PERSMEDEDELING AKTIEKOMITEE VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID 18.05.06
Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) volgt sinds tien jaar onafgebroken het
probleem van de zeer grote geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië (en Brussel), vooral in de
sociale zekerheid. Het AK- VSZ voert bovendien actie om de SZ in België op te splitsen en toe
te wijzen aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap, met keuzemogelijkheid voor de inwoners van
Brussel.
De argumenten voor die stellingname zijn:
1. de mogelijkheid geven aan beide gemeenschappen om hun eigen klemtonen te leggen in de
subsectoren van de SZ (ziektekosten- en invaliditeitsverzekering, gezinsbijslagen,
werkloosheidsvergoedingen en pensioenen),
2. het SZ- beleid afstemmen op de huidige bevoegdheden van de gemeenschappen/gewesten
(gezondheidsbeleid, gezinsbeleid, arbeidsbemiddeling en bejaardenbeleid) om de efficiëntie van
het SZ- beleid te vergroten,
3. de gemeenschappen responsabiliseren tot een financieel en maatschappelijk verantwoord
beleid.
Vorig jaar nog bracht het AK-VSZ een boek uit onder de titel “België, waar Maas & Centen
vloeien”. Een tweeduizend exemplaren gingen vlot van de hand en we kregen heel wat positieve
reacties uit verschillende hoeken.
Vandaag wil het AK-VSZ zijn visie op een Vlaamse Sociale Zekerheid ook kenbaar maken over de
grenzen heen. Wij stellen immers vast dat ambassadeurs, politici, journalisten en andere
opiniemakers buiten België niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het hierboven geschetst
probleem en van ons voorstel om het op te lossen.
Hierbij melden we u de publicatie van de samenvatting van hogervermeld boek en de vertaling
ervan in het Engels, Frans en Duits. Zo kunnen we heel wat buitenlandse journalisten en
ambassades kennis laten nemen van onze standpunten. Ook Wallonië kan ons onderbouwd
dossier zo leren kennen.
Deze anderstalige samenvattingen, evenals de Nederlandse versie, zijn terug te vinden op onze
gloednieuwe webstek www.akvsz.org. Hier zijn ook alle eerdere publicaties van het AK-VSZ
beschikbaar. Wie liever een neergeschreven versie ontvangt, verkrijgt dit op eenvoudig verzoek
aan ons secretariaat, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen of via epost: akvsz@vnz.be. U hoeft
ons enkel uw postadres samen met de gewenste taal van de brochure (Nederlands, Frans, Duits
of Engels), te laten kennen.
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