
Wat zegt het institutioneel akkoord van Di Rupo & Co.!
Vragen en antwoorden

Vraag 1: De kinderbijslag

Kan de Vlaanderen, met de beloofde autonomie en  de 'communautarisering van de 
kinderbijslag' autonoom bepalen hoeveel aan elk Vlaams kind gegeven wordt?

 JA?
 NEE?
 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet!

Het juiste antwoord is: NEE.  Er komen immers, als dit akkoord in het Parlement goedgekeurd 
zou worden, vier 'gewestelijke regelingen'. De Vlaamse Gemeenschap wordt dus daarbij buiten  
spel gezet ten aanzien van de Vlamingen die in de eigen hoofdstad wonen!
Volgens de afspraken zullen in het Waalse en het Vlaamse gewest de regeringen van de gemeen-
schappen de hoogte van de kinderbijslag en de voorwaarden daarvoor autonoom kunnen bepalen. 
Maar in Brussel zijn die twee gemeenschappen buiten spel gezet. Daar zou de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) alles beslissen. De Gemeenschappen kunnen er zelfs geen toeslag 
geven. Een Vlaams kind krijgt dus een andere uitkering al naargelang in welk gewest het woont. 
Daardoor is elke solidariteit tussen alle Vlamingen in de kinderbijslag uitgesloten.
Deze regeling geeft de Frans- en Duitstaligen de door hen gewenste autonomie. 
Daarbij aanvaarden de Franstaligen blijkbaar wel verschillende kinderbijslagen voor éénzelfde kind, 
al naargelang dat in het Waalse of het hoofdstedelijke gewest woont. Verschillende bijslagen per 
kind kon voor hen nooit. Dat was hun grote argument tegen overdracht aan de gemeenschappen! 
Maar de Vlamingen krijgen dus geen zulke autonomie.  Zij  moeten aanvaarden dat  ze verdeeld 
worden en dat de door hen gewenste solidariteit tussen alle Vlamingen onmogelijk gemaakt wordt. 
Vele Vlaming-en ervaren dat als een gevaarlijke strategische toegeving. 

Wat denkt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (  OVV  ) daarover?  
In welke andere democratische, federale staat eist één bevolkingsgroep dat een andere groep pas  
autonomie krijgt, als het eerst een deel van de eigen groep wil laten vallen? 
De onderhandelende partijen noemen de overdracht van kinderbijslag een 'communautarisering'.  
Dat  is  bedrieglijk.  Het  wordt  de  Vlaanderen  én  de  Franse  Gemeenschap  immers  onmogelijk  
gemaakt om alle kinderen van hun gemeenschap een gelijke kinderbijslag te geven!
Recent deed het OVV nog een ronde van de Vlaamse partijen. Meestal spraken we de voorzitters.  
Allen bevestigden dat overdracht naar de gemeenschappen beloofd was in 1999 en in de regeer-
akkoorden onder Kris Peeters. Sommige partijen verklaarden wel dat ze sindsdien van mening ver-
anderd te zijn. Dat is natuurlijk hun recht. Maar CD&V en N-VA herhaalden dat dit nog steeds hun  
absolute voorkeur was, en dat dit voor hen een breekpunt was. 
De lezer kan zelf afwegen of deze zware toegeving in verhouding staat tot wat we winnen, en vast-
stellen hoe zwaar de beloften van politici wegen.

Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, op rudi.dierick@gmail.com of 0494 / 58.78.65.
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