Nieuwsbrief AK-VSZ – 9 april 2008
Willen de Vlamingen een gratis hospitalisatieverzekering en nog veel meer?
Het bedrag van de ziektekosten dat niet meer door de mutualiteiten wordt terugbetaald, loopt
steeds hoger op. Het bedrag dat de Vlamingen in de pot van de Sociale Zekerheid storten is veel
groter dan het bedrag dat zij in de vorm van sociale uitkeringen ontvangen. In totaal is het verschil
4 miljard euro per jaar.
Volgens de laatst gekende gegevens (over 2005) bedroeg het verschil in de sector van de Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering 1,4 miljard euro.
Wat zouden wij met dit bedrag kunnen doen indien de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zou
gesplitst worden? (1)
1. Wij zouden aan alle inwoners in Vlaanderen gratis een degelijke kostendekkende
hospitalisatieverzekering kunnen geven.
2. plus: Wij zouden 50 nieuwe rusthuizen met 100 bedden kunnen financieren. In één
klap gedaan met de wachtlijsten.
3. plus: Wij zouden voor alle personen met een handicap de uitkeringen kunnen
verhogen met 15 % en hun vakantiegeld verhogen met 500 euro.
4. plus: Wij zouden het tekort aan opvangplaatsen voor personen met een handicap in
één jaar kunnen oplossen. Gedaan met wachtlijsten.
5. plus: Wij zouden de Vlaamse Zorgverzekering gratis kunnen geven of de uitkeringen
met de helft verhogen.
Er zijn nog veel andere mogelijkheden. De uitkeringen zouden kunnen rekening houden met andere
criteria zoals het totaal inkomen, het inkomen onder de armoedegrens, het invaliditeitspercentage,
e.a. Een deel van de bedragen zou aan andere doelgroepen kunnen besteed worden.
Of, in plaats van een gratis hospitalisatieverzekering zouden we het remgeld bij dokters,
apothekers, kinesitherapeuten, en het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijzen, enz. kunnen
afschaffen.
Het is echter niet aan ons, maar aan de politici, om een bestemming te geven aan het extra geld dat
beschikbaar komt.
Of vinden de Vlamingen dit niet belangrijk? Liggen ze er niet van wakker? Zijn dit geen echte
problemen? Zijn dit maar symbolen? Of zijn dit maar borrelnootjes? Wie heeft het hen al gevraagd?
Zouden de Vlamingen niet tenminste moeten ingelicht worden over deze mogelijkheden?
De transfers bestaan al meer dan 30 jaar en zullen ook in de komende tientallen jaren blijven
bestaan. Wij ijveren al jaren voor een splitsing van de Sociale Zekerheid. Wij doen dit op basis van
ernstige argumenten, voorwaarden voor goed bestuur en onafhankelijk van iedere politieke partij. En
vooral omdat wij bekommerd zijn om de sociale en materiële belangen van alle Vlamingen.

