
Wat zeggen de afspraken van Di Rupo & Co.?
                                            Vragen en antwoorden                         10/12/2011

Vraag 6 : Zal geen enkele van de deelstaten verarmen?
 JA  / Waarschijnlijk wel
 NEE /  Waarschijnlijk niet.
 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Het juiste antwoord is: Waarschijnlijk wel.

Het antwoord geven op deze vraag is moeilijk. Spreekt men enkel over de budgetten van deze 
overheden, of bedoelt men daarbij hun burgers en economie? We bekijken overheden en burgers.
Alle economisten, binnen- en buitenlandse, waarschuw(d)en dat er op de uitgaven zwaar bespaard 
moest worden en dat tegelijk investeringen in groei-bevorderende domeinen omhoog moesten. In 
dit akkoord wordt echter weinig bespaard (zorgwekkend weinig vergeleken met andere EU-lidstaten 
en zeker gezien onze hoge schulden), wordt niets extra geïnvesteerd maar worden veel andere extra 
uitgaven voorzien (vooral in Brussel en indirect voor de taken van de Franse gemeenschap). 
Daarenboven waarborgen ze dat de openbare besturen van alle (deel)regeringen morgen over rela-
tief evenveel middelen zullen beschikken als vandaag. Het waarschijnlijke resultaat van die afspra-
ken is veel te weinig structurele hervormingen, veel gemakkelijke besparingen die niet gebeuren 
(mede omdat ze raken aan privileges van de machtigste drukkingsgroepen). Dat zorgt dan op zijn 
beurt voor een lagere of zelfs negatieve economische groei, en dus veralgemeende verarming voor 
de gewone man in alle gemeenschappen en gewesten.
Daarbovenop zullen zowel Vlaanderen als deelstaat en haar burgers merkelijk meer lasten moeten 
dragen dan de andere deelstaten en de Franstaligen. De schattingen over hoeveel dit na verloop van 
tijd zal kosten lopen op tot meer dan 2 miljard euro! In tegenstelling tot de beweringen van Di Rupo 
& Co., zal Vlaanderen (overheid en burgers) dus waarschijnlijk verarmen. Maar ook vele Fransta-
lige burgers en bedrijven zullen fors inleveren. De enigen die lijken te ontsnappen aan die verarm-
ing is de politieke klasse en de apparaten van vakbonden, mutualiteiten, ....

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?
OVV: Er bestaat een grote unanimiteit in de Vlaamse beweging dat deze afspraken Vlaanderen  
aanzienlijk  zullen  verarmen  en  de  Franstaligen  relatief  minder.  Deze  laatsten  zullen,  door  de  
bestaande  zeer  hoge  transfers  en  door  de  nieuwe  toegezegde  transfers  van  een  zeker  surplus  
genieten. Dat schendt het gelijkheidsbeginsel. Dit is een hemeltergende discriminatie.

Daarnaast kunnen we ook niet rond de schadelijke gevolgen van de gemaakte afspraken. Het groot-
ste  deel  van de noodzakelijke structurele hervormingen werd achterwege gelaten.  De kolossale  
transfers naar de Franstaligen zullen zelfs nog toenemen. Zelfs  de zes Europese aanbevelingen  
worden grotendeels genegeerd. De groeihypothese die deze regering hanteerde lijkt overmatig opti-
mistisch. Dit regeerakkoord is om al deze redenen eerder een aartsconservatieve, krampachtige  
poging van een zuilenbestel om het aangekondigde einde nog even uit te stellen. 

Rudi Dierick

Voor meer informatie, zie op de aanvullende OVV-webstek voor onze analyse van Di Rupo I (hier), 
of contacteer R. Dierick, op rudi.dierick@gmail.com of 0494 / 58.78.65 (politiek secretaris OVV).
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