Prof. Koen Schoors maakt de transfers en zichzelf belachelijk
Begin 2010 hebben wij een studie gepubliceerd over de transfers in de sociale sector (zie
www.akvsz.org). Met scrupuleuze zorg voor nauwkeurigheid en transparantie kwamen wij op basis
van officiële gegevens (2007) op een transfer van 4,4 miljard in de sociale zekerheid en 0,3
miljard in de sociale bijstand.
In een interview met Knack, verschenen op 30 maart 2011, zegt prof. Koen Schoors (UGent) dat
“de zogenaamde transfers in de sociale zekerheid geen denkfout zijn maar een leugen”. Wij
laten ons niet zomaar beschuldigen als verspreiders van leugens of als bedriegers. Wij hebben
een exemplaar van onze studie naar prof. Schoors gestuurd samen met twee vragen:
Wil U heel concreet in onze studie aanwijzen waar wij:
1. gegevens vermelden die niet overeenstemmen met de waarheid
2. zaken beweren die leugens zijn.
Wij hebben geen antwoord gekregen maar bij een telefonisch contact verwees hij ons naar een
column die hij geschreven had voor De Tijd van 4 juni 2011. Hij spreekt niet meer over leugens
maar over “gesuggereerde waarheden die er niet zijn” en “transfers die tot volkswaarheid
verheven zijn.” Hij beweert, terecht, dat de transfers volgens verschillende doorsneden kunnen
berekend worden. Hij geeft echter enkele belachelijke voorbeelden zoals de kleur van het haar,
de teint van de huid of een Turks accent om hieruit te besluiten dat alle doorsneden
“betekenisloos” zijn. Wij hebben in onze studie ook enkele doorsneden genoemd: de inwoners van
de gewesten, arrondissementen, gemeenten. Of socio-economische groepen: werknemers,
zelfstandigen, ambtenaren, enz.
Transfers volgens inwoners per Gewest is in België veruit de meest gebruikelijke berekening.
Hiervoor bestaat er voldoende statistisch materiaal, de indeling beantwoordt aan de
staatsstructuur en is dus politiek-maatschappelijk relevant.
In de jaren zeventig en tachtig hebben Leuvense economen de financiële stromen tussen de
gewesten berekend in de sociale zekerheid en in de andere domeinen van de federale overheid.
De studiedienst van de KBC heeft de berekeningen doorgetrokken tot 2003 en kwam in dat jaar
uit op 3,7 miljard in de S.Z. De Vlaamse administratie heeft deze berekeningen bevestigd. De
Nationale Bank kwam voor het totaal van de inter-gewestelijke transfers (inbegrepen de S.Z.)
uit op 5,8 miljard in 2005. Prof. Pestieau (univ. Luik) beweerde in 2007 dat ruim 20 % van de
sociale uitkeringen in Wallonië betaald worden met transfers uit Vlaanderen (dit betekent ruim 4
miljard voor Wallonië). Prof. Pagano (univ. Mons) beweert dat de totale N-Z transfers 6 miljard
bedragen, waarvan 4 miljard in de S.Z. Natixis (Franse zakenbank) becijferde eveneens 6
miljard inclusief de S.Z. Vives (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving – KU-Leuven)
berekende de transfers voor 2007 en kwam uit op 5,7 miljard voor het totaal van de transfers
uit Vlaanderen; waarvan 3,6 miljard in de S.Z.
Volgens prof. Schoors zijn dit dus allemaal leugenaars. Verspreiders van transfers die tot
volkswaarheden verheven worden. Instanties die zich bezighouden met zaken die geen betekenis
hebben.
Logisch met zichzelf beweert Schoors dat “Vlaanderen niet betaalt voor Wallonië”. Hij moet dit
eens gaan uitleggen in Wallonië. Hij moet aan de Walen duidelijk maken dat ruim 20 % van hun
sociale uitkeringen niet door de Vlamingen betaald worden. Dat dit slechts gesuggereerd geld is
dat er in feite niet is; en dat zij dus ook niet armer zullen worden als ze het niet meer krijgen.
Wij verwachten van de Vlaamse wetenschappers in het maatschappelijk debat een hoger niveau
van wetenschappelijke ernst en zindelijk denken.

