Nieuwsbrief AK-VSZ – 12 juli 2008
De geldstromen naar Wallonië zullen nog tientallen jaren blijven vloeien.
Al 45 jaar betalen de Vlamingen sociale bijdragen en belastingen om de sociale uitkeringen in
Wallonië mogelijk te maken, en al meer dan 18 jaar betalen de Vlamingen sociale bijdragen en
belastingen om de sociale uitkeringen in Brussel mogelijk te maken.
Zowel onder de Franstaligen als onder de Vlamingen zijn er steeds mensen en organisaties geweest
die het bestaan van deze geldstromen betwist hebben. Het was niet waar, het was overdreven, de
berekeningswijze was niet juist, de verschillen waren objectief verklaarbaar, de verschillen waren
niet zo groot vergeleken met de transfers in andere landen, de verschillen waren aan het afnemen.
De waarheid is dat de geldstromen bestaan, bij herhaling overtuigend bewezen werden en zelfs nog
toenemen. Vandaag al meer dan 600 euro per Vlaming per jaar, alleen via de Sociale Zekerheid. (N.B.
Dit is slechts één derde van de totale geldstroom naar Wallonië en Brussel.) In wetenschappelijke
kringen langs Franstalige kant bestaan er berekeningen die erop wijzen dat de transfers in de
Sociale Zekerheid zelfs groter zijn dan deze die wij kennen.
Sedert een paar jaar probeert men nu aan de Vlamingen het fabeltje wijs te maken dat in de
toekomst, wegens de vergrijzing, de geldstromen zullen afnemen en dat we op den duur nog blij
zullen zijn als de Franstaligen voor ons zullen willen werken. Het is opvallend dat mensen die erg
gehecht zijn aan België of om andere redenen geen voorstander zijn van een splitsing van de sociale
zekerheid zich nu zeer bezorgd tonen om het lot van de Vlamingen. Jammer dat deze bezorgde
mensen hun goede bedoelingen niet onderbouwen met cijfers.
Op basis van eigen berekeningen hebben we in mei 2005 geschreven dat ook in de komende 45 jaar
de transfers niet zullen omkeren. ( Zie www.akvsz.org Waar Maas en centen vloeien). In december
2006 hebben we er aan toegevoegd dat afhankelijk van de evolutie van de tewerkstellingsgraad in
Vlaanderen en Wallonië de transfers zelfs nog zouden kunnen toenemen. (Zie www.akvsz.org De
kosten van de vergrijzing zijn in Vlaanderen lager dan in Wallonië).
Op de vraag: "Denkt U dat de vergrijzing van de bevolking, die groter is in Vlaanderen, kan leiden tot
een omkering van de transfers?" antwoordt Erik Schokkaert (prof. economie aan de KUL) in Knack
van 30 januari 2008:
"Nee. De verschillen inzake economische en inkomensgroei tussen Vlaanderen en Wallonië zijn zo
groot dat de transfers in de gezondheidszorg nog lange tijd van het noorden naar het zuiden zullen
gaan".
Luc Delanghe (voormalig secretaris van het ACW en prof. demografie aan de KUL) heeft een studie
gemaakt over het toekomstig verloop van de transfers. In het artikel "Zilvergrijs of asgrauw" in de
Gids op Maatschappelijk Gebied van januari 2008, komt hij eveneens tot het besluit dat in 2050 de
transfers nog altijd zullen vloeien van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel.
Waarom blijven andere Vlamingen ons bedriegen en bang maken met leugens en halve waarheden?
Wij zeggen niet wat de Vlamingen moeten denken en doen. Wij zeggen wel dat een democratie
gediend is met het wijd verspreiden van objectieve informatie.

