ANTWOORDEN VLAAMS BELANG
1. Wat is het algemeen standpunt van uw partij m.b.t. de staatshervorming?
Het Vlaams Belang is voorstander van een ordelijke opdeling van de Belgische federale staat.
Vlaanderen moet investeren in het actief voorbereiden van de Vlaamse onafhankelijkheid. Het
Vlaams Belang ijvert voor de realisatie van een staatkundig volledig soevereine Vlaamse
republiek. Staatsvorming is nodig om de Vlamingen een stem te geven op het internationale
forum. Bovendien zijn in België de kosten van het samen-leven tussen Vlamingen en Franstaligen
buitensporig hoog. Dit ten gevolge van de gemiddeld erg uiteenlopende voorkeuren van Vlamingen
en Franstaligen over de sociaal-economische ordening van de samenleving.
2. Voor welke takken van de Sociale Zekerheid (en de sociale Bijstand) is uw partij
voorstander van een volledige splitsing?
Niet van toepassing
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?
Het Vlaams Belang is voorstander van een volledige splitsing van de SZ en de sociale bijstand.
Met 'volledig' bedoelen wij: (a) voor alle takken; (b) voor alle relevante bevoegdheden.

5. Op welk politiek beslissingsniveau (gemeenschap, gewest, provincie, gemeente) ziet uw
partij de eventuele defederalisering?
Het Vlaams Belang is voorstander van een splitsing van de sociale zekerheid op het niveau van
het Gewest. Dit is de duidelijkste en meest efficiënte manier van opdelen. In overeenstemming
met internationaalrechtelijke principes van statenopvolging, is het Vlaams Belang ervan overtuigd
dat de sociale zekerheid in Brussel een Vlaamse sociale zekerheid moet zijn, dus zonder
subnationaliteitskeuze. Wij zien een onmiddellijk verband tussen het splitsen van de sociale
zekerheid en de ordelijke opdeling van de Belgische federatie. Brussel is een onvervreemdbaar
deel van Vlaanderen en dit vergt de organisatie van een sociale zekerheid voor de Brusselaars op
Vlaamse leest geschoeid.
6. Voorziet uw partij een specifieke regeling voor Brussel?
Zie vorige vraag

7. Is uw partij voorstander van solidariteit na de hervorming?
Het Vlaams Belang wil het volledig scheefgetrokken stelsel van interpersoonlijke solidariteit
tussen Vlamingen en Walen vervangen door een solidariteit tussen een Vlaamse en Waalse staat.
Deze solidariteit moet dezelfde kenmerken aannemen als de solidariteit zoals die in Europa
tussen alle andere landen ook bestaat, niet meer, maar ook niet minder. Bijzondere solidariteit in
sociaal-economische domeinen kan worden afgesproken door middel van een verdrag. Dat zal op
voet van gelijkheid worden onderhandeld tussen Vlaanderen en Wallonië. Een ondoorzichtige
interstatelijke geldstroom - naar analogie met de huidige interregionale transfers van ruim 12
miljard euro per jaar - is in elk geval volledig onbespreekbaar.

