ANTWOORDEN N-VA
1. Wat is het algemeen standpunt van uw partij m.b.t. de staatshervorming?
De N-VA kiest voor een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de Europese Unie. Kleine
landen kunnen binnen een groter geheel (een muntunie bijvoorbeeld) sneller en efficiënter
reageren op nieuwe sociaaleconomische uitdagingen. De voorbije jaren is kostbare tijd verloren
gegaan, daarom moeten we NU een grote stap durven zetten om onze welvaart en ons welzijn op
peil te houden. Het is nu het moment om een nieuwe belangrijke stap in die richting te zetten
door een confederaal systeem te installeren dat zichtbaar gestalte geeft aan de Copernicaanse
revolutie. Die revolutie moet de zaken in dit land omdraaien en de deelstaten alle bevoegdheden
geven die relevant zijn om de grote uitdagingen van onze tijd doeltreffend aan te pakken. De
Belgische structuren werken immers niet meer.
2. Voor welke takken van de Sociale Zekerheid (en de sociale Bijstand) is uw partij
voorstander van een volledige splitsing?
Zie antwoord op vraag 4.
3. Indien uw partij kiest voor gesplitste bevoegdheden (voor één of meerdere takken), wat
zijn dan uw voorstellen?
Niet van toepassing
4. Is uw partij voorstander van een volledige splitsing van de Sociale Zekerheid en de
Sociale Bijstand?
We moeten meer welvaart kunnen creëren om ons sociale zekerheid te bewaren. Met de huidige
structuren denderen we samen achteruit. Ook de sociale zekerheid zal hervormd moeten worden
zodat enerzijds beleidsvoerders verantwoordelijk worden gemaakt voor hun keuzes en
anderzijds mensen verantwoordelijkheid opnemen om het systeem mee te helpen ondersteunen.
We introduceren dus een cultuur van verantwoordelijkheid op het niveau van de deelstaten en
hun politiek verkozenen enerzijds en op het niveau van het individu waarbij we een beter
evenwicht tussen rechten en plichten trachten te bereiken. Financiële responsabilisering is dus
naast een veel sterkere activering dringend nodig. En daarvoor moeten de deelstaten de
volledige bevoegdheid krijgen over de sociale zekerheid.
5. Op welk politiek beslissingsniveau (gemeenschap, gewest, provincie, gemeente) ziet uw
partij de eventuele defederalisering?
De N-VA is een voorstander van de overdracht van de sociale zekerheid naar de
Gemeenschappen. Dit geldt in eerste instantie voor de kostencompenserende takken van de
sociale zekerheid (kinderbijslag, gezondheidszorg) die op die manier beter aansluiten bij andere
persoonsgebonden materies zoals het gezinsbeleid. Ook sluit dit beter aan bij het

preventiebeleid dat al in handen is van de deelstaten. Preventie is de eerste stap om sociale
risico’s op te vangen. Deze takken komen terecht bij een Vlaams/Waals minister van Welzijn.De
inkomensvervangende regelingen ressorteren onder de Vlaamse minister van werk waarbij we de
sociale partners hun rol volwaardig willen laten spelen, onder andere via een geïntegreerd
sociaaleconomisch overleg binnen de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV). De
gemeenten zullen een rol spelen in de uitvoeringsstructuur van de Vlaamse sociale zekerheid.
Voor alle duidelijkheid willen we hier stellen dat ook de inkomsvervangende regelingen best een
gemeesnchapsbevoegdheid worden; hetzelfde geldt voor de arbeidsbemiddeling (thans een
gewestbevoegdheid).
6. Voorziet uw partij een specifieke regeling voor Brussel?
Deze vraag houdt nauw verband met de ingenomen opties inzake de toekomst van het Brussels
stadsgewest. Als stadsgewest kan het echter niet op gelijke voet staan met Vlaanderen en
Wallonië Er zijn immers een groot aantal sociaaleconomische materies waarvoor Brussel niet de
gepaste schaal heeft. De deelstaten moeten daarom samenwerken om de hoofdstad er opnieuw
bovenop te helpen, onder meer op het vlak van arbeidsbemiddeling en het optimaal uitspelen van
de internationale troeven. Voor de gemeenschapsbevoegdheden moeten de initiatieven van
Vlaanderen en Wallonië – ook dus op het vlak van hun sociale zekerheidsregelingen - in Brussel
toegankelijk zijn via de gemeenschapskeuze.
7. Is uw partij voorstander van solidariteit na de hervorming?
De N-VA wil tot nieuwe klare afspraken komen met Wallonië. Op basis van de sociaaleconomische
plannen van beide deelstaten (Vlaanderen in actie en Marshallplan) willen we concrete
doelstellingen afspreken om de werkzaamheidsgraad op te trekken. Dit is nodig om de
financiering van ons sociaal stelsel mogelijk te maken. We moeten dus nu durven hervormen om
de sociale zekerheid te bewaren. Als we vanuit dit gemeenschappelijk uitgangspunt kunnen
vertrekken, maken we meetbare en tijdsgebonden afspraken om de tewerkstelling op een hoger
niveau te brengen en waarbinnen we de solidariteit organiseren.
Europa speelt een belangrijke rol in het definiëren van die doelstellingen (EU 2020 doelstellingen
als opvolger van de Lissabon-doelstellingen). Voor de N-VA moeten dit afdwingbare
doelstellingen worden waarbij differentiatie naar deelstaten toe mogelijk moet zijn, maar het
niet kan dat bepaalde regio’s blijven weigeren om concrete engagementen aan te gaan. We maken
komaf met transfers die het tegenovergestelde effect hebben op tewerkstelling en economische
groei en beginnen eindelijk met solidariteitsstromen die transparant zijn, responsabiliserend
werken en Wallonië opnieuw naar ons toe laat groeien.

