ANTWOORDEN LDD
1. Wat is het algemeen standpunt van uw partij m.b.t. de staatshervorming?
Het idee van België als natie beantwoordt reeds decennia niet meer aan de realiteit. Vlaanderen
en Franstalig België zijn volledig uit elkaar gegroeid, getuige afzonderlijke publieke opinies,
afzonderlijke politieke partijen en afzonderlijke collectieve culturele voorkeuren. LDD streeft
naar een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Belgische confederatie. Aangezien wij
Brussel willen behouden als hoofdstad van Vlaanderen en Europa zijn we veroordeeld tot het
confederaal model. De confederale bevoegdheden moeten beperkt worden volgens het principe
van de subsidiariteit. Daarbij dienen de meeste nu federale bevoegdheden overgeheveld te
worden naar de lidstaten van de confederatie. Responsabilisering betekent ook dat lidstaten zelf
instaan voor hun uitgaven en deze financieren met eigen belastingen. Voor bevoegdheden die aan
de lidstaten toegewezen worden is er nood aan eigen gerechtelijke instanties en
justitiemanagement.
2. Voor welke takken van de Sociale Zekerheid (en de sociale Bijstand) is uw partij
voorstander van een volledige splitsing?
Niet relevant.
3. Indien uw partij kiest voor gesplitste bevoegdheden (voor één of meerdere takken), wat
zijn dan uw voorstellen?
Niet relevant.
4. Is uw partij voorstander van een volledige splitsing van de Sociale Zekerheid en de
Sociale Bijstand?
LDD wil alle aspecten van de sociale zekerheid defederaliseren. Door de kosten van het door de
gemeenschap gewaarborgde pakket van gezondheidszorg te fiscaliseren kan Vlaanderen de
parafiscale last verminderen en de kosten van gezondheidszorg beter spreiden. De daling van de
totale arbeidskost die hieruit voortvloeit zal een positieve impact hebben op de Vlaamse
werkgelegenheid. Ook voor de pensioenen moet Vlaanderen bevoegd worden. De federale
overheid heeft door zijn onverantwoord begrotingsbeleid verwaarloosd te zorgen voor voldoende
reserves voor de uitbetaling van de pensioenen. Op Vlaams niveau moet dit wel mogelijk zijn.
Zeggenschap over werkloosheidsvergoedingen moet ook in Vlaamse handen. Bij de splitsing van
de sociale zekerheid wil LDD de Brusselaars bij intrede op de arbeidsmarkt de mogelijkheid
geven om te kiezen tussen aansluiting bij de Vlaamse of bij de Franstalig-Waalse sociale
zekerheid.
5. Op welk politiek beslissingsniveau (gemeenschap, gewest, provincie, gemeente) ziet uw
partij de eventuele defederalisering?
Gemeenschap.

6. Voorziet uw partij een specifieke regeling voor Brussel?
Vlaamse gemeenschapsmateries in Brussel moeten vanuit het Vlaams parlement beheerd worden.
Zo versterken we onze band met onze Vlaamse hoofdstad. Bij de splitsing van de sociale
zekerheid wil LDD de Brusselaars bij intrede op de arbeidsmarkt de mogelijkheid laten om te
kiezen tussen aansluiting bij de Vlaamse of bij de Franstalig-Waalse sociale zekerheid. Voor wat
betreft gewestelijke materies voorziet LDD voor Brussel de rol van een confederaal
stadsgewest met volledige autonomie.
7. Is uw partij voorstander van solidariteit na de hervorming?
LDD is bereid Brussel en Wallonië nog een aantal jaren te helpen om de transfers af te bouwen.
Indien de Franstaligen echter weigeren de confederale piste te bewandelen en verkiezen
Vlaanderen te chanteren met de grendels in de federale grondwet, dan moeten de Vlaamse
partijen opteren voor een volledig onafhankelijk Vlaanderen. Desgevallend is het aangewezen dat
de Vlaamse partijen hiervoor praktische scenario’s ontwikkelen. Daarbij moet onder meer
uitgemaakt worden hoe de splitsing van de administraties moet geregeld worden zonder de
openbare dienstverlening te onderbreken, hoe de afbetaling van de staatsschuld moet geregeld
worden zonder onze buitenlandse schuldeisers af te schrikken, hoe het statuut van Brussel moet
geregeld worden en op welke wijze de rechtsopvolging van België op Europees en internationaal
vlak kan worden gewaarborgd. Om de Franstaligen aan te sporen meer bereidheid aan de dag te
leggen voor de confederale staatshervorming moet Vlaanderen alleszins duidelijk maken dat het
haar menens is met het alternatief van onafhankelijkheid.

