekijkt en vergelijkt met de andere landen, betaalt van de 28 Europese lidstaten, alleen een Nederlander 
nog meer.

• Van de betalingen door België aan de EU, is Vlaanderen goed voor 64,7% en Wallonië voor 35,3%. Van de 
totale uitgaven in België door de EU, ontvangt Vlaanderen slechts 52,5% en Wallonië 47,5%.

• Vlaanderen betaalde in 2015 netto het enorme bedrag van minstens 2.263 miljoen euro aan de EU. Dat 
is minstens 339 euro netto per Vlaming. Dat betekent 258.318,73 euro per uur of 1.355 euro voor een 
gemiddeld gezin van vier.

• Op meer dan 500 miljoen European betaalde in 2015 niemand meer dan de Vlamingen. De top-10 ziet 
eruit als volgt:

• Vlamingen betalen iets meer dan Nederlanders, de helft meer dan Britten en Duitsers, bijna dubbel zoveel 
als Walen en meer dan driemaal zoveel als Fransen. 
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1. Waar komt het geld van de EU vandaan? 

In 2015 bedroegen de totale inkomsten van de EU 146.027 miljoen euro, dat is 146 miljard euro.2

De EU haalt haar geld uit drie bronnen:

1. Ten eerste zijn er de ‘traditionele eigen middelen’ (12,8%), die worden geïnd door de lidstaten. Deze 
betalingen worden rechtstreeks toegekend aan de Europese begroting, na aftrek van 25% als inningskosten 
voor de lidstaten. De ‘traditionele eigen middelen’ omvatten overwegend douaneheffingen op landbouw- en 
andere producten en daarnaast een nog te verwaarlozen bedrag aan suikerrechten.

2. Daarnaast is er de BTW (12,4%) op goederen en diensten in de hele Unie. Elke EU-land betaalt ongeveer 
0,3% van de BTW-inkomsten. 

3. Ten slotte is er de belangrijkste inkomstenbron: de nationale bijdrage van de lidstaten (68,8%) geba-
seerd op hun welvaart. Iedereen betaalt 0,66%, maar landen die goed politiek onderhandelen, krijgen forse 
kortingen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt al sinds 1985 een korting, die in 2015 6.083,6 miljoen euro 
bedraagt en wordt betaald door de andere lidstaten.

België heeft nooit enige korting bedongen… We werden altijd geregeerd door “goede Europeanen” die op 
kosten van de belastingbetaler graag “sponsor” speelden.

Voor de volledigheid kan men nog vermelden dat er overige inkomsten en overgedragen overschotten van het 
voorgaande jaar in rekening worden gebracht (6,0%).

Het totaalbedrag dat alle lidstaten op deze manier betalen, is hun bijdrage aan de EU, en is dus de ‘brutokost’ 
van de Europese Unie voor een land.

Daar tegenover staat het bedrag dat door de EU wordt uitgegeven in een land, het bedrag dat dus wordt be-
schouwd als de ‘bruto-ontvangst’ van de Europese Unie voor een land.

Wanneer men deze beide bedragen van elkaar aftrekt, zijn er twee mogelijkheden: ofwel betaalt een land meer 
aan de EU dan het terugkrijgt, en dan is dat land een ‘nettobetaler’; ofwel krijgt een land meer van de EU dan 
het eraan betaald heeft, en dan is het land een ‘netto-ontvanger’.

2 EU-begroting 2015, zoals beschreven in ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 78
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2. Hoeveel betaalt België?
In de Europese Unie van 28 lidstaten waren er in 2015 slechts 12 nettobetalers. Dit zijn dus landen die meer 
betalen dan wat ze ontvangen.

In onderstaande tabel zetten we de bijdragen van de lidstaten naast het bedrag dat de EU er uitgeeft.

De bedragen in de linkerkolom ‘Betalingen aan de EU’ halen wij uit de tabel op pagina 78 van de EU-begroting 
2015, zoals beschreven in ‘EU Budget 2015 Financial Report’.

De bedragen in de middelste kolom ‘Uitgaven door de EU’ berekenen we zelf op basis van de tabel op dezelfde 
pagina 78 van de EU-begroting 2015, met dien verstande dat geen rekening gehouden wordt met de uitgaven 
van de EU voor de eigen EU-administratie (kolom 5 in de tabel). 

Aangezien de administratie van de EU in België en Luxemburg huist, zou dit kunnen leiden tot een vertekening 
van de cijfers. Deze bedragen worden hoegenaamd niet allemaal bij ons uitgegeven; zo sturen de Europese amb-
tenaren 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 bijkomende 
materiële en sociale kosten, zoals meer files, meer capaciteit openbaar vervoer, meer nood aan sociale huisvesting 
(door de stijging van grond- en huurprijzen), hogere belasting van de politiediensten en het leger in het kader 
van de veiligheid in het algemeen en de terreurdreiging in het bijzonder. Het weglaten van dit bedrag beschou-
wen wij als verantwoord en gebeurt overigens ook door de EU zelf bij het berekenen van de vraag welke staat 
nettobetaler is.3

Het bedrag in de rechterkolom is de nettokostprijs van de EU voor elk land. We zien dat België in absolute 
cijfers de zesde grootste nettobetaler is.
Aangezien het hier gaat om absolute cijfers, is het dus vanzelfsprekend dat grotere landen als Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië netto meer betalen dan een kleiner land als België. De zesde plaats voor 
België is, op zich, dus al buitengewoon.

De hoge kostprijs voor elke ‘Belg’ wordt pas duidelijk als men deze nettokostprijs deelt door het aantal inwoners 
van elk land. Dat geeft volgende resultaten:

3 Berekening door de EU van de ‘operating budgetary balances’, ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 80 e.v. De wijze van bere-
kenen wordt als volgt toegelicht: “The operating budgetary balance of each Member State is calculated as the difference between 
the operating expenditure (excluding administration) allocated to each Member State and the adjusted ‘national contribution’ 
of each Member State”. Ook de EU zelf is dus van mening dat bij het berekenen welke staten nettobetalers zijn, het bedrag van 
de EU-administratie buiten beschouwing moet gelaten worden.
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Conclusie:

Elke ‘Belg’ betaalt jaarlijks netto 271 euro aan de Europese Unie, dat wil zeggen als werkelijke kostprijs; 
er is reeds rekening gehouden met de bedragen die terugvloeien richting België.

Als men België in zijn geheel bekijkt en vergelijkt met de andere landen, betaalt van de 28 Europese 
lidstaten, alleen een Nederlander nog meer.
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3. Hoeveel betaalt Vlaanderen?
Europa kijkt enkel naar het ‘land’ België, zonder enige aandacht voor de deelstaten. Men kan dus in de EU-ta-
bellen niet aflezen hoeveel Vlaanderen bijdraagt en hoeveel Vlaanderen ontvangt.

Wij berekenen daarom zelf de basisgegevens. Om deze berekening sluitend te maken, moeten wij twee zaken 
doen:

1. We moeten enerzijds achterhalen waar in België de kosten gegenereerd worden die aan de EU zijn verbon-
den (betalingen aan de EU). Hoeveel daarvan betaalt Vlaanderen, hoeveel betaalt Wallonië? 

2. En anderzijds moet bekeken worden waar in België de ontvangsten uit het EU-budget terecht komen 
(uitgaven door de EU). Hoeveel van het EU-geld wordt uitgegeven in Vlaanderen en hoeveel in Wallonië?

We komen onderweg twee problemen tegen:

Vooreerst zullen we bij zowel de betalingen aan de EU als de uitgaven door de EU cijfers vinden, opgedeeld per 
gewest: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In dat geval maken we een keuze met een erg gunstige hypothese voor 
Wallonië: we gaan ervan uit dat 80% van de betalingen aan de EU door Brussel uit Wallonië komen en slechts 
20% uit Vlaanderen. Omgekeerd wordt 80% van de uitgaven door de EU in Brussel voor onze berekening toe-
gekend aan Wallonië en 20% aan Vlaanderen.

Daarnaast zullen we zowel bij betalingen als de uitgaven onderdelen tegenkomen waarvan noch via de EU, noch 
via de Federale overheid, noch via de Vlaamse overheid kon achterhaald worden of ze hetzij in Vlaanderen of 
Wallonië gegenereerd zijn (voor de betalingen aan de EU), hetzij in Vlaanderen of Wallonië uitbetaald zijn (voor 
de uitgaven door de EU).

In die gevallen zullen we er noodgedwongen van uitgaan dat voor die onderdelen elke inwoner van België hetzij 
evenveel betaalt, hetzij evenveel ontvangt. De bevolkingsverdeling op basis van de bevolkingscijfers van 2015 
ziet er dan uit als volgt4:

Als er dus vanuit België een betaling gebeurt aan de EU, en wij hebben geen gegevens die toelaten anders te 
bewijzen, dan gaan we ervan uit dat daarvan 59,6 % betaald wordt door Vlaanderen en 40,4 % vanuit Wallonië.

En als er vanuit de EU een uitgave gebeurt via een groot fonds aan België, dan gaan wij ervan uit dat Vlaanderen 
59,6 % ontvangt en Wallonië 40,4 %. 

Onze verdeelhypothese is 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.

4 Volgens de officiële cijfers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium bedroeg de wettelijk geregistreerde bevolking 
van België in 2015 in totaal 11.209.044 inwoners, waarvan 6.444.127 inwoners in het Vlaams Gewest, 3.589.744 inwoners in 
het Waals Gewest en 1.175.173 inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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3a. De betalingen aan de EU vanuit Vlaanderen
We bedoelen hier het geld dat vanuit Vlaanderen naar de Europese Unie vloeit. 

De EU legde het cijfer dat België in 2015 aan de EU betaalde vast op 5.471 miljoen euro.5

Het is nu mogelijk om in detail te berekenen waar deze bedragen vandaan komen en ze zo toe te wijzen aan hetzij 
Vlaanderen, hetzij Wallonië. De detailberekening wordt gemaakt in BIJLAGE 1.

Toewijzing betalingen aan Vlaanderen en Wallonië

De vier betalingsstromen vanuit België aan de EU (douaneheffingen en suikerrechten, BTW, BNI en correcties) 
kunnen, op basis van onze berekening uit BIJLAGE 1, als volgt worden toegewezen aan Vlaanderen en Wallonië.

Er dient aan herinnerd te 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 weergegeven bij-
drage uit Vlaanderen is dus een minimumbedrag en ligt in werkelijkheid wellicht hoger.

Van de totale betalingen door België van 5.471 miljoen euro aan de EU, is Vlaanderen MINSTENS 
goed voor 3.538 miljoen euro of 64,7%. Wallonië is goed voor hoogstens 1.932 miljoen euro of 35,3%.

3b. De uitgaven door de EU aan Vlaanderen
We bedoelen hier de geldstroom die terugvloeit van de Europese Unie naar Vlaanderen.

We weten dat er door de EU in 2015 in België 2.430 miljoen euro werd uitgegeven.6

We kunnen nu narekenen waar deze bedragen in België werden uitgegeven om ze eveneens toe te wijzen aan 
Vlaanderen en Wallonië. De detailberekening wordt gemaakt in BIJLAGE 2.

Hier wijzen wij enkel op het belangrijkst element van de scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen: de schande 
van de structuurfondsen. Deze worden geschreven in de Europese begroting onder de noemer ‘economische, 
sociale en territoriale cohesie’. De structuurfondsen zijn goed voor meer dan een derde (35,26%)7 van de totale 
uitgaven van de EU en zonder meer te beschouwen als een zwaartepunt in de begroting van de EU.

Als we uitgaan van het bedrag in de partnerschapsovereenkomst voor België over de periode 2014 - 20208, dan 
krijgt Vlaanderen in 2015 maar 29,5% van deze zeer belangrijke Europese structuurfondsen; een situatie die 
ronduit schandalig is.

Toewijzing uitgaven aan Vlaanderen en Wallonië

De vijf uitgavenstromen vanuit de EU aan België (concurrentiekracht, cohesie, natuurlijke hulpbronnen, veilig-
heid en burgerschap, en bijzondere instrumenten) kunnen, op basis van BIJLAGE 2, eveneens worden verdeeld 
over Vlaanderen en Wallonië. 

5 EU-begroting 2015, zoals beschreven in ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 78
6 Zonder rekening te houden met de uitgaven voor de EU-administratie, zoals ook hiervoor toegelicht in hoofdstuk 2 en voet-

noot 3.
7 In de EU-begroting 2015, bedraagt de totale uitgavepost “Economic, social and territorial cohesion” 51.207 miljoen euro op 

een totale uitgave van 145.243 miljoen euro of 35,26%.
8 Gepubliceerd op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreement-belgi-

um-2014-20_nl
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Er dient aan herinnerd te worden dat we, bij gebrek aan exacte cijfers inzake drie van de vijf uitgavengebieden, 
ervan uitgaan dat slechts 40,4% daarvan in Wallonië wordt uitgegeven, wat wellicht in werkelijkheid meer is; de 
hieronder staande uitgave in Vlaanderen is dus een maximumbedrag en ligt wellicht lager.

Van de totale uitgaven in België van 2.430 miljoen euro door de EU, is Vlaanderen MAXIMAAL 1.275 
miljoen euro of 52,5%. Wallonië is goed voor minstens 1.155 miljoen euro of 47,5%.

3c. De nettokostprijs van de EU voor Vlaanderen
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 
wij hoeveel Vlaanderen netto betaalt aan de EU. Om vergelijking mogelijk te maken, herhalen we ook de net-
tobetaling door België:

Vlaanderen betaalde in 2015 netto het enorme bedrag van minstens 2.263 miljoen euro aan de EU. 
Dat betekent: 
365 dagen op 365 dagen: 6,2 miljoen euro per dag,
24 uur op 24 uur: 258.318,73 euro per uur

Elke Vlaming betaalde in 2015 minstens 338,80 euro netto. 
Dat betekent:
1.355,18 euro per jaar voor een gemiddeld gezin van vier. 
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4. Niemand betaalt meer dan een Vlaming; Vlaanderen de 
grootste nettobetaler van de EU!
De enorm hoge bijdrage van de Vlaming aan de EU, zoals hoger berekend, zorgt er zelfs voor dat de Vlaming het 
meest van alle Europeanen betaalt aan de EU.

In onderstaande grafiek tonen we de nettokostprijs per inwoner voor de 28 lidstaten van de Europese Unie 
(waarbij België wordt opgesplitst in Vlaanderen en Wallonie):

De ‘hitparade’ (waarbij België wordt opgesplitst in Vlaanderen en Wallonië en dus enkel nog informatief ver-
meld wordt) ziet er nu uit als volgt:

Geen enkele burger in de EU betaalde in 2015 netto meer aan de EU dan een Vlaming met netto 339 
euro per jaar. Voor een gemiddeld Vlaams gezin van vier kost de EU dus 1.356 euro.

Vlamingen betalen iets meer dan Nederlanders, de helft meer dan Britten en Duitsers, bijna dubbel 
zoveel als Walen en meer dan drie maal zoveel als Fransen.

Aan de nalatigheid van de Belgische regeringen op dit vlak moet meteen een einde worden gesteld, door 
een onderhandeling over een korting tot netto 200 euro per jaar, of nog beter door een doorgedreven 
streven naar de nulnorm: een evenwicht tussen betalingen aan de EU en uitgaven door de EU.
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BIJLAGE 1: Detailberekening betalingen aan de EU van-
uit België, verdeeld over Vlaanderen en Wallonië

Zoals aangegeven, wordt het bedrag dat België in 2015 aan de EU betaalde vastgesteld op 5.471 miljoen euro.9 
Dat bedrag wordt als volgt samengesteld:
A.  1.779 miljoen euro uit de traditionele eigen middelen: douaneheffingen en suikerrechten
B. 585 miljoen euro uit BTW
C. 2.825  miljoen euro op basis van een vast percentage van het bruto nationaal inkomen
D. 281 miljoen euro die moet betaald worden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk, dat zo’n correctie in 
onderhandelingen afgedwongen heeft.

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 naderbij bekijken.

A. De traditionele eigen middelen
Er kwam in 2015 2.374 miljoen euro uit de traditionele eigen middelen: douaneheffingen en suikerrechten. 
Daarvan wordt 75% doorgestort aan de EU, of 1.779 miljoen euro. Een kwart (25%) van dat bedrag (595 mil-
joen euro) wordt gehouden als ‘inningskost’.

Inzake douanerechten werd 2.365 miljoen euro geïnd aan 100%, 75% ging naar de EU dus: 1772 miljoen euro. 
Deze rechten worden enkel aan de buitengrenzen geheven, de interne grenzen werden binnen de EU afgeschaft. 
Dat betekent logischerwijze dat zij enkel geheven worden aan de luchthavens en aan de zeehavens. Net de aan-
wezigheid van de Vlaamse havens zorgt dus voor dit hoge cijfer. 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 verhoudingsgewijs gunstig is voor Wallonië.

Inzake suikerrechten werd aan 100% 8,8 miljoen euro geïnd, dus ging 75% naar de EU: 6,6 miljoen euro. Op 
dit ogenblik ontbreken bij de EU gegevens over de verdeling van deze suikerrechten tot op regioniveau. We gaan 
ervan uit dat de Vlamingen 59,6% hebben betaald en de Walen 40,4%.

In dat geval ziet de toewijzing voor de traditionele eigen middelen eruit als volgt:

B. De BTW
De BTW hebben we slechts via een omweg gewestelijk kunnen toe-
wijzen, met name door de gewestelijk opgesplitste bedragen van het 
gemiddeld gezinsverbruik per uitgavenpost op de Statbel-website van de FOD Economie te vermenigvuldigen 
met het toepasselijke BTW- of accijnstarief, en de aldus verkregen gewestelijke uitsplitsing te extrapoleren naar 
het geheel van de BTW-ontvangsten.10

Onderstaande tabel toont de verdeling van de BTW-ontvangsten over de drie Belgische gewesten: Vlaams Ge-
west, Waals Gewest, en Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De veronderstelling die wij hierbij maken, is dat de 
BTW verdeeld wordt in een verhouding die overeenstemt met de gemiddelde gewestelijke aandelen over de 

9 EU-begroting 2015, zoals beschreven in ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 78
10 Jennes, 2014, Publieke transferten tussen de Belgische gewesten, KU Leuven - Vives Briefings

Vlaanderen

Wallonië
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periode 2007-2011. Als we deze verdeelsleutel doortrekken naar de 585 miljoen euro BTW die betaald werd 
aan de EU, dan is dat 348 miljoen euro uit Vlaanderen, 183 miljoen euro uit Wallonië en 54 miljoen euro uit 
Brussel. Zoals hiervoor aangegeven, 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:

C. Het bruto nationaal inkomen
België betaalde op basis hiervan 2.825 miljoen euro aan de EU.

Volgens de nationale rekeningen van de Nationale Bank van België (NBB) bedraagt het bruto nationaal inkomen 
(BNI) van België 410.500 miljoen euro, het bruto binnenlands product (BBP) 410.351 miljoen euro. Volgens 
de regionale rekeningen van de NBB, is het BBP als volgt verdeeld:

Gezien de regionale rekeningen van de NBB enkel het BBP verdelen over de gewesten, gebruiken wij deze ver-
deelsleutel om de bijdrage toe te wijzen. Het BBP vormt een goede verdeelsleutel, gezien het kengetal het BNI 
in sterke mate benadert.11 

Als België dus op basis van zijn BNI in 2015 2.825 miljoen euro aan Europa betaalde, dan is het redelijk daarvan 
1.656 miljoen euro aan Vlaanderen toe te rekenen (58,6%), aan Wallonië 23,1% of 653 miljoen euro en Brussel 
dan 18,2% of 515 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 bijdrage berekend op basis van het BNI er als volgt uit:

11 Het BNI is het BBP plus het in buitenland verdiende inkomen aan lonen, rente en winsten (het zogenaamde primaire inkomen) 
door de inwoners van het land en min het in het land verdiende primaire inkomen door buitenlanders.
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D. Correcties
Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1985 een correctie onderhandeld.12 
Gevolg hiervan is dat België 281 miljoen euro extra betaalt. België moest in 2015 ook nog een bijkomende cor-
rectie van 1,5 miljoen euro betalen ten gunste van Denemarken, Ierland en het VK. Ook deze landen hebben een 
politieke korting onderhandeld. Iets wat Belgische politici steevast niet nodig vinden; ook en vooral, de huidige 
regering van N-VA, CD&V en Open VLD.

De correctie wordt bepaald op basis van de BTW- en de BNI-bijdragen. Aangezien Vlaanderen goed is voor 
59% van de BTW en 59% van het BNI, en aangezien de BNI-bijdrage ten opzichte van de BTW-bijdragen een 
aanzienlijk groter aandeel heeft in de totale bijdrage (68,8% versus 12,4%), trekken we de verdeelsleutel van het 
BNI door in deze berekening. We wijzen 80% van het bedrag van Brussel toe aan Wallonië en slechts 20% aan 
Vlaanderen. In dat geval ziet de toewijzing van de correcties eruit als volgt:

E. Toewijzing betalingen aan Vlaanderen en Wallonië
Laat ons nu deze vier betalingsstromen vanuit België aan de EU toewijzen aan Vlaanderen en Wallonië.

Er dient aan herinnerd te 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 weergegeven bij-
drage uit Vlaanderen is dus een minimumbedrag en ligt in werkelijkheid wellicht hoger.

12 De berekening ervan werkt als volgt: 
Eerst wordt het verschil in procenten bepaald tussen het aandeel van het VK in de uitgaven, en het aandeel van het VK in 
de inkomsten. Dat percentage wordt vermenigvuldigd met alle uitgaven. Het VK heeft recht op 66% van het budgettaire 
verschil. 
Die correctie voor het VK 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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Van de totale bijdrage door België van 5.471 miljoen euro aan de EU, is Vlaanderen MINSTENS goed 
voor 3.538 miljoen euro of 64,7%. Wallonië is goed voor hoogstens 1.932 miljoen euro of 35,3%.

De Europese Unie maakt in haar berekeningen van de bijdragen door lidstaten, abstractie van de traditionele 
eigen middelen. Wij gaan niet akkoord met deze aanname. Niettemin maken wij voor de volledigheid deze de-
tailberekening in BIJLAGE 3.
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BIJLAGE 2: Detailberekening uitgaven door de EU aan 
België, verdeeld over Vlaanderen en Wallonië
We weten dat er door de EU in 2015 in België 2.430 miljoen euro werd uitgegeven.13 Volgens de gegevens van 
de EU werd dit bedrag als volgt verdeeld14:
A. 1.156 miljoen euro “concurrentiekracht”
B. 412 miljoen euro “cohesie” (structuurfondsen)
C.  657 miljoen euro “natuurlijke hulpbronnen” (landbouw- en maritieme fondsen)
D.  203 miljoen euro “veiligheid en burgerschap”
E.  3 miljoen euro “bijzondere instrumenten”
Totaal: 2.430 miljoen euro

De vraag die zich stelt, is hoe de Europese budgetten gespendeerd worden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

A. Concurrentiekracht
In 2015 werd 1.156 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek aan België.

Helaas zijn er bij de EU op dit ogenblik geen volledige gegevens beschikbaar die toelaten de besteding op te 
delen naar regio.15

We moeten er dus noodgedwongen van uitgaan dat elke inwoner van België evenveel ontvangt. We hanteren de 
verdeelsleutel ontwikkeld in hoofdstuk 3, waarbij 80% van de Europese uitgaven in Brussel worden toegerekend 
aan Wallonië en 20% aan Vlaanderen. Voor de middelen besteed aan concurrentiekracht geeft dit dan volgende 
besteding op basis van de bevolkingscijfers van 2015:

 

B. Cohesie (structuurfondsen)
De structuurfondsen zijn goed voor meer dan een derde van de totale uitgaven van de EU. De EU voorzag voor 
2015 in een bedrag van 412 miljoen euro voor België.

Het cohesiebeleid is volledig gedelegeerd aan de drie Belgische regio’s. Op 24 oktober 2014 werd een partner-
schapsovereenkomst voor België gepubliceerd over de periode 2014 - 2020.16 De overeenkomst geeft een inzicht 
rond de verdeling van vier fondsen over Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap: het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ERDF), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (EAFRD) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EMFF).

Het derde en vierde fonds behoren tot het domein natuurlijke hulpbronnen in hoofdstuk C hieronder en wor-
den overeenkomstig als verdeelsleutel gebruikt. De eerste twee fondsen (ERDF en ESF), met inbegrip van het  
 

13 Zonder rekening te houden met de uitgaven voor de EU-administratie, zoals ook hiervoor toegelicht in hoofdstuk 2 en voet-
noot 2.

14 EU-begroting 2015, zoals beschreven in ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 78
15 De afwezigheid van volledige gegevens bij de EU tot op uitgaveniveau is ergerlijk. De EU schrijft in antwoord op een schrifte-

lijke vraag dd. 28 februari 2017 van Gerolf Annemans:
“The European Commission does not publish a breakdown by regions within a given Member State for budget expenditure and contri-
butions. The permanent representation of Belgium indicated that there are no available figures for a breakdown by regions as regards 
expenditure from the EU budget or contributions to the EU budget.” 

16 Gepubliceerd op de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreement-belgi-
um-2014-20_nl
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Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), behoren tot het domein cohesie en worden gebruikt als verdeelsleutel 
inzake cohesie. Dit geeft volgend resultaat:

Voor de toewijzing van de bedragen aan Vlaanderen en Wallonië maken we de volgende keuzes: de bedragen 
betreffende Brussel worden opnieuw verdeeld volgens een 20/80-verhouding en de bedragen betreffende de 
Duitstalige gemeenschap worden toegewezen aan Wallonië. Dit geeft het volgende resultaat:

Hoewel Wallonië (volgens de gehanteerde Brussel-verdeelsleutel) ongeveer 40% van de bevolking ver-
tegenwoordigt, ontvangt Wallonië (volgens dezelfde Brussel-verdeelsleutel) maar liefst 70% van dit co-
hesiebudget. Vlaanderen krijgt maar 29,5% van de zeer belangrijke Europese structuurfondsen, een 
situatie die ronduit schandalig is. 

C. Natuurlijke hulpbronnen (landbouw- en maritieme fondsen)
Inzake de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid werden er twee fondsen opgericht: een Europees 
Landbouwgarantiefonds (EAGF) en een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (EAFRD). In-
zake het Europees Landbouwgarantiefonds zijn geen regionale gegevens voorhanden.17

Zoals hiervoor reeds aangehaald gebruiken we de cijfers van de Belgische partnerschapsovereenkomst over de 
periode 2014 - 2020 als verdeelsleutel. Meer bepaald de verdeling van het Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling (EAFRD) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFF). In België wordt 

17  Een commissierapport uit 2016 geeft wel enige informatie over de directe betalingen aan de lidstaten, inclusief beperkte gedif-
ferentieerde informatie over Vlaanderen en Wallonië: 

 ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/simplementation-decisions-ms-2016_en.pdf 
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het beleid inzake plattelandsontwikkeling uitgevoerd door twee programma’s, één voor Vlaanderen en één voor 
Wallonië:

In 2015 werd 657 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek aan België:

D. Veiligheid en burgerschap
Onder deze noemer wordt 203 miljoen euro verdeeld in België.
Het ontbreekt echter aan gedetailleerde gegevens tot op betalingsniveau, dus moeten we ervan uitgaan dat de 
bedragen correct verdeeld zijn onder de bevolking van Vlaanderen en Wallonië.
Toewijzing op basis van de bevolkingsaantallen:

E. Bijzondere instrumenten
Ook in deze categorie zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar, dus 
gaan we er ook van uit dat de uitgaven correct werden verdeeld over Vlaanderen en Wallonië.

In 2015 werd slechts 3 miljoen euro uitbetaald in deze rubriek aan België.
Toewijzing op basis van bevolkingsaantallen:

F. Toewijzing uitgaven aan Vlaanderen en 
Wallonië
Laat ons nu de vijf uitgavengebieden vanuit de EU in België (concurrentiekracht, cohesie, natuurlijke 
hulpbronnen, veiligheid en burgerschap, en bijzondere instrumenten) toewijzen aan Vlaanderen en Wallonië. 

Er dient aan herinnerd te worden dat we, bij gebrek aan exacte cijfers inzake drie van de vijf uitgaven-
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gebieden, ervan uitgaan dat slechts 40,4% daarvan in Wallonië wordt uitgegeven, wat wellicht in wer-
kelijkheid meer is; de hieronder staande uitgave in Vlaanderen is dus een maximumbedrag, dat wellicht 
lager is.

Van de totale uitgaven in België van 2.430 miljoen euro door de EU, ontvangt Vlaanderen MAXIMAAL 
1.275 miljoen euro of 52,5%. Wallonië is goed voor minstens 1.155 miljoen euro of 47,5%.
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BIJLAGE 3: Detailberekening abstractie makend van de 
traditionele eigen middelen
Om te bepalen of een land netto-ontvanger of nettobetaler is, hanteert de Europese Unie het operationeel be-
grotingsevenwicht. Er is sprake van operationeel begrotingsevenwicht als de verdeling van de betalingen van de 
lidstaten aan de EU gelijk is aan de verdeling van de uitgaven door de EU over de lidstaten.18

De administratiekosten worden in de berekening van het operationeel begrotingsevenwicht, net zoals in deze 
studie, niet meegenomen in de uitgaven door de EU. Echter de betalingen van de lidstaten aan de EU behelzen 
in de berekening alleen de eigen middelen op basis van de BTW en het BNI. De ‘traditionele eigen middelen’ 
(douanerechten en suikerrechten) worden door de Europese Unie beschouwd als een eigen inkomstenbron.

Wij gaan niet akkoord met deze aanname omdat douanerechten worden geheven bijvoorbeeld in de haven van 
Antwerpen voor Vlaanderen of de haven van Rotterdam voor Nederland. Waar de Europese administratie en de 
daarmee samenhangende administratiekosten herlocaliseerbaar zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan de herlocali-
satie van Europese instellingen in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit), zijn havens onlosmakelijk verbonden 
met de geografische ligging van de lidstaten. De haven van Antwerpen, maar ook de havens van Zeebrugge, 
Gent en Oostende, vormen een belangrijke economische meerwaarde voor Vlaanderen, waarvan Europa mee de 
vruchten plukt. Vlaanderen fungeert als logistieke draaischijf en poort tot Europa en een deel van deze economi-
sche meerwaarde wordt bijgedragen aan de begroting van de Europese Unie. 

Het is ook belangrijk deze ‘traditionele eigen middelen’ in hun historisch perspectief te plaatsen. Het Verdrag 
van Rome van 25 maart 1957 voorzag immers voor de financiering van de Europese Economische Gemeen-
schap (EEG) in een overgangsperiode waarin nationale bijdragen werden betaald totdat een systeem van eigen 
middelen was ingevoerd. Na lang aanslepende onderhandelingen en discussies bevestigde het besluit van 21 april 
197019 de overgang van de nationale bijdragen naar een autonome financiering met ‘eigen middelen’ (douane-
rechten en landbouwheffingen) en middelen gebaseerd op de BTW. Met ingang van 1 januari 1971 werden de 
landbouwheffingen afgedragen aan Europa. Voor de overdracht van de ontvangsten uit de douanerechten werd 
besloten tot een geleidelijke overgang in vijf jaar, te beginnen met 50 procent van de ontvangsten uit douane-
rechten in 1971 en elk jaar toenemend met 12,5 procentpunt naar 100 procent vanaf 1 januari 1975. De tra-
ditionele eigen middelen betreffen aldus een onderhandelde vervanging van de nationale bijdragen en zijn dus 
geenszins onafhankelijk te beschouwen van de nationale bijdragen.

Tot slot worden de administratiekosten hoegenaamd niet allemaal in de lidstaat uitgegeven waar deze worden 
uitbetaald. 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. Tegenover deze ge-
deeltelijk maatschappelijke opbrengst van de administratieve uitgaven door de EU, staat bovendien een aanzien-
lijke maatschappelijke kost, zoals meer files, meer capaciteit openbaar vervoer, meer nood aan sociale huisvesting 
(door de stijging van grond- en huurprijzen), hogere belasting van de politiediensten en het leger in het kader van 
de veiligheid in het algemeen en de terreurdreiging in het bijzonder. In het geval van de douane- en suikerrechten 
is de kost wel duidelijk vastgelegd. Zoals hiervoor aangehaald, worden deze rechten doorgestort, na aftrek van 
actueel 25% als inningskosten voor de lidstaten.

Niettemin maken wij voor de volledigheid hieronder de detailberekening, abstractie makend van de traditionele 
eigen middelen. Zoals in deze studie reeds aangehaald, legde de EU het bedrag, dat België in 2015 aan de EU 
betaalde, vast op 5.471 miljoen euro, waarvan 1.779 miljoen euro uit de traditionele eigen middelen. Dit geeft 
aanleiding tot een saldo van 3.692 miljoen euro uit de overige bronnen (BTW, BNI en correcties):

18 Berekening door de EU van de ‘operating budgetary balances’, ‘EU Budget 2015 Financial Report’, p. 80 e.v.
19 Besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de 

Gemeenschappen (OJ L 94, 28/04/1970, pp. 19-22)
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De betalingen (exclusief de traditionele eigen middelen) door Vlaanderen en Wallonië, verminderen we nu op-
nieuw met de uitgaven gedaan door de EU in Vlaanderen en Wallonië. Zo berekenen wij hoeveel Vlaanderen 
netto betaalt aan de EU:

In onderstaande tabel zetten we de bijdragen van de lidstaten (exclusief de traditionele eigen middelen), naast 
het bedrag dat de EU er uitgeeft en delen we de daaruit voortvloeiende nettokostprijs door het aantal inwoners. 
België wordt opgesplitst in Vlaanderen en Wallonië en wordt dus enkel nog informatief vermeld:

We stellen vast dat Vlaanderen, zelfs als men de traditionele middelen volledig buiten beschouwing laat, binnen 
de top vijf blijft van de grootste nettobetalers in Europa. Vlamingen betalen een kwart minder dan Nederlanders, 
een tiende minder dan Britten en Duitsers, en meer dan dubbel zoveel als Fransen.

Vooral de kloof met Wallonië wordt een pak groter. Waar in de originele berekening door de Vlamingen nog 
dubbel zoveel werd betaald als de Walen, betalen de Vlamingen nu bijna drie maal zoveel als de Walen.
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