
 Wat zeggen de afspraken van Di Rupo & Co.? 

                                             Vragen en antwoorden                           10/04/2012 
 

Vraag 9 :  Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? 
 JA   /   Ja, eerder wel 

 Neen   /   Nee, eerder niet 

 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet. 

Het juiste antwoord is: Ja, zonder de minste twijfel 

Velen vragen zich af waarom Vlaamsgezinde partijen en organisaties extra geld voor Brussel hard 

bekritiseren. In Brussel wonen en werken toch ook 10.000-en Vlamingen. Dat extra geld komt dan 

toch iedereen ten goede?! Of niet? En is de hoofdstedelijke functie nu niet ondergefinancierd? Met 

het OVV onderzochten we deze vraag. We bevroegen leiders en studiediensten van de meeste poli-

tieke partijen en andere organisaties. De antwoorden werden afgetoetst met enkele experts. Dat on-

derzoek leverde volgende schema op: 

 
Vlaamse belastingbetalers 

(+/- 60% van de Belgen) 

Franstalige … 
(+/- 39% v/d Belgen) 

Belgische schatkist  

Hoofdstedelijke functie � 
(metro, politie,...: moet >50% v/d  

beloofde extra 461 M€ krijgen) 

Gemeenschapstaken 
�(onderwijs, kinderopvang, 

...) 

Vlaamse 
�instellingen 

Franstalige instellingen �(scholen, crèches, ....) 

€ 

“hoofdstedelijke functie”  
Nu al +/- 600 Mio; 461 M€ extra beloofd, groeit 

snel door naar (totaal) 1,5 miljard 

0 à 20% 

+/- 35% +/- 65% (in €) 

80 à 100% 



Daarbij geldt ook het volgende: 

 Brussel krijgt nu al enorme middelen voor de hoofdstedelijke functie (+/- 600 Mio € /jr.). 

Mede daardoor heeft het al +/- 35% méér inkomsten per inwoner dan de andere gewesten. 

Maar een groot deel van dat geld gaat niet naar de hoofdstedelijke functie, doch naar open-

bare dienstverlening die enkel de Brusselse bevolking ten goede komt.  

 Nu al wordt veel gewestgeld doorgesluisd naar taken van de Franse Gemeenschap, met krui-

mels voor de Vlaamse (0%, 5% à 20% al naargelang het budget). Vlamingen moeten daarbij 

echter wel zo'n 65% van dat extra geld voor Brussel opbrengen. Dat zijn dus grote éénzij-

dige, niet-omkeerbare en verdoken transfers naar de Franse Gemeenschap.   

 Dat extra geld wordt ook verantwoord door de grote noden in scholen en kinderopvang. 

Daarvoor zijn echter de gemeenschappen bevoegd. Dat is dus een ongeldig argument. 

 Nog meer ééntalig Franstalige rechters in én rond Brussel zullen extra geld kosten. Het 

aantal Vlaamse rechters zou afnemen tot ver onder het percentage Nederlandstalige zaken. 

Zelfs met de in april 2012 beloofde overgangsmaatregelen blijft dat zo. 

 De reële 'nog niet voldane' noden van Brussel én de andere beweerde redenen werden nog 

nooit ernstig onderzocht. De bestaande studies zijn van de hand van Brusselse onderzoekers, 

geschreven in opdracht van Brusselse politieke mandatarissen. Zowat alle Vlaamse experts 

stellen echter grote vragen bij deze studies. Dit argument is dus minstens voorbarig. 

 Zowat alle Brussels-Vlaamse toppolitici (Vanackere, Grouwels, Smet, Vanhengel, ...) stelden 

dat de lokale Brusselse instellingen substantieel kunnen en moeten besparen. Daar komt nu 

echter niets van in huis. De aangekondigde hervormingen stellen niets serieus voor. 

Voor elke 100 € die uit de schatkist naar de hoofdstedelijke functie gaat en die daar besteedt 

wordt aan taken van de gemeenschappen, ontstaat er een niet-omkeerbare netto-transfer van 

Vlaanderen naar de Franstaligen van 50 à 60 €. De omvang van deze transfer kan oplopen tot 

enkele 250 Mio €/jr.: 1/2 van de extra middelen, plus al wat nu al doorgesluisd wordt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan? 

OVV: Meer geld voor Brussel kan nu niet verantwoord worden, noch budgettair, noch vanuit demo-
cratisch oogpunt. Dat is uitermate schadelijk voor Vlaanderen én voor goed bestuur. Het is ook, 

zeker bij de huidige wereldcrisis, een grove verspilling. Daarenboven wordt de Vlaamse inspraak in 

het bestuur van Brussel nog verder afgebouwd en worden de Brusselse Vlamingen verder afgeschei-

den van de andere Vlamingen. Kindergeld zou namelijk op een gewestelijk  basis geregeld worden. 

Kortom, Vlaanderen gaat gigantisch achteruit in Brussel.  

Rudi Dierick, politiek secretaris OVV 
Voor meer informatie, contacteer ons op rudi.dierick@gmail.com of 0494/58.78.65. 

Vlaamse �belastingbetalers Franstalige … 

Vlaamse 

�instellingen 
Franstalige instellingen ('Bxl') �(scholen, 

crèches, ....) 

50 à 60 € 5 à 20 €  +/- 35 € 
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