
4000 FRANSEN IN KORTRIJKSE TEXTIELINDUSTRIE: HUN FISCAAL VOORDEEL 
 
“Hoe komt het dat in de textielsector in Kortrijk ongeveer 4.000 Fransen en geen Walen werken, 
terwijl de werkloosheid in sommige regio’s in Wallonië torenhoog is?” 
(Alain Destexhe,, De PS heeft heel Wallonië besmet. In:De Tijd, 01/07/2005, p. 2) 
 
In België worden zeer veel vragen gesteld, slechts zeer weinig beantwoord.  Specialisten 
interpreteren mensonvriendelijke statistieken zo onkundig dat de waarheid tot een manipulatieve 
leugen wordt omgevormd. Of is het nu allemaal zo complex en moeilijk geworden? 
 
De Brusselse MR-senator trad met zijn rapport “La vérité des chiffres” plots het Vlaams Belang-
standpunt van de transferten bij, en werd dan ook meteen verketterd door niet alleen de PS, maar 
evenzeer door zijn eigen liberale partij, de MR.  Nadien volgden rapporten van Franstalige 
economen waaruit bleek dat Destexhe wel degelijk overschot van gelijk had.  Maar economie is 
saai, en paarse politici monopoliseren als enigen het ‘goed begrip’ en het ‘al-gelijk’.  Als het 
misloopt, is het de schuld van de economie, als er daarentegen een positief signaal komt, is dat 
natuurlijk te danken aan de superieure intelligentie van onze regeringsleden.  Economie is echter 
helemaal niet zo moeilijk als men ons wil voortonen (is geen kwestie van praten maar van doen), 
en daarom is dit artikel een eenvoudige poging om de praktijk even concreet te schetsen in onze 
eigen Kortrijkse grensstreek met 4.000 Fransen in onze zwaar tanende textielsector. 
 

 
 

De Vlaamse streekeigen arbeiders in onze grensregio merken pijnlijk dat zij zelfs met een massa 
bijkomende overuren netto minder blijven overhouden als hun Franse arbeiderscollega’s die 
belast worden in Frankrijk.  Vandaar dat die Franse arbeiders met de nieuwste wagens rijden, 
want zij behouden bewust hun domicilie in Frankrijk.  Ik maak voor u graag eens volgende 
berekeningen. 
 
Alleenstaande arbeider 
 
Een alleenstaande arbeider verdient hier bijvoorbeeld 25.000 EUR bruto per jaar.  Indien deze 
arbeider gedomicilieerd is in Frankrijk, betaalt hij 2.373,12 EUR aan belastingen, of 9,49 procent 
van zijn bruto inkomen.  Stel dat het gaat om een alleenstaande Kortrijkzaan, dan betaalt hij op 
hetzelfde bedrag maar liefst  7.666,30 EUR, of  30,67 procent.  Dit laatste bedrag bevat o.a. 
581,32 EUR aanvullende Kortrijkse gemeentebelastingen (8,5 procent).     



Zelf kan u ook de rekening maken via de federale portaalsite www.taxonweb.be, op voorwaarde 
dat de module functioneert (de site werd al diverse keren zwaar op de korrel genomen).  U kan 
terecht op http://www.lesechos.fr/patrimoine/calcul/impot/e_web_impot.html voor de Franse 
berekeningen.   
 
Eenmaal gepensioneerd… 
 
Voor Vlaamse gepensioneerden is de Belgische grenskant nog een hoop frustrerender, wat ook 
blijkt uit een ander concreet familiedossiertje: Een Fransman met 3 personen ten laste, gehuwd 
(hij heeft in Frankrijk bijgevolg recht op vier keer de basisvrijstelling), heeft zelf een inkomen 
van 21.884 EUR en een startend brugpensioen van 4.740 EUR. Zijn echtgenote geniet een 
deeltijds inkomen van 7.000 EUR. Daarnaast heeft het gezin nog 18.000 EUR inkomsten uit 
onroerende goederen (rubriek “revenus fonciers, régime micro foncier”). 
 
Onder andere op http://msn.harvest.fr/module/flash/flash_hypo1.asp kunt u dit echte Franse 
voorbeeld zelf berekenen.  Uiteindelijk bekomt men dat deze familie slechts 303 EUR. dient te 
betalen (hetzij 0,59 procent van het bruto inkomen).  Zo’n gezin wonende aan de Franse 
grenskant betaalt immers tot een inkomen van 17.336 EUR geen enkele euro belastingen, en op 
de schijf van 17.336 tot 34.096 EUR slechts 6,83 procent.  Kortom, u heeft geen economist of 
boekhouder nodig om hier onmiddellijk het grote portemonnee-verschil of de welvaartskloof te 
begrijpen.  Een Vlaams gezin, dat zich in diezelfde situatie bevindt, zou in tegenstelling tot een 
Frans gezin geen 303 EUR betalen, maar wel liefst 13.525,13 EUR of 6.063,33 EUR, (resp. 
beroepsmatige of private verhuring).  
 
Belgische politiek ligt hiervan niet wakker 
 
De reden waarom dit bovendien hier in onze streek als probleem wordt aangevoeld, en niet in 
Brussel, is eenvoudigweg omdat het hier pijnlijk en direct opvalt dat Franse gezinnen meer geld 
kunnen spenderen aan consumptiegoederen.  We zitten bijgevolg met een stelsel dat de werkende 
Vlamingen zwaar straft in vergelijking met onze Franse collega’s.  En wat moeten we bovendien 
zeggen van de dramatische vormen aannemende miljoenen RSZ-fraude met het formulier A101 
sinds de E.G.-uitbreiding op de kap van de Vlaamse KMO’s?  Of wat van het probleem tussen de 
prijs van 0,20 EUR per fles water in het warenhuis Auchan tegenover 0,60 EUR in Kortrijk 
(bron: Test Aankoop en diverse kranten)? Of van de opcentiemen in Kortrijk op uw kadastraal 
inkomen dat in stilte verhoogde van 1350 opcentiemen naar 1550 opcentiemen (+15%), parallel 
aan de gemeentebelastingen van 6,00 % naar 8,50% (2004, +42%) of 7,90% (2005, + 32%)?   
 

 
Het standbeeld van de seizoensarbeid, naast de autosnelweg, te L.A.R., 
verwijst naar de tijd toen talloze streekgenoten naar Frankrijk trokken 
om daar werk te vinden.  Vandaag is een omgekeerde tendens 
merkbaar.  
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