
 

Miljoenen euro’s aan subsidies voor diversiteit en links activisme:  

 

Tijd om te snoeien!  
 

Terwijl er lange wachtlijsten zijn voor mensen met een handicap, in de geestelijke 

gezondheidszorg, de sociale huisvesting en in andere sectoren blijft de Vlaamse regering van Jan 

Jambon (N-VA) kwistig subsidies uitdelen en wordt het multiculturele en links-activistische 

middenveld nog steeds op zijn wenken bediend. Deze linkse greep op subsidies heeft geen enkel 

democratisch draagvlak. En al zeker niet in tijden waarin de begrotingstekorten en schuldenlast 

oplopen. Met een symbolische actie aan het kabinet van Jambon wil het Vlaams Belang de 

oversubsidiëring van de diversiteitsindustrie en het linkse activisme op de politieke agenda zetten. 

Een delegatie van onze partij trekt om de eis tot snoei in de subsidies kracht bij te zetten 

symbolisch met koffers naar het kabinet van Jambon. Op elke koffer staat de naam van één van de 

talrijke gesubsidieerde links-activistische of etnisch-culturele organisaties of betoelaagde projecten 

waarop voor onze partij niet alleen kan, maar zelfs moet bespaard worden.  

 

Het signaal van de kiezer 

 

Anderhalf jaar na de bekendmaking van het Vlaamse regeerakkoord van de Vlaamse regering Jambon 

I stelt het Vlaams Belang vast dat van de belofte om rekening te zullen houden met de 

verkiezingsuitslag van 26 mei 2019 maar weinig meer overblijft. Ter herinnering: er werd toen een 

coalitie gevormd van de electorale verliezers N-VA, CD&V en Open Vld, waarbij het Vlaams Belang als 

grote overwinnaar buiten de regering gehouden werd. Als zoethoudertje moest het morrende 

electoraat het doen met de belofte dat “rekening zou worden gehouden met de stem van de kiezer”.  

 

"Het is ons niet ontgaan dat 26 mei een uiting is geweest van heel wat gevoel van onbehagen", zei  

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij de voorstelling van het Vlaamse regeerakkoord. 

“We hebben rekening gehouden met het signaal van de kiezer”, liet hij in Het Nieuwsblad van 2 

oktober 2019 noteren. Inmiddels is het ongenoegen van de kiezer er niet minder op geworden. Dat 

het beleid van de regering Jambon niet naar rechts is opgeschoven – met meer aandacht voor de 

eigen cultuur en de individuele verantwoordelijkheid – maar integendeel naar links blijkt 

onmiskenbaar uit het nefaste subsidiebeleid van deze regering. Dat subsidiebeleid geeft uiting van 

alsmaar meer betoelaging  van  links activisme en alsmaar meer bevestiging van de slachtoffercultuur 

en bijhorende bepampering. Die dominante linkse stempel op het subsidiebeleid van de Vlaamse 

regering merkt het Vlaams Belang over alle beleidsdomeinen heen.  

 

Scheef cultuursubsidiebeleid  

 

Naar het sociaal-cultureel volwassenenwerk vloeit jaarlijks – onder bevoegdheid van minister van 

Cultuur Jan Jambon – het forse bedrag van zo’n 70 miljoen euro. Onder deze gesubsidieerde 

organisaties merken we een dominante aanwezigheid van links-activistische groepjes en 

zogenaamd ‘etnisch-culturele’ verenigingen, waarvan de segregerende invloed de voorbije jaren al 

manifest is gebleken.  De Turkse Unie gaat jaarlijks lopen met €398.393,53 subsidies, de 

concurrerende Unie van Turkse Verenigingen met €345.005,80, de Federatie van Marokkaanse 



Verenigingen ontvangt €387.824,77 en de hoofddoekbelangengroep die de Vereniging voor 

Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims is, casht jaarlijks €322.099,91.  

 

Verder wordt ook het open-grenzenactivisme op zijn wenken bediend: Vluchtelingenwerk dat de 

immigratiewetten van dit land voor rechtbanken aanvecht (€233.832,73),  sinds kort ook Refu 

Interim, dat zelfs illegalen werk verschaft (€172.500,00) en een reeks ‘interculturele’ organisaties die 

vooral als doel hebben permanent elke beperking van de immigratie te viseren en de 

slachtoffercultuur op te poken, zoals Kifkif (€265.016,12 per  jaar) en Hand in hand tegen Racisme ( 

(€215.722,56) enzoverder.  

 

In het Vlaamse regeerakkoord stelde Jambon nog dat rekening zou gehouden worden met “het 

draagvlak” en dat “de finale inhoudelijke afweging van de regelgevend vastgelegde 

beleidsdoelstellingen en criteria en het bepalen van het subsidiebedrag zelf binnen het budgettaire 

kader zonder beperking autonoom zou blijven berusten bij de regering”. In de praktijk blijkt Jambon 

geconfronteerd met door het Vlaams Belang aangereikte bezwarende informatie over de 

gesubsidieerde organisaties en de manifeste ideologische eenzijdigheid van de subsidies zich te 

verschuilen achter onafhankelijke beoordelingscommissies die echter zelf allerminst pluralistisch zijn 

samengesteld en waar linkse ‘ons-kent-ons’-cultuur heerst.  

 

Ontspoord diversiteitsbeleid  

 

Het Vlaamse ‘integratiebeleid’ – of wat daarvoor nog niet doorgaan – is tijdens deze legislatuur 

onder invloed van minister van ‘Samenleven’ Bart Somers (Open Vld) zelfs fors naar links afgezwenkt. 

Op de beloofde verstrengingen inzake Inburgering is het nog wachten, maar inmiddels maakte de 

regering – zonder basis in het regeerakkoord –al wel werk van praktijktesten gemaskeerd als 

‘correspondentietesten’, en van initiatieven om onze samenleving zogenaamd te ‘dekoloniseren’  

met een ongeziene jacht op alles wat niet beantwoordt aan de politiekcorrecte dogma’s van links. 

Links is duidelijk niet nodig in de regering om een links beleid te krijgen.  

 

Het belastinggeld vloeit binnen dit beleidsdomein niet enkel naar dergelijke linkse spielereien van het 

beleid van Somers, maar ook naar subsidies van allerlei linkse en multiculturele projecten en 

clubjes. Recent wist het Minderhedenforum zich in samenwerking met Join.Vlaanderen nog 

verzekerd van €800.000 subsidies. De uiterst-linkse en interculturele vzw Orbit die al €165.195,01 

subsidies ontvangt via het Cultuurbeleid van Jambon, kreeg recent van Bart Somers nieuwe 

bevoegdheden in de schoot geworpen om lokale besturen bij te staan om de vaccinatiegraad bij 

geloofsgemeenschappen op te krikken, waarvoor de vzw naar traditie allicht weer zal worden 

bedankt met nieuwe subsidies.  

 

Het project van de ‘Roma-buurtstewards’ – sociale assistenten die Roma moeten leiden naar sociale 

voorzieningen – dat zowat tien jaar geleden tot stand kwam na een forse immigratie van Roma 

destijds, werd nog maar eens verlengd. Kostprijs: €800.000. Hoe meer integratieonwil men vertoont, 

hoe meer gepamperd men wordt, zo blijkt.  

 

Bepampering van allochtonen 

 



Ook in het tewerkstellingsbeleid van minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) worden 

miljoenen euro’s belastinggeld gepompt in projecten die exclusief gericht zijn op allochtone 

doelgroepen, waarbij Vlaamse – kansarme of langdurige – werklozen geen beroep op kunnen doen. 

Bepaalde subsidieprojecten focussen specifiek op allochtone vrouwen, andere op allochtone 

jongeren, weer andere op anderstalige leefloners, nog andere op asielzoekers, nog andere op 

bepaalde etnieën, zoals op de Roma of zelfs Midden- of Zuid-Amerikanen.  

 

Enkele uit de vele voorbeelden:  de Unie van Turkse Verenigingen ontvangt €472.761,68 om 

kortgeschoolde allochtonen te begeleiden naar werk via het project ‘UTV Works’, het project 

Bxl@work van de Actieve Interculturele Federatie ontvangt de mooie som van €861.225,07  om niet-

EU’ers te begeleiden naar werk. De Vlaamse Gemeenchapscommissie werkt in Brussel dan weer 

samen met vzw de Foyer van de uitgesproken linkse Johan Leman om voor het bedrag van 

€322.067,35 Roma in Brussel te begeleiden. Ook in Brussel en ook op Roma gericht is er eveneens 

het project ‘Rom Werkt’ van ‘Media Actie Kuregem Stad’.  

 

Een lange schare van projecten waarbij men zich kan afvragen of een exclusieve etnische focus geen 

discriminatie inhoudt van (autochtone en andere) kansarme en langdurige werklozen die omwille van 

hun afkomst geen beroep kunnen doen op al die intensieve begeleidingsprojecten, maar toch nood 

kunnen hebben aan begeleiding. Omgekeerd evenredig met de middelen die de vele sociale vzw’s 

ontvangen is de zeer beperkte beleidsmatige aandacht voor de evaluatie en de resultaten van al die 

begeleiding en voor de sanctionering van werkonwilligen. De tewerkstellingsgraad van niet-Europese 

vreemdelingen blijft immers ondanks al deze subsidies bedroevend laag.  

 

Het Vlaams Belang pleit al langer voor een kordater beleid dat personen die werkonwillig zijn – of 

weigeren zich beschikbaar te maken voor de arbeidsmarkt door onze taal niet te leren – consequent 

sanctioneert op hun uitkering in plaats van hen eindeloos te pamperen. In sommige gevallen krijgt 

men overigens de indruk dat het gesubsidieerd werk verschaffen aan personeel van linkse vzw’s 

primeert ten nadele van het aan het werk krijgen van de doelgroepen.  

 

Controle op de uitgaven: snoei in de subsidies!  

 

Ondertussen lopen het Vlaamse begrotingstekort en de Vlaamse overheidsschuld op. Tegen 2024 zou 

de Vlaamse schuld opgelopen zijn tot 50,9 miljard, of 103,1% van het budget, waarbij het ooit 

financieel gezonde Vlaanderen België dus achterna holt in het budgettaire moeras. Vlaams minister 

van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) stelde na de coronacrisis snel terug te willen keren naar 

een gezond begrotingsbeleid  en om van elke euro die de Vlaamse overheid uitgeeft te bekijken of 

die de vooropgestelde doelen bereikt. In dat kader voert de Vlaamse administratie dit jaar een grote 

controle op de uitgaven uit. Minder doeltreffende bestedingen zouden uit de begroting geschrapt 

kunnen worden. Dit minister verwees in dat verband echter al naar de schrapping van de 

Woonbonus, die de facto neerkwam op een belastingverhoging voor veel jonge gezinnen die een 

huis wilden kopen. 

 

Het Vlaams  Belang zal in elk geval niet aanvaarden dat de regering de factuur voor de crisis zal 

doorschuiven naar de modale Vlaming, al dan niet via als ‘besparingen’ vermomde 

belastingverhogingen. Onze partij vraagt dat N-VA nu eens eindelijk moed toont en de linkse heilige 



huisjes niet spaart. Onze duidelijke boodschap aan Jan Jambon is dan ook: snoei nu eindelijk eens in 

de oversubsidiëring van de diversiteit en het linkse activisme!    


