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Vraaggesprek met ERIC PONETTE (AK-VSZ) OVER DE GELDTRANSFERS 

EEN FATSOENLIJK MENS SPUWT
NIET IN DE HAND VAN DE GEVER
Emeritus Professor Dr. Eric Ponette (°15.03.37) is een vaste waarde in de Vlaamse Beweging. Er 
zijn weinig geledingen van die beweging of hij heeft er een actieve rol in gespeeld – of neemt ook 
heden die rol nog steeds met verve op. Sinds lang zitten hem de Belgische financiële transfers danig
dwars. Eric en enkele andere harde werkers achter het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid 
(AK-VSZ) organiseren samen met de VVB het herfstcolloquium over de geldstromen.

Grondvest: U bent een didacticus. Hoe legt u dat uit, die geldstromen?

Eric Ponette: ‘Geldtransfers zijn overdrachten van geld tussen groepen mensen. 
Wanneer twee gezinnen samen op vakantie gaan, maken ze soms een tijdelijke geldpot 
voor gemeenschappelijke uitgaven. Daarin stopt elk gezin een som geld, evenredig met 
het aantal personen in elk gezin. In dat systeem ontstaat een geldtransfer van gezin A 
naar gezin B, wanneer gezin B per persoon minder in de pot stopt dan gezin A (dat is een
inkomstentransfer), ofwel wanneer gezin B per persoon meer goederen, gekocht uit de 
gemeenschappelijke pot, verbruikt dan gezin A en dus per persoon meer geld haalt uit 
die pot (een uitgaventransfer).’

Hoe zitten die Belgische transfers praktisch in elkaar?

‘Die transfers verlopen in België via hoofdzakelijk vier kanalen:
(1) de federale begroting, 
(2) de bijzondere financieringswet die de dotaties aan de Gemeenschappen en 

Gewesten regelt, 
(3) de sociale zekerheid (SZ) en 
(4) de intrestlasten op de federale overheidsschuld. 

Voor elk van deze taken van de federale overheid is in een bepaald budget voorzien, dat 
wordt gespijsd door federale belastingen en – voor de SZ – hoofdzakelijk door bijdragen 
van werkgevers en werknemers.’

‘Zo ontstaan volgens twee mechanismen transfers uit Vlaanderen naar Wallonië en in 
mindere mate ook naar Brussel. Enerzijds draagt Wallonië per hoofd minder bij aan die 
budgetten dan Vlaanderen. Anderzijds verbruikt Wallonië per hoofd uit die budgetten 
meer dan Vlaanderen. Het bedrag van de transfer is dan gelijk aan het verschil tussen 
de bijdrage aan het budget en het verbruik uit het budget.’

De afgelopen jaren gebeuren opnieuw meer studies naar de transfers. 
Is het totaalbedrag in feite berekenbaar?

‘Dat is niet zo eenvoudig. Voor de eerste drie kanalen lukt die berekening nog vrij aardig.
In een overzicht van verschillende recente studies is te zien dat de SZ binnen die drie 
“traditionele” kanalen voor het grootste deel van de transfers verantwoordelijk is. Het 
totaal uit Vlaanderen getransfereerd bedrag via deze drie kanalen samen schommelt 
naargelang de studie tussen 6,2 en 8 miljard euro per jaar. Noteer dat de groep CERPE, 
het Centre de Recherche en Economie Régionale et Politique Economique van de 



Universiteit van Namen, uitkomt op een transferbedrag van 7,8 miljard euro in 2012.’ 

‘De berekening van het transferbedrag via de intrestlasten op de federale 
overheidsschuld is een ander paar mouwen. In afwachting van het ogenblik dat de 
discussie tussen de experts in die materie beslecht is, houden we ons aan het 
transfercijfer van 3,9 miljard euro uit Vlaanderen in 2003. Het totale jaarlijkse 
transferbedrag schatten wij bijgevolg voorlopig op ongeveer 12 miljard euro.’

Vele Vlamingen zeggen: ‘Solidair zijn moet je toch’. Wat heeft u daarop te zeggen?

‘We hebben inderdaad een menselijke plicht tot solidariteit. Menselijk en billijk is 
evenwel dat solidariteit in concentrische kringen verloopt, dus van gezin en familie over 
wijk, gemeente of stad, volksgemeenschap of deelstaat, Europese Unie tot de wereld. 
Wie zegt dat hij met zijn geldbeugel even solidair is met de hele wereld als met zijn 
gezin, is niet geloofwaardig.’ ‘Verder berust solidariteit op vrijwilligheid. 

Toen de SZ kort na de Tweede Wereldoorlog verder werd uitgebouwd, was die basis 
blijkbaar aanwezig. Intussen zijn we zeventig jaar verder en evolueerden Vlaanderen en 
Wallonië meer en meer naar afzonderlijke naties en wordt het eenrichtingsverkeer van 
grote geldstromen meer en meer als onrechtvaardig aangevoeld in Vlaanderen. 
Solidariteit veronderstelt ook verantwoordelijkheidszin van de gever: Vlaanderen heeft 
zelf lange wachtlijsten voor scholenbouw, rusthuizen en gehandicaptenvoorzieningen … 
en intussen transfereren we maar.’

En wat met de verantwoordelijkheid van de ontvanger?

‘De verwachting dat de geldtransfers Wallonië uit het slop zouden helpen en zouden 
worden omgezet in duurzame Waalse groei werd nooit ingelost. Ze hebben integendeel 
een hangmateffect: sinds jaren blijft de Waalse werkloosheidsgraad het dubbele van de 
Vlaamse.’ ‘Tenslotte veronderstelt financiële solidariteit immers politieke loyaliteit van 
de ontvanger. En die is ver te zoeken in Brussel: patiënten kunnen in Brusselse 
ziekenhuizen vaak niet in het Nederlands terecht en de toepassing van de taalwetten is 
ofwel afwezig, ofwel verloopt ze met grote weerzin. Politieke loyaliteit is even ver zoek in
de Vlaamse Rand rond Brussel en verder in Vlaams-Brabant: vele Franstalige 
inwijkelingen vertikken het zich aan te passen aan de taal van hun vrijwillig gekozen 
nieuwe woonplaats en Franstalige partijen blijven gebiedsuitbreiding van Brussel eisen. 
Een fatsoenlijk mens spuwt niet in de hand van de gever.’

Kan een billijke solidariteit binnen België bestaan?

‘Dat kan slechts indien de oorzaken van een aantal belangrijke transfers worden 
opgeheven, wanneer dus de SZ een bevoegdheid van beide gemeenschappen is 
geworden en wanneer de Vlaamse (en Franstalige) deelstaat zullen beschikken over de 
volle fiscale autonomie. Zeg maar wanneer Vlaanderen over zelfbestuur zal beschikken. 
Dan zal de interpersoonlijke solidariteit, die nu op federaal niveau is georganiseerd, 
worden georganiseerd op het niveau van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, dus in
beide deelstaten. Ludo Abicht verwoordde die voorwaarde als “Geen solidariteit zonder 
soevereiniteit”. 

De meeste Vlamingen zullen er wel mee akkoord gaan om op dat ogenblik de huidige 
geldtransfers te vervangen door een onderhandelde voorwaardelijke solidariteit: 
transparant, resultaatsgebonden, bilateraal, degressief in de tijd en mits politieke 
loyaliteit.’

Wordt er door de Vlaamse politiek naar het Aktiekomitee geluisterd?

‘Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Toch meen ik dat het AK-VSZ, dat in 1995 



werd opgericht en in die jaren erg intensief actie voerde, mede aan de basis ligt van 
resolutie nr. 4 (resoluties staatshervorming) van het Vlaams Parlement op 3 maart 1999. 
In de aanloop daartoe werden Dr. Walter Peeters, toen voorzitter van AK-VSZ, en ikzelf 
als bestuurslid, door de betreffende commissie uitgenodigd om tijdens een hoorzitting 
onze argumenten voor de overheveling van de SZ naar de gemeenschappen uiteen te 
zetten. 

Ik herinner aan die door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie nr. 4: “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 …”’

En wat werd daarvan gerealiseerd?

‘Tijdens de zesde staatshervorming werd de totaliteit van de kinderbijslagen evenals een
aantal bevoegdheden in de gezondheidszorg, goed voor 13 à 14 % van het totale RIZIV-
budget, naar de deelstaten overgeheveld. Dat is natuurlijk nog niet wat resolutie nr. 4 
vroeg en al helemaal niet de hele SZ. Maar toch is het een stap vooruit.’

Verhindert het denken in Gemeenschappen (naast Gewesten) niet om solidariteit in dit land 
volledig anders te organiseren? Vlaanderen kan niets ondernemen omdat wij Brussel niet 
willen loslaten, dat ergens tussen Gewest en Gemeenschap hangt.

‘De daarnet besproken overhevelingen van de kinderbijslagen en een deeltje van de 
gezondheidszorg zijn niet conform met resolutie nr. 4, wat Brussel betreft: de nieuwe 
bevoegdheden werden niet toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) en de Commission communautaire Française (Cocof), maar aan de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die een structuur van het 
Brussels Gewest is. Dat is het begin van een drieledige splitsing van de SZ.’ ‘En het 
wordt nog erger: in de Accords de la Sainte Emilie van 19 september 2013 hebben de 
Franstalige partijen beslist om het kinderbijslagenbeleid te harmoniseren op Waals-
Brusselse leest. Indien dit wordt bevestigd door een ordonnantie, wordt de band tussen 
de Vlaamse kinderen in Vlaanderen en in Brussel helemaal doorgeknipt.’

Wat is uw voorstel? Zijn subnationaliteiten in Brussel deel van de oplossing?

‘Wij moeten de Vlaamse politici in Brussel ervan overtuigen dat, indien zij de band met 
Vlaanderen doorknippen, de Vlamingen in Brussel op termijn politiek machteloos zullen 
worden. De efficiëntste manier is het invoeren van een subnationaliteit in Brussel. Indien
die wordt afgewezen, blijft de optie van het Vlaams Parlement in resolutie nr. 4 “vrije 
keuze voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om toe te treden tot het stelsel van 
de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat” een goed alternatief. Wij laten Brussel
niet los.’

Wat verwacht u van het VVB AK-VSZ-colloquium op zaterdag 3 oktober?

‘Dat de Vlaamse politici werk maken van de oplossing van de oorzaken van een aantal 
belangrijke geldtransfers: de volledige overheveling van de SZ en de fiscaliteit naar 
beide deelstaten. En dat ze niet vergeten wat het Vlaams Parlement op 3 maart 1999 
heeft goedgekeurd in resolutie nr. 1: “Het federale staatsmodel dient gebaseerd te zijn op 
fundamentele tweeledigheid op basis van twee deelstaten, met daarnaast Brussel met een specifiek 
statuut en de Duitstalige Gemeenschap.” ‘

Voor meer inlichtingen over AK-VSZ: zie www.akvsz.org


