VOORWOORD BIJ AK-VSZ-ARTIKEL “WAARHEDEN, HALVE WAARHEDEN EN
LEUGENS”
_____________

Op 10 april 2007 verscheen in De Standaard een artikel van Guy Tegenbos, Bénédicte Vaes
en Ricardo Guttiérez met als titel “Scheeftrekkingen in ziektekosten bijna weg”, op basis van
RIZIV-cijfers tot 2005.
Als eerste reactie drukte het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) in
een persmededeling dezelfde dag zijn tevredenheid uit over de meegedeelde relatieve afname
van de Waals-Vlaamse uitgavenkloof in de ziektekosten, van 5% Waalse meeruitgaven in
1999 tot 3% in 2005. Omdat “het AK-VSZ hoopt dat de Franse Gemeenschap nu meer
vatbaar zal worden voor zijn basisargumenten voor de overheveling van de
ziektekostenverzekering naar de gemeenschappen: de mogelijkheid vergroten om eigen
klemtonen te leggen, het beleid effciënter maken door preventie en verzorging bij dezelfde
actoren te brengen, en beide gemeenschappen duurzaam te responsabiliseren tot een
spaarzaam beleid.”
In diezelfde persmededeling werd er echter ook op gewezen dat de Vlaams-Waalse
bijdragenkloof in de ziektekostenverzekering blijft bestaan.
Voor alle duidelijkheid: een geldtransfer van een regio naar een andere ontstaat hetzij door
hogere bijdragen van eerstgenoemde, hetzij door hogere uitgaven van laatstgenoemde regio.
Het geldtransfer uit Vlaanderen in de ziektekostenverzekering verloopt via beide
mechanismen: hogere bijdragen in Vlaanderen en hogere uitgaven in Wallonië. Het
transferbedrag is dan gelijk aan het verschil tussen de bijdragen en uitgaven in Vlaanderen.
Aangezien het artikel in De Standaard de indruk wekte dat de Vlaams-Waalse geldtransfers in
de ziektekostenverzekering zo goed als verdwenen waren, terwijl dat artikel enkel de
uitgaventransfers behandelde zonder de bijdragentransfers in rekening te brengen, besloot het
AK-VSZ de puntjes op de i te zetten.
Dat gebeurde in een opinieartikel met de titel “Waarheden, halve waarheden en leugens – De
geldtransfers uit Vlaanderen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering nemen nog toe”. Hierin
wordt onder meer aangetoond dat de Vlaams-Waalse bijdragenkloof in de
ziektekostenverzekering in 2005 ongeveer 20% bedroeg en dat die voor het totale geldtransfer
veel belangrijker is dan de Waals-Vlaamse uitgavenkloof (zie hoger: 3% in 2005).
Ons opinieartikel werd niet opgenomen, doch Guy Tegenbos schreef op 8 mei 2007 in De
Standaard een tweede artikel met als titel “Totale noord-zuidtransfers ziekteverzekering
stijgen nog”. Hierin publiceerde hij de gegevens uit het opinieartikel van het AK-VSZ.
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