Persmededeling AK-VSZ – 7 februari 2005
Het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) is verontwaardigd om de
intimidatiepogingen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) en roept alle
Vlamingen op de stap te zetten naar het Vlaams Neutraal Ziekenfonds – Vlaanderen
Met verontwaardiging neemt het AK-VSZ akte van de brief van de voorzitter van de
Controledienst voor de Ziekenfondsen, de heer Jeurissen, aan de Landsbond van de Neutrale
Ziekenfondsen, waarbij het “Vlaams Neutraal Ziekenfonds-Vlaanderen (236)” aangesloten is, met
de melding dat laatstgenoemd ziekenfonds publiek ijvert voor de volledige splitsing van de SZ, en
met de impliciete vraag om de samenwerking met dat ziekenfonds op te zeggen.
Een ondubbelzinnige intimidatiepoging dus.
In januari ll. antwoordden voorzitter E. Denoël en Secretaris-generaal Ph. Mayné niet te kunnen
instemmen met het verzoek van de CDZ ondermeer omdat de CDZ zijn bevoegdheid met deze
politieke censuur en inperking van de vrije meningsuiting ver te buiten gaat. Zij schrijven nog
“Tenslotte willen wij erop wijzen dat de aangehaalde standpunten niet wezenlijk afwijken van die
van verschillende democratische politieke partijen en van de resoluties van het Vlaams
Parlement” en zij vragen zich af “Wil de CDZ ook tegen hen optreden?”
Een pluim dus voor de correcte houding van de heren Denoël en Mayné.
De ganse zaak kan dus worden afgedaan als een losse flodder: de leden van het Vlaams Neutraal
Ziekenfonds hoeven zich geen zorgen te maken. Hun ziekenfonds ijvert terecht voor de volledige
splitsing van de sociale zekerheid!
Wel wijst deze intimidatiepoging van een federale dienst zoals de CDZ erop dat de actie voor
een Vlaams SZ doordringt en dat het establishment met de steun van de federale minister R.
Demotte in de aanval gaat: volgens deze minister beschikt de CDZ wel degelijk over een
wettelijke basis voor zijn optreden.
Het AK-VSZ weerlegt ook vooral het belangrijkste motief van de heer Jeurissen, alsof door de
splitsing van de Sociale Zekerheid de solidariteit met Wallonië zou ophouden te bestaan. Niets is
minder waar. Alleen zal die solidariteit doorzichtiger, resultaatsverbonden en eerlijker zijn. Wij
raden de heer Jeurissen overigens aan onze dossiers over sociale zekerheid te lezen.
Het is voor ALLE Vlamingen NU het moment, om snel te reageren op de zoveelste provocatie ten
aanzien van de Vlamingen, door meteen aan te sluiten bij het VNZ (www.vnz.be of 0800-179 75)!
Alzo kan dit Vlaams ziekenfonds, met nog meer leden, gezag uitoefenen op onze politici om de
terechte aanspraken van ook het AK-VSZ op de parlementaire agenda te zetten, en te
stemmen....
Namens het bestuur van AK-VSZ,
Dr. Gui Celen, voorzitter

