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elkens er nieuwe belastingen op tafel liggen, komen de transfers
weer in beeld. Bij elke discussie over de geldstromen van noord
naar zuid duikt de dooddoener op dat de Vlamingen niet moe
ten zeuren over de miljarden euro’s die jaarlijks vanuit hun portefeuille
belanden bij de Brusselaars en de Walen. Dit zou een mooi en solidair
tegengebaar zijn voor de inspanningen van het zuiden voor het noor
den in de 19de eeuw. Maar… dat is een mythe. Er vloeit Vlaams belas
tinggeld naar Wallonië sinds 1830. De stroom liep ononderbroken van
noord naar zuid. Dat toonde prof. Juul Hannes aan in zijn onthullende
boek De mythe van de omgekeerde transfers.
14 jaar na datum staat de studie van Juul Hannes nog steeds als een
huis. Economen van de ucl vroegen destijds Hannes’ gegevens op en
reageerden nadien nooit meer, niet om zijn bevindingen te bestrijden,
noch om ze te nuanceren. Of Vlaanderen vandaag voor 6 of 16 mil
jard euro jaarlijks transfereert naar Wallonië en
wat dat met Franstalig België doet, ne
men Philippe Destatte (Institut Jules
Destrée), prof. Geert Jennes (Vives)
en Alain Mouton (Trends) in aanvul
lende essays onder de loep.

Bestellen van meerdere
exemplaren kan via
winkel@doorbraak.be of
karl.drabbe@doorbraak.be
Vergeet zeker niet uw
facturatiegegevens te
vermelden.
per 25 boeken
€18 per exemplaar
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vanaf 50 boeken
€16,00 per exemplaar
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vanaf 100 boeken
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Neem zeker contact op
mocht u specifieke wensen
hebben.

Vlaanderen betaalt heet de nieuwe,
geactualiseerde en aangevulde versie. Dit boek
levert u extra gespreksstof en argumenten. En u kan er
zeker i emand een plezier mee doen. Om te beginnen uzelf. Of
iemand anders, natuurlijk.
Vlaanderen betaalt verschijnt begin april 2021 en is niet alleen leer
rijk voor iedereen, maar bovendien het ideale relatiegeschenk voor uw
medewerkers, zakenpartners, klanten of de leden en sympathisanten
van uw organisatie.

€20,00

U kan dit boek met een mooie korting kopen, zo u meerdere exem
plaren (als geschenk) aanschaft.
Karl Drabbe
uitgever
‘Waar het verleden van de Vlaamse beweging quasi volledig
gedemythologiseerd is, blijven enkele Belgische mythes hard
nekkig standhouden. Vaak instrumentaliseert neo-unitairisme
deze mythes in het politieke debat. Daarom is deze actualisering
van het wetenschappelijk werk van wijlen professor Juul Hannes
zo belangrijk.’ – Bart De Wever
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