Persmededeling Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid
IS HET AK-VSZ EEN GROEP BARBAREN?
In de Panorama uitzending op Canvas van 21 november laatstleden ( plan b ) werd een
tiental ‘ experts ‘ gevraagd naar hun mening over eventuele gevolgen van de splitsing van
België.
Voor het onderwerp ‘ de Sociale Zekerheid ‘ heeft men een beroep gedaan op mevrouw
Bea barones Cantillon, professor sociale zaken aan de Universiteit te Antwerpen.
Haar uitspraak, dat ‘ het uiteenvallen van België en dus de opsplitsing van ons model van
sociale zekerheid met haar ingebouwde voortreffelijke inter-personele solidariteit, een
achteruitgang zou betekenen van de beschaving ‘, doet onze wenkbrauwen fronsen.
Haar uitspraak doet denken aan die andere uitspraak “Ce ne sont que des gueux,
madame” van baron Charles de Berlaymont in 1566 over onze rebelse voorouders
tegenover regentes Margaretha van Parma, die de Nederlanden bestuurde in opdracht
van Filips II, koning van Spanje.
Mevrouw Cantillon zou toch ook moeten weten dat solidariteit verloopt in concentrische
cirkels met als middelste kring het gezin, vervolgens de volksgemeenschap, de staat,
Europa, en als buitenste kring de ganse wereld: dat is een algemeen verspreide
menselijke houding die niets te maken heeft met barbarij.
Vindt mevrouw Cantillon het een teken van falende beschaving wanneer Vlaanderen de
verantwoordelijkheid wil nemen om zijn vergrijzing, die sneller begint dan in Wallonië,
te betalen?
Vindt mevrouw Cantillon het verantwoord dat geldtransfers uit Vlaanderen (4,7 miljard
euro in 2007 via sociale zekerheid en sociale bijstand samen: berekeningen van AK-VSZ)
in de Waalse arbeidsector enkel kunnen gebruikt worden voor
werkloosheidsvergoedingen, terwijl er dringend nood is aan maatregelen om de
werkzaamheidsgraad op te krikken?
Mevrouw Cantillon zou ook moeten weten dat het AK-VSZ nadrukkelijk stelt dat, bij een
totale communautarisering van de sociale zekerheid, de ‘ barbaarse Vlamingen ‘ wel
bereid blijven tot een hulpplan voor Wallonië en Brussel, maar mits bepaalde
voorwaarden: de solidariteit moet, volgens duidelijke voorafgaande afspraken, afnemen
in de tijd en gepaard gaan met een resultaatsverbintenis inzake werkzaamheidsgraad en
vooral met politieke solidariteit in Brussel en de Vlaamse Rand rond Brussel: men spuwt
niet in de hand van de gever.
Ondanks de grove belediging door mevrouw Cantillon blijft het AK-VSZ bereid een
gesprek aan te gaan met haar en overigens met iedere beleidsverantwoordelijke, die
begaan is met de sociale zekerheid.
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