Nieuwsbrief AK-VSZ – 5 mei 2009
In de komende vijftig jaar zal de draagkracht in de Sociale Zekerheid in Vlaanderen groter
zijn dan in Wallonië.
Het is stil rond de transfers. Het bestaan wordt niet meer betwist.
Ook in Franstalig België is dit bewustzijn nu doorgedrongen. Misschien zelfs beter dan bij ons. Soms
gaat het nog om hoger/lager.
De Nationale Bank heeft als het ware de feiten verzegeld. In september 2008 heeft zij een studie
gepubliceerd over "De intergewestelijke overdrachten en solidariteitsmechanismen via de
overheidsbegroting" (voor het jaar 2005).
Voor Vlaanderen komt de NBB op een uitgaande transfer van 5,843 miljard EUR. Dit is in de buurt
van de 6,580 miljard EUR die ABAFIM (de Vlaamse Administratie) berekend heeft voor 2003;
vooral als men rekening houdt met het feit dat de Nationale Bank een aantal transfers via
belangrijke overheidsuitgaven niet in rekening gebracht heeft.
Maar zullen de transfers ook in de toekomst blijven bestaan?
In de voorbije jaren hebben meerdere Vlaamse politici en sociale organisaties hard hun best
gedaan, hierin gretig geholpen door sommige media, om ons te doen geloven dat in de toekomst, als
gevolg van de vergrijzing, Wallonië zal werken om de pensioenen en de gezondheidskosten van de
Vlamingen te betalen.
In mei 2005 en december 2006 hebben wij deze valse voorstelling van de feiten op basis van
objectieve cijfers weerlegd. Een jaar geleden werden nieuwe bevolkings-vooruitzichten opgesteld
tot het jaar 2060. Het grote verschil met de voorgaande vooruitzichten is een aanzienlijke toename
van het aantal toestromende vreemdelingen, zowel van in als van buiten de Europese Unie: 1,9 miljoen
in de komende jaren.
Op basis van deze nieuwe gegevens hebben we nagegaan welk Gewest het best in staat zal zijn om de
lasten van de vergrijzing te dragen. Voor de bevolkingsgroepen die de grootste invloed hebben op de
Sociale Uitkeringen hebben we hun aantal vergeleken met het aantal werkenden in de private sector.
Bovendien hebben we ook rekening gehouden met de kosten voor geneeskundige verzorging in functie
van de leeftijd.
Deze eenvoudige benadering, gesteund op officiële gegevens, laat overduidelijk zien dat wij in
Vlaanderen voor alle takken van de Sociale Zekerheid beter dan Wallonië, in staat zijn om de lasten
van de Sociale Zekerheid te dragen. Als de Sociale Zekerheid niet gesplitst wordt zullen er nog
gedurende meer dan vijftig jaar transfers vloeien naar Wallonië.
Deze eindeloze omvangrijke geldstromen kunnen wij ons niet veroorloven. Nu al zit Vlaanderen niet
meer in het koppeleton van Europa. De Belgische staatsschuld behoort tot de hoogste in de Europese
Unie en zal door de economische crisis snel en aanzienlijk stijgen. Hier bovenop komen nog de kosten
van de vergrijzing. Door het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de Vlaamse politici en sociale
partners zullen de gepensioneerden, maar ook onze kinderen en kleinkinderen, nu zwaar betalen. Of
moeten wij met hen niet solidair zijn?
Op <http://www.akvsz.org> vind je meer gegevens en grafieken (zie Symposium-inleiding).

