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Het zat er natuurlijk aan te komen. De vraag om centen te geven aan 
landen waar corona evenzeer moet bestreden worden, maar waar de 
middelen eerder schaars zijn. Dat de vraag gesteld wordt is niet 
onlogisch, maar dat betekent niet dat we daar als lokale overheid op 
moeten ingaan. Onze fractie is resoluut tegen deze – zij het eerder kleine 
– bijdrage aan het zogeheten consortium 1212. En daar hebben we een 
aantal redenen voor. 
 
We zijn ervan overtuigd dat op dit ogenblik de beschikbare middelen, 
waarvoor de Balense belastingbetaler betaalt, dienen gestoken te 
worden in de bestrijding van het coronavirus in onze eigen gemeente. Er 
moet een rekening betaald worden voor de mondmaskers die we 
allemaal gekregen hebben van onze gemeente, waarvoor dank 
trouwens. Er zullen ongetwijfeld mensen en gezinnen aankloppen bij het 
OCMW om financiële steun en naar verluidt zou dat nu al aan het 
gebeuren zijn. Er gaan bovendien nog extra kosten op ons afkomen, waar 
we nu nog niet meteen aan denken. Het licht aan het einde van de tunnel 
is voor onze eigen gemeente nog niet in zicht, maar we gaan wel al 
centen uitdelen aan het buitenland. 
 
En ik hoor het riedeltje al op ons afkomen: “Solidariteit!” “We mogen die 
arme sukkelaars toch niet in de steek laten!” “Het is de schuld van de 
Westerse maatschappij dat heel wat landen in de Derde Wereld in grote 
financiële problemen zitten”, enzovoorts. Wel, laten we dan even de 
cijfers in verhouding zetten met het geld dat wereldwijd wordt 
uitgetrokken met betrekking tot de aanpak van corona in landen waar 
het financieel moeilijk gaat. En ik beperk me enkel nog maar tot de 
centen van de Europese Unie, niet in het minst omdat u en ik daarvoor 
ook al belastinggeld betaald hebben. De EU betaalt voor niet EU-
lidstaten 3 miljard euro aan steun, waarvan 1,2 miljard aan Oekraïne, een 
land waar 1000 mensen zijn overleden aan corona, terwijl we in België 
aan 9696 overlijdens zitten. 



 
Het consortium 1212 wil steun verlenen aan een 40-tal landen. Deze 
landen bevinden zich in het zuiden van de wereld en hebben te kampen 
met hongersnoden en zo meer. Opnieuw, het is niet onlogisch dat zij 
vragende partij zijn voor financiële steun. Maar ook voor die landen 
heeft de Europese Unie het plan opgevat om voor 20 miljard euro uit te 
trekken aan steun. Laten we hierbij ook even aanstippen dat, volgens de 
meest recente officiële cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie, in 
heel wat van deze landen – u kan deze cijfers gemakkelijk factchecken -  
het aantal corona-overlijdens rond de 100 ligt. 100, geen 1000 of zoals in 
België, bijna 10.000. 
 
Met andere woorden: laten we even serieus blijven. Ons land zit aan de 
top van het aantal overlijdens door corona. Ook onze bevolking kan de 
nodige financiële ruggensteun nu en in de toekomst gebruiken. 
Bovendien wordt er zoals aangehaald alleen al vanuit de EU meer dan 20 
miljard euro uitgetrokken aan finaciële steun. Daar komt ongetwijfeld 
nog heel wat bij vanuit andere regio’s in de wereld. En wij zouden als 
lokaal bestuur 2500 euro weggeven, waarvan volgens de website van 
1212 als meteen 350 euro vanaf gaat naar de zeven hulporganisaties aan 
– zeg maar – administratieve kosten. Volgens de huidige verdeelsleutel 
zou er dus van het totale bedrag immers 86% van het totale bedrag 
besteed worden aan concrete hulp. 
 
Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat deze 2500 euro niet besteed 
wordt aan het consortium 1212, maar wel aan de steunmaatregelen die 
we met de gemeente Balen aan het uitwerken zijn voor onze eigen 
bevolking. Dit kan perfect door middel van een budgetverschuiving. 
Bovendien is 2500 euro – 2150 euro in concreto – een pleister op een 
houten been. Het dient dan ook meer voor het bestuur om zichzelf op 
de borst te kloppen en te kunnen zeggen: “kijk eens hoe solidair wij zijn 
met de derdewereldlanden”. Althans, zo komt het toch over bij heel wat 
mensen. 
 
Laten we in deze crisistijd voor één keer het gezond verstand zegevieren 
in deze materie en zorgen dat de Balenaren op de eerste plaats komen. 
Daarom onze nee-stem op dit punt. 


