
Welke doelstellingen realiseren de gemeenschappen in het regeerakkoord?
   

Vlaamse realisaties    (t.o.v. Octopusnota & 4+1 resoluties) Score Franstalige realisaties    Wat weten we daar zeker over? Score 

Vlaanderen kan belastingdruk nauwelijks verlagen
De meeste Vlamingen wensten dat de deelstaten zelf  belastingen kunnen heffen 
voor alle eigen uitgaven, dat nationale solidariteit eenvoudig, omkeerbaar en aan 
reële voorwaarden geboden wordt en transfers afnemen. De eigen fiscaliteit 
stijgt echter slechts tot +/- 22% en transfers zullen zelfs nog stijgen!
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Nauwelijks eigen fiscaliteit, noch fin. verantwoordelijkheid
De eerste 10 jr. komt er, mede door de extra's voor Franstaligen, geen echte financi-
ële verantwoordelijkheid doch enkel ingewikkelde regelingen. Vlaanderen kan de 
fiscale handicap t.o.v. buurlanden, noch de extreem hoge loonlasten niet compense-
ren door de te beperkte fiscale autonomie, en te weinig invloed op fiscaliteit.
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Volksgezondheid gaat niet naar de gemeenschappen
In 1999 werd regelgevende en uitvoerende bevoegdheid voor de gemeenschappen 
gevraagd. Sommigen wilden ook de financiering overhevelen. Nu gaat slechts 12 à 
14 % deels naar de  gewesten (wat niet gevraagd was) en deels naar de gemeen-
schappen. Voorts gaat het gros van de overdracht van persoonsgebonden bevoegd-
heden  naar  de  GGC!  Met  deze  regeling  blijft  het  federale  niveau  domineren, 
worden de middelen versnipperd, en wordt het beleid dus duurder.
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Veel extra € voor Brussel én, indirect, de Franse Gemeenschap 
Brussel krijgt minstens 461 M€/jr. extra (snel stijgend tot 1 Mia!) en Beliris (125 
M€) wordt gebetonneerd. Brussel krijgt blanco cheque van 100-en mio, zonder re-
ële sanering, zonder ernstig onderzoek naar de reële noden en zonder voorwaarden 
qua taal. Het mag zelfs verder inbreken op gemeenschapsbevoegdheden, maar nu 
ook officieel, en veel geld naar de Franse gemeenschap doorsluizen (de Brusselse 
Vlamingen krijgen slechts weinig in verhouding tot de Vlaamse bijdrage).
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Vlaamse kinderen krijgen geen gelijke kinderbijslag
Overdracht naar de gemeenschappen was ons beloofd. Maar dat komt er niet. Er 
komen enkel  gewestelijke regelingen;  in  Brussel  komt dat  onder lokaal  beheer 
(GGC). De Vlaamse overheid zal de Vlaamse kinderen in Brussel zelfs geen toe-
slag kunnen geven om dat op hetzelfde peil als in het Vlaamse Gewest te brengen. 
Ook voor andere persoonsgebonden materies die overgedragen worden, gebeurt 
hetzelfde.  Solidariteit tussen de Vlamingen wordt daardoor quasi onmogelijk 
voor alle 'nieuwe' persoonsgebonden diensten!
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BHV : Voorrechten v/d Franstaligen maximaal beveiligen
Er bestond geen alternatief voor de echte splitsing. De discriminaties waren niet te 
handhaven. De Franstaligen wilden vooral hun voorrechten maximaal beveiligen. 
Dat is geslaagd: in 'de zes' worden bestaande voorrechten (zoals het kunnen negeren 
van Vlaamse voogdij) vergemakkelijkt én grondwettelijk vastgelegd. Franstaligen 
zullen er morgen op Waalse en Brusselse kandidaten blijven stemmen. Er komen 
ook nieuwe 'Franstalige instellingen', nl. Franstalige magistraten in Halle-Vilvoorde 
en een apart kieskanton voor 'de zes'! Extra discriminaties van Vlamingen dus.
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BHV : wordt slechts deels en onzuiver gesplitst
Er komt een onvolledige splitsing: beperkt  tot  29 gemeenten en niets voor ge-
rechtelijke zaken; voor gecoöpteerde zetels kunnen Franstaligen in héél Vlaams-
Brabant stemmen ronselen. Dat zal de pacificatie in 'de zes' niet bevorderen. Inte-
gendeel,  Franstalige hardliners krijgen er grotendeels gelijk.  De splitsing wordt 
verder uitgehold door de tegenstrijdige interpretaties van 'BMR' en door de nieuwe 
'vooral Franstalige' instellingen (zie hiernaast). OVV zegt: 'liever niet dan zo'!
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Immigratiebeleid blijft vooral naar Franstalige voorkeur
De bevoegdheden voor wie het land binnen mag en wie welke sociale uitkeringen 
krijgt onder welke voorwaarden blijft nationaal. Het bijzonder genereuze Belgische 
beleid blijft grosso modo de Franstalige voorkeur volgen. Die verschilt sterk van de 
Vlaamse voorkeur voor een strenger en selectiever beleid. Omdat de Franstaligen 
elke verandering kunnen blokkeren en zwaar afremmen, blijft het beleid hierin de 
voorkeur van de meeste Vlamingen miskennen.
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Band ts. Brusselse Vlamingen & Vlaanderen verzwakt
Deze band wordt aangetast doordat er géén significante bevoegdheden naar de 
gemeenschappen gaan én doordat de federale overheid en Brussel de huidige 
gemeenschapsbevoegdheden mogen blijven aantasten of zelfs overnemen!
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Quasi zuivere gewestfederalisering
De Franstaligen halen 99% van het laken naar hun kant: bijna alles wat overgedra-
gen wordt gaat naar de gewesten OF naar gewestelijke regelingen. Dat haalt het 
historisch compromis tussen Vlaamse en Franse voorkeur totaal onderuit. 9/10

Overdracht arbeidsmarktbeleid –-> gewesten is beperkt
De basisreglementering blijft volledig nationaal, net zoals de RVA (de controle-
instelling), de financiering van alle uitkeringen én quasi alle sociaal overleg (dat 
een grote reële macht geniet). De versnippering blijft dus. 
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Blokkeren van de Copernicaanse revolutie
Het  Vlaamse  regeerakkoord  wou  een  tweeledige  staatsstructuur  met  autonomie 
voor Brussel  en Duitstaligen.  Het  ging ook alle  usurperende bevoegdheden (fe-
deraal en BHG) blokkeren. De Franstaligen weten dat quasi totaal te blokkeren. 9/10

 


