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DE MILJARDENTRANSFERS: HOE LANG NOG? 
(Ter inleiding bij een nieuwe uitgave van het AK-VSZ, van maart 2016)

Op 3 oktober 2015 organiseerde het AK-VSZ, samen met de Vlaamse Volksbeweging 
(VVB), een colloquium in de Schelp met een blijvend belangrijk onderwerp: de 
geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Het verslagboek vindt u op 
www.akvsz.org. Het standpunt van het AK-VSZ ‘Sociale Zekerheid : een bevoegdheid van
Vlaanderen en Wallonië‘  en dit standpunt op de politieke agenda zetten en in het 
maatschappelijk debat brengen, blijft na 20 jaar even actueel.
Onze voornaamste argumenten voor de stelling dat de Sociale Zekerheid (SZ) een 
bevoegdheid moet worden  van Vlaanderen en Wallonië,  zijn: 

- We kunnen dan eigen klemtonen leggen met eigen financiële middelen en volgens eigen
inzichten.

- De ganse SZ zal veel efficiënter beheerd worden. De huidige versnipperingen van 
bevoegdheden tussen de federale staat en de deelstaten verlammen immers het beleid.

- Responsabilisering van de deelstaten zal toenemen bij financiële verantwoordelijkheid 
voor de besteding van de middelen doch vooral bij fiscale autonomie.
Solidair blijven we. Maar dan mits bepaalde voorwaarden: wederzijdsheid, 
doorzichtigheid en objectiviteit.
Het financieel hulpplan zal gepaard gaan met resultaatsverbintenis en degressief zijn in 
de tijd.

Bovendien verwachten we dan dat de Franse Gemeenschap de federale loyaliteit, 
bijvoorbeeld inzake de taalwetten in Brussel en het  territorialiteitsbeginsel in de Vlaamse
rand en elders in Vlaanderen strikt eerbiedigt.

Na 20 jaar mogen we eindelijk een klein positief resultaat voorleggen. De splitsing van de
SZ blijft op de politieke agenda en er is een schuchter begin van de splitsing gemaakt 
door de volledige defederalisering van de kinderbijslagen en van 13,4 % van het totale 
RIZIV budget.De belangrijkste goedgekeurde resolutie nr. 4 van het Vlaams Parlement in
1999 vermeldt echter duidelijk: “de normerings-, uitvoerings- en 
financieringsbevoegdheid betreffende het volledige gezondheids- en gezinsbeleid moeten 
integraal naar de deelstaten worden overgeheveld, dus onder meer met inbegrip van de 
gezondheidszorgverzekering en de gezinsbijslagen. Daarbij moeten de inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest de vrije keuze bekomen om toe te treden tot het stelsel 
van de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat, dat telkens zowel een 
regeling voor de inkomsten als voor de uitgaven bevat.”
Na 16 jaar vinden wij dat wat er na de zesde staatshervorming bereikt is, helemaal niet 
overeenstemt met de hierboven beschreven resolutie van het Vlaams Parlement.
Volgens deze resolutie moet het pakket naar de deelstaten overgehevelde 
gezondheidszorgen, dat nu maximaal 13,4 % bedraagt, 100 % zijn.
Er is dus nog veel werk aan de winkel! Bovendien knipt de huidige regeling van de 
kinderbijslagen de band tussen de Vlaamse kinderen in Vlaanderen en die in Brussel 
door. Vlaamse politici, die beweren dat resolutie nr. 4 volledig is uitgevoerd, spreken dus 
de waarheid niet.

Twee tabellen tonen overduidelijk de huidige stand van zaken van de geldtransfers uit 
Vlaanderen. Die transfers gaan hoofdzakelijk richting Wallonië.
De eerste tabel toont de transfers via de eerste drie kanalen, namelijk via de federale 
begroting, de bijzondere financieringswet en via de SZ.

http://www.akvsz.org/


Transfers uit Vlaanderen via de eerste drie kanalen (in miljard euro): 03.10.15

FB
(fed.begroting)

BFW
(bijz.financ.wet)

SZ
(soc.zekerheid)

Totaal

N-VA (jaar 2010)* 1,300 1,800 4,800 7,900
VIVES - G. Jennes (jaar 2011)** 1,074 1,102 3,991 6,167
H. Deweerdt (jaar 2011)*** 1,828 1,692 4,508 8,028
CERPE UNamen (jaar 2012)**** geen details geen details geen details 7,806

*publ.: juni 2013 www.n-va.be **publ.: dec. ‘14 www.econ.kuleuven.be/vives (briefing) 
***publ.: januari 2015 www.doorbraak.be ****publ.: april 2015 www.unamur.be/cerpe 

Binnen die drie traditionele kanalen is de SZ voor het grootste deel van de transfers 
verantwoordelijk. Het totaal vanuit Vlaanderen getransfereerd bedrag schommelt tussen 
6,2 en 8 miljard euro.
Pittig is de studie van het CERPE (centre de recherche en économie régionale et politique 
économique van de universiteit van Namen). Zij komen uit op een transferbedrag van 
7,8 miljard euro in 2012.
De transfers via deze drie kanalen zijn gemakkelijk na te trekken en de cijfers verschillen
niet al te veel van elkaar. Voor de transfers uit Vlaanderen via het vierde kanaal, 
namelijk de intrestlasten op de federale overheidsschuld, is de berekening moeilijker. 

Transfers uit Vlaanderen via het vierde kanaal (in miljard euro): 03.10.15
Intrestlasten staatsschuld Bemerkingen

In de Warande (jaar 2003)*   3,850
CERPE UNamen (jaar 2012)**   0
H. Deweerdt (jaar 2011)***   0,790 In  afwachting  van  historisch

onderzoek
VIVES - G. Jennes (jaar 2002)**** 14,600 Niet  optelbaar  bij  transfers  via

kan. 1, 2 en 3
*publ.: nov. 2005 Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa **publ.: april 2015
www.unamur.be/cerpe ***publ.: juni 2015 www.doorbraak.be ****publ.: maart 2015 
www.econ.kuleuven.be/vives (discussion paper) en 
www.researchgate.net/profile/Geert_Jennes 

U ziet dat daar de vork zeer groot is: van 0,8 tot 14,6 miljard euro. In afwachting van 
verdere studies houdt het AK-VSZ het voorlopig bij de 3,9 miljard uit de studie 
gepubliceerd  door de Denkgroep “In de Warande”. Voor de vier kanalen samen komt dat
uit op jaarlijks ongeveer 12 miljard euro transfers.

Verder moeten we trachten de Waalse landgenoten in positieve zin te motiveren voor de 
splitsing van de SZ en de fiscaliteit.
We moeten inspelen op het verantwoordelijkheidsgevoel en het zelfrespect van de 
ontvangers van de transfers, door hen te wijzen op het feit dat ze toch wat meer kunnen 
doen met onze gulle solidariteit, opdat bijvoorbeeld de werkloosheidsgraad zou slinken 
tot aanvaarbare percentages.
Bij de oprichting van het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale zekerheid in 1995 was 
ons besluit: de organisatie en de financiering van de SZ moeten zo snel mogelijk onder 
de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië gebracht worden. Dat besluit gold 
voor de VOLLEDIGE SZ, met als voornaamste pijlers: de kinderbijslagen, de volledige 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheidsvergoedingen en de pensioenen. En 
bijkomend: de beroepsziekten , de arbeidsongevallen en de sociale bijstand.
Dat besluit is anno 2015 ongewijzigd !

Gui Celen, voorzitter AK-VSZ

Deze nieuwsbrief én de nieuwe uitgave van het AK-VSZ kan u ook terugvinden op 
www.akvsz.org.
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