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Aan de heer Kris PEETERS
Vice-eerste minister en minister van Werk,

Economie en Consumentenzaken,
belast met Buitenlandse Handel.

Hertogstraat, 61

1000                BRUSSEL

Geachte heer vice-eerste minister,

Noch  Vlaanderen,  noch  de  Vlamingen  leven  boven  hun  stand,  maar  de  Franse
Gemeenschap en het Waals Gewest dank zij de miljarden transfers die Vlaanderen
onherroepelijk  verarmen  en  niet  bijdragen  tot  het  herstel  van  het  financieel  en
economisch weefsel van onze zuiderburen.

Doorheen de staatsmisvormingen heen werden bevoegdheden tot in het absurde toe
versnipperd en werden onverantwoorde uitgavenstructuren uitgebouwd. Gebrek aan
fiscale  verantwoordelijkheid  en  een  Bijbelse  vermenigvuldiging  van  politieke
mandaten en beleidsniveaus hebben dit land zo goed als onbestuurbaar gemaakt.

De versnippering van de bevoegdheden is onder druk van de Franstaligen, met de
collaboratie  van  ondermeer  uw  politieke  formatie,  doorgedrukt  om  de  Belgische
eenheidsstructuur niet volledig te ontmantelen. Deze bewust ondoorzichtig gehouden
staatsstructuur is voor de Franstaligen de gouden toegangspoort  tot  het Vlaamse
financiële manna zonder hetwelk zij regelrecht onder de voogdij zouden vallen van
het IMF, de ECB en de OESO omdat zij niet in staat zijn, en nog lang niet zullen zijn,
hun politieke beslissingen te financieren, noch hun financiële schuld aan te zuiveren.

Zelfs de Waalse intelligentia is er zich van bewust dat deze toestand onhoudbaar is
noch  langer  te  verantwoorden;  zie  onderstaand  enige  citaten  uit  de  toespraak
gehouden  op  12  oktober  2015  voor  de  Alliance  Wallonie-France  van  professor
emeritus J. GAZON van de Luikse universiteit, ik citeer:

Le solde net à financer par la Région wallonne autonome se serait
donc élevé en 2012 à 11,121 mias, soit 12,37 % du PIB wallon et
environ 24 % des dépenses publique wallonnes. 
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Une  telle  réalité  résultant  de  la  rupture  du  lien  solidaire  avec  la
Flandre, déclencherait un processus infernal du type de celui  que
connaît  la Grèce qui,  en 2009,  hasard des chiffres,  présentait  un
solde net à financer en proportion de son PIB proche de celui calculé
pour une Wallonie autonome. 

Quelles que soient les options institutionnelles futures, la Wallonie
ne pourra se soustraire au redressement de ses finances publiques
qui nécessite une réduction drastique de son hypertrophie politico-
administrative.

La continuité  de  la  Belgique fédérale  ne  peut  subsister  que si  la
Flandre garantit le lien solidaire interrégional, ce qui postule, pour le
moins, que les Wallons acceptent la résorption du déficit qui leur est
imputable. 

De enige aanvaardbare oplossing is het toekennen van homogene bevoegdheden
aan  de  deelstaten,  met  inbegrip  van  de  financiële  verantwoordelijkheid.   De
deelstaten  en  de  federale  structuren  moeten  zelf  de  bevoegdheid  en  de
verantwoordelijkheid  krijgen  voor  de  inning  van  de  gelden  de  ze  uitgeven  en
moeten daarover verantwoording geven aan hun kiezers.

Deze autonomie zal het meteen mogelijk maken in Vlaanderen een financierbaar
sociaal  beleid  te  voeren  dat  niet  gehypothekeerd  wordt  door  afromen  van  de
resultaten van de baten van haar economische activiteiten.

Dat is ondermeer uw verantwoordelijkheid, geachte heer vice-eerste minister.

Samen met uw Vlaamse collega’s in het federale parlement beschikt u over een
meerderheid  om  deze  voor  Vlaanderen  niet  langer  vol  te  houden  financiële
aderlating te stoppen en alle bevoegdheden over te hevelen naar de deelstaten met
een afgesproken, doorzichtige en resultaatgebonden solidariteit.

Niemand zal dan nog boven zijn stand leven gezien de deelstaten verantwoordelijk
worden voor de ontvangsten en de uitgaven en het aangaan en aflossen van de
schuld.

Met belangstelling kijk ik uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Willy DE WAELE
Voorzitter
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