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“Vlaams gezin draagt
elk jaar 2.590 euro af”
Transfers blijven schommelen
rond 6,5 miljard euro per jaar
BRUSSEL - Tussen 2014 en 2020

dalen de transfers van Vlaanderen
naar het Waals en Brussels
gewest van 7,1 miljard euro naar
6,6 miljard euro. Omgerekend is
dat 2.590 euro per gezin per jaar.
Dat blijkt uit de studie ‘Interregionale financiële stromen in België:
2000-2020’ die de KU Leuven in
opdracht van de Vlaamse regering
heeft uitgevoerd. Vlaams minister-president Geert Bourgeois
blijft voorzichtig met conclusies
maar zegt dat “de transfers best
wel een thema kunnen zijn bij de
volgende verkiezingen.”

Brussel snoeit in
zijn mandaten
BRUSSEL - Brussel schrapt

40% van de mandaten en zal
haar bestuursmandaten met
20% afslanken. Dat zegt de
nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS).
Brussels Expo, FIB en FSB
worden gefuseerd, wat een
daling van 54 naar 15 bestuurders betekent. Andere structuren zoals de vzw Baden van
Brussel worden afgeschaft. De
structuren worden ook kleiner,
zodat maximaal 12 bestuurders
per structuur overblijven. 327
vergoede en niet-vergoede
mandaten worden geschrapt.
In alle structuren worden de
vergoedingen verlaagd naar 78
euro bruto per bijgewoonde
algemene vergadering.
Bestuurders in bedrijvencentra,
contactcentra, seniorenhulp en
wijkhuizen krijgen geen
vergoeding meer. (b)

Royale villa met
zwembad aan zee
BRUSSELD - De top van

Samusocial koos een vijfsterrenvilla met zwembad in De
Haan uit als locatie voor een
‘bedrijfsuitje’. Het verblijf
alleen al kostte tussen de
2.000 en 3.000 euro.

Yves LAMBRIX

De voorbije jaren zijn er al heel
wat studies gemaakt over de geldstromen tussen de drie gewesten.
Afhankelijk van de gebruikte methode kwamen die uit op een bedrag van 6 tot 8 miljard euro dat
jaarlijks vanuit Vlaanderen naar
Wallonië en Brussel stroomt. In
opdracht van de Vlaamse regering
hebben André Decoster en Willem Sas van de KU Leuven een actuele studie gemaakt met berekeningen over 20 jaar. Daarvoor zijn
tal van microdata gebruikt en is
met het Planbureau en de Nationale Bank samengewerkt.

500 miljoen minder

De studie concludeert dat de
transfer van Vlaanderen naar de
andere gewesten tussen 2014 en
2020 daalt: als de ambtenarenlonen mee in rekening worden gebracht, verkleint de transfer vanuit Vlaanderen van 7,1 miljard
euro in 2014 naar bijna 6,6 miljard
euro in 2020. Die daling is te wijten aan twee factoren:
X Demografische evolutie: Vlaanderen vergrijst sneller dan Wallonië en Brussel. Daardoor stijgen de pensioenkosten in
Vlaanderen sneller waardoor
we meer netto-ontvangsten
krijgen. Het bedrag dat Vlaan-

Vlaams minister-president Geert Bourgeois stelde de resultaten van de studie vrijdag voor.
deren jaarlijks op pensioenvlak
‘ontvangt’ gaat van 481 miljoen
euro in 2005 naar 1,4 miljard
euro in 2015 en bijna 1,7 miljard
euro in 2020. In Brussel is er een
omgekeerde beweging. Door
de verjonging van de bevolking
daar loopt de uitgaande pensioentransfer daar op van 283
miljoen euro in 2005 naar bijna
1,4 miljard euro in 2020.
X Zesde staatshervorming: door
de regionalisering van een
kwart van de personenbelasting, verdwijnt ongeveer 10 miljard euro uit de perimeter van
de studie en verkleint het relatieve overgewicht van Vlaanderen in termen van inkomsten uit
de personenbelasting.

Verkiezingsthema?

Omdat de transferstudie nog niet
is besproken binnen de Vlaamse
regering, blijft Vlaams minister-

president Geert Bourgeois voorzichtig. “De transfers kunnen best
wel een thema zijn bij de volgende
verkiezingen”, meent Bourgeois.
“De verleiding is ook groot om te
kijken wat we zouden kunnen
doen met 6,5 miljard euro op het
vlak van welzijn, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling...”

Confederalisme

Voor de N-VA bevestigt de nieuwe studie dat de transfers hoog
blijven en dat er weinig beterschap
op komst is. “Omgerekend betekenen de transfers een kost van
2.590 euro per gezin en per werkende Vlaming. Dat betekent dat
de modale Vlaming elk jaar meer
dan een maandloon ziet verdwijnen om de transfers te financieren”, zeggen N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams
fractieleider Matthias Diependaele. “Zonder de kosten van de ver-
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grijzing in rekening te brengen zou
dat bedrag zelfs oplopen tot 3.000
euro, of 8 miljard in totaal. Ook
Brussel draagt netto bij. Wallonië
ontvangt 4.820 euro per gezin.”
Loones zegt dat het al een hele
stap voorwaarts zou zijn als Wallonië en Brussel even veel mensen
aan de slag zou krijgen als Vlaanderen. “Dat zou 340.000 Franstaligen extra op de arbeidsmarkt betekenen. Enkel zo kunnen de
transfers structureel dalen.”
Diependaele benadrukt dat
Vlaanderen solidair wil blijven
met Wallonië, maar dat daar iets
tegenover moet staan. “Vlamingen hebben het recht te weten wat
er met hun geld gebeurt . Geld verschuiven van het ene naar het andere gewest, zonder verantwoordelijkheid aan te moedigen, dat is
het cultiveren van profitariaat. Alleen met confederalisme kan dat
anders worden.”

De Decker weigert te antwoorden
BRUSSEL - Armand De Decker,

voormalig Senaatsvoorzitter en
advocaat van zakenman Patokh
Chodiev, heeft in de parlementaire
onderzoekscommissie geweigerd
om ook maar één vraag te
beantwoorden.
De Decker zei dat hij zich voor de
onderzoekscommissie heeft aangeboden uit respect voor de instellingen. “Ik ben gedurende 33 jaar
parlementslid geweest en heb de
eer gehad gedurende 8 jaar Senaatsvoorzitter te zijn.”
Hij ontkent alles waarvan hij wordt

beschuldigd in verband met Kazachgate en zegt dat hij in de hele
zaak alleen maar is opgetreden als
advocaat van Chodiev. In die hoedanigheid beroept hij zich op zijn
beroepsgeheim. De Decker wordt
verweten dat hij als politiek zwaargewicht van de MR zijn invloed
heeft aangewend om de afkoopwet
sneller tot stand te laten komen.
Commissievoorzitter Dirk Van der
Maelen wijst erop dat De Decker
zich nog voor het gerecht moet verantwoorden en dat de onderzoekscommissie zich op het systeemfalen concentreert. (b)

Armand De
Decker ontkent
alles waarvan
hij wordt
beschuldigd in
verband met
Kazachgate.
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De graaicultuur aan de
top van
Brusselse
daklozenvzw Samusocia kende
geen
grenzen. De Yvan Mayeur.
FOTO ISOPIX
afgelopen
maanden lekte uit dat ex-burgemeester Yvan Mayeur en z’n
rechterhand Pascale Peraita
zichzelf extra zitpenningen
toekenden voor vergaderingen
die nooit plaatsvonden. Beiden
moesten ontslag nemen en
werden na immense druk
uiteindelijk uit de PS gezet. Nu
wordt ook een luxeweekend in
2015 in De Haan onthuld en
een reisje naar Alicante in
2013. Die ‘studiereis’ koste
toen liefst 4.600 euro. (b)

Geldstromen van 158
Syriëstrijders verhinderd
BRUSSEL - De federale rege-

ring bevriest de tegoeden en
financiële middelen van 158
Syriëstrijders die zich in Irak
of Syrië bevinden. Dat heeft
de ministerraad beslist.
In totaal zijn nu al de tegoeden
van 214 foreign fighters
bevroren. “Door de geldstromen van de Syriëstrijders droog
te leggen, kunnen ze hun
middelen niet gebruiken voor
terroristische handelingen in
Syrië of in Europa. Daarenboven wordt een eventuele
clandestiene terugkeer aanzienlijk bemoeilijkt”, zegt
Justitieminister Koen Geens.
“Het spreekt voor zich dat de
strijd tegen terrorisme ook op
financieel vlak gevoerd moet
worden”, vult minister Johan
Van Overtveldt aan. (b)

