ANTWOORDEN GROEN!
1. Wat is het algemeen standpunt van uw partij m.b.t. de staatshervorming?
Groen! wil de staatsinrichting in de volgende legislatuur grondige hervormen. We moeten komaf
maken met de situatie waarin de sputterende staatsinrichting en het politiek debat erover een
toekomstgericht beleid rond het socio-economische en het ecologische in de weg staat. Een
hervorming is ook nodig om de democratie op alle niveaus te versterken.
Groen! staat voor een modern en constructief federalisme dat de gewesten en gemeenschappen
en het federale niveau in staat stelt om hun bevoegdheden ten volle uit te voeren ten dienste van
hun burgers. Binnen ons federale model wordt structureel overlegd en worden afspraken
gemaakt tussen regeringen en administraties van de verschillende niveaus, zodat coherent beleid
ontstaat. Groen! wijst elk scenario af dat leidt naar de splitsing van het land of naar een verder
uiteengroeien van gemeenschappen en gewesten. Het Belgische niveau is onder meer nodig om de
interpersoonlijke solidariteit te blijven organiseren (sociale zekerheid), het buitenlands beleid
en het leger, de vertegenwoordiging in de Europese Unie, een justitie van de 21ste eeuw.
2. Voor welke takken van de Sociale Zekerheid (en de sociale Bijstand) is uw partij
voorstander van een volledige splitsing?
Groen! is géén voorstander van een volledige splitsing van bepaalde takken van de Sociale
Zekerheid en de Sociale Bijstand. Het Belgische niveau is onder meer nodig om de
interpersoonlijke solidariteit te blijven organiseren (sociale zekerheid).
3. Indien uw partij kiest voor gesplitste bevoegdheden (voor één of meerdere takken), wat
zijn dan uw voorstellen?
Het garanderen van die interpersoonlijke solidariteit en van een federale sociale zekerheid kan
alleen als de federale overheid een voldoende solide financieringsbasis heeft. Groen! wil de
financiering van de bestuursniveaus structureel herzien, om het federale niveau financieel
gezonder te maken, de gewesten meer fiscale autonomie te geven en de structurele
onderfinanciering van Brussel op te lossen. Groen! wijst het huidige consumptiefederalisme van
de hand en pleit voor een responsabilisering van gewesten en gemeenschappen. We verlangen een
financieringsmodel dat een evenwicht houdt tussen regionale solidariteitsmechanismen en een
financiële responsabilisering van de gewesten.
Zulk een model voorziet in een meer solide/solidere basis voor de financiering van het federale
niveau en een financiering van de gewesten op basis van een groot deel van de inkomsten uit de
personenbelasting, geïnd in het betrokken gewest. De intergewestelijke solidariteit wordt
gegarandeerd door twee solidariteitsmechanismen: een basisbedrag dat aan elk gewest
toegekend wordt en een nationale solidariteitsbijdrage die de verschillen in gemiddeld geïnde
personenbelasting compenseert. Om haar taak als Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad
naar behoren te kunnen vervullen, is een correcte structurele financiering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk. Dit willen we realiseren door een deel van de
inkomstenbelasting van de pendelaar die in Brussel werkt, uit te keren aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

In dit kader kunnen delen van gezondheidszorg (met behoud van federale financiering) of
arbeidsmarktbeleid (met uitsluiting van onderdelen die raken aan sociale zekerheid of
arbeidsrecht) geregionaliseerd worden. Het gezinsbeleid hoort aan de gemeenschappen. De
kinderbijslag blijft federaal.
4. Is uw partij voorstander van een volledige splitsing van de Sociale Zekerheid en de
Sociale Bijstand?
Groen! is géén voorstander van een volledige splitsing van de Sociale Zekerheid en de Sociale
Bijstand. Het Belgische niveau is onder meer nodig om de interpersoonlijke solidariteit te blijven
organiseren (sociale zekerheid).
5. Op welk politiek beslissingsniveau (gemeenschap, gewest, provincie, gemeente) ziet uw
partij de eventuele defederalisering?
Zie vraag 3.
6. Voorziet uw partij een specifieke regeling voor Brussel?
Groen! wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zelf op maat van de grootstad een cultuur-, gezondheids-, welzijns- en
onderwijsbeleid, … kan uitwerken, met behoud met de huidige financieringsmechanismen. Dit als
aanvulling op de bestaande initiatieven die zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap nu reeds
in Brussel ontwikkelen. Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars moeten samen deze nieuwe
bevoegdheden invullen op voet van gelijkheid.
7. Is uw partij voorstander van solidariteit na de hervorming?
Groen! is voorstander van een blijvende solidariteit met een financiële responsabilisering van de
gewesten. Groen! wil de financiering van de bestuursniveaus structureel herzien, om het
federale niveau financieel gezonder te maken, de gewesten meer fiscale autonomie te geven en
de structurele onderfinanciering van Brussel op te lossen. Groen! wijst het huidige
consumptiefederalisme van de hand en pleit voor een responsabilisering van gewesten en
gemeenschappen. We verlangen een financieringsmodel dat een evenwicht houdt tussen
regionale solidariteitsmechanismen en een financiële responsabilisering van de gewesten.
Zulk een model voorziet in een meer solide/solidere basis voor de financiering van het federale
niveau en een financiering van de gewesten op basis van een groot deel van de inkomsten uit de
personenbelasting, geïnd in het betrokken gewest. De intergewestelijke solidariteit wordt
gegarandeerd door twee solidariteitsmechanismen: een basisbedrag dat aan elk gewest
toegekend wordt en een nationale solidariteitsbijdrage die de verschillen in gemiddeld geïnde
personenbelasting compenseert. Om haar taak als Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad
naar behoren te kunnen vervullen, is een correcte structurele financiering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk. Dit willen we realiseren door een deel van de
inkomstenbelasting van de pendelaar die in Brussel werkt, uit te keren aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

