BEVRAGING VLAAMSE POLITIEKE PARTIJEN INZAKE HERVORMING SOCIALE ZEKERHEID
“Sociale Zekerheid: een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië actiegericht op de politieke agenda te zetten en in het maatschappelijk
debat brengen” is de opdracht van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. Hoever is dit reeds doorgedrongen tot de programma’s
van de politieke partijen? We vergeleken de programma’s uitgebreid en stelden de verschillende studiediensten 7 pertinente vragen. We
mochten op ieders medewerking rekenen. Alleen jammer dat de SP-a niet mee werkte aan deze zinvolle vergelijking.
De antwoorden van de partijen zijn samengevat in onderstaande tabel. Uit bezorgdheid voor een objectieve weergave en uit respect voor
de precieze formuleringen van hun standpunten verwijzen we naar de volledige tekst op onze webstek: www.akvsz.org.
1. Wat is het algemeen standpunt van uw partij m.b.t. de staatshervorming?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA

Confederaal
model met
zwaartepunt bij
de deelstaten en
de 5 resoluties
Vlaams Parlement
als
referentiekader

Grondige
hervorming naar
modern en
constructief
federalisme

Zelfstandig
Vlaanderen als
lidstaat van een
Belgische
confederatie

Onafhankelijk
Vlaanderen als
lidstaat van de
Europese Unie

Open-VLD

Meer autonomie
voor Vlaanderen;
maar ook een
sterkere
federale overheid

SP-a
Geen antwoord

Vlaams Belang

Volledig
soevereine
Vlaamse
republiek
(Brussel
inbegrepen)

2. Voor welke takken van de Sociale Zekerheid (en de sociale Bijstand) is uw partij voorstander van een volledige splitsing?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA
Open-VLD
SP-a
Vlaams Belang
Overheveling van Geen.
Geen antwoord
Niet van
Niet van
Niet van
Gezinsbijslag

het volledige
gezondheids- en
gezinsbeleid, met
inbegrip van
gezondheidszorgverzekering en
gezinsbijslagen,
als einddoel

toepassing (zie 1)

toepassing (zie 1)

Gezondheidszorgen

toepassing (zie 1)

3. Indien uw partij kiest voor gesplitste bevoegdheden (voor één of meerdere takken), wat zijn dan uw voorstellen?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA
Open-VLD
SP-a
Vlaams Belang
Niet van
Niet van
Geen antwoord
Intussen
• Delen van
Geen antwoord
Niet van

stapsgewijze
overheveling van
aspecten van de
gezondheidszorg

•

•

gezondheidsz
org (met
behoud van
federale
financiering)
Gezinsbeleid
hoort aan de
gemeenschap
pen
Kinderbijslag
blijft
federaal

toepassing (zie 1)

toepassing (zie 1)

4. Is uw partij voorstander van een volledige splitsing van de Sociale Zekerheid en de Sociale Bijstand?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA
Open-VLD
SP-a
Neen
Neen
Ja
Ja
Neen
Geen antwoord

toepassing (zie 1)

Vlaams Belang

Ja

5. Op welk politiek beslissingsniveau (gemeenschap, gewest, provincie, gemeente) ziet uw partij de eventuele defederalisering?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA
Open-VLD
SP-a
Vlaams Belang
Gemeenschappen • De gemeenGemeenschappen Geen antwoord
Gemeenschappen • Delen van
Gewesten

•

gezondheidsz
org
geregionalise
erd
Gezinsbeleid
naar de
gemeenschap
pen

•

schappen voor
kinderbijslag
en gezondheidszorg
Best de
gemeenschappen voor de
andere
takken

6. Voorziet uw partij een specifieke regeling voor Brussel?
CD&V
Groen!
LDD

Gemeenschapskeuze

Nieuwe
bevoegdheden
voor de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(met behoud van
de huidige
financieringsmechanismen)

Keuze tussen de
Vlaamse en de
FranstaligWaalse sociale
zekerheid

N-VA

Gemeenschapskeuze

7. Is uw partij voorstander van solidariteit na de hervorming?
CD&V
Groen!
LDD
N-VA
Interpersoonlijke • Blijvende
• Afbouw van
• Solidariteit

solidariteit
tussen de
Belgische burgers
onder
voorwaarden van
transparantie,
omkeerbaarheid
en responsabilisering van de
gemeenschappen

•

solidariteit
met een
financiële
responsabilisering van
de gewesten
Deel van de
inkomstenbel
asting van de
pendelaar die
in Brussel
werkt
uitkeren aan
het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

•

de transfers
gedurende
een aantal
jaren
Indien de
Franstaligen
de confederale piste
weigeren, dan
moeten de
Vlaamse
partijen
opteren voor
een volledig
onafhankelijk
Vlaanderen

•

binnen
meetbare en
tijdsgebonden afspraken om de
tewerkstelling op een
hoger niveau
te brengen
Wil af van
transfers die
het
tegenovergestelde effect
hebben op
tewerkstel-

Open-VLD

SP-a
Geen antwoord

Open-VLD

SP-a
Geen antwoord

Eventueel via de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

Ja, maar met
maximale
responsabilisering van de
gemeenschappen

Vlaams Belang

Vlaamse sociale
zekerheid voor
alle Brusselaars
(zie 1)

Vlaams Belang
•

•

Zoals tussen
alle staten in
Europa
Bijzondere
solidariteit
met Wallonië
kan door
middel van
een verdrag

•

ling en
economische
groei
Transfers
moeten
transparant
zijn en
responsabiliserend
werken

