Close schrapt 40% vzw-postjes
Het Brussels stadsbestuur schrapt onder
leiding van toekomstig burgemeester
Philippe Close (PS) 40% van de mandaten
in stads-vzw's, net als 20% van de structuren. Dat moet 700.000 euro opleveren.
Een eerste stap in deze Operatie Grote
Schoonmaak na de schandalen bij onder
andere Samusocial en De Brusselse Keukens, is het schrappen van 326 van de
meer dan 800 mandaten in de verschillende structuren rond de stad. Er komt
ook een maximaal aantal bestuurders die
de stad mag afvaardigen in raden van
bestuur, en de zitpenning bedraagt voort-

aan 78 euro bruto, met maximaal twintig
vergaderingen per jaar. Een bestuurder
moet ook effectief aanwezig zijn bij die
vergaderingen. Enkel in de vijf ziekenhuizen, de koepels boven de ziekenhuizen, Brussels Expo, de Vroegmarkt, De
Brusselse Keukens en pandjeshuis De
Berg van Barmhartigheid zijn er forfaitaire vergoedingen voor de voorzitter en
ondervoorzitters, variërend van 7.900
euro tot 30.000 euro per jaar. Als die
(onder)voorzitters onvoldoende aanwezig zijn, daalt hun vergoeding.
Toch was er gisteren nogal wat onduidelijkheid, onder meer over het lot van de

geschrapte vzw Baden van Brussel, die
instaat voor het beheer van de drie zwembaden van de stad. «Wij geschrapt? Zeker
niet», zegt Jean-Luc Servais, directeur van
de vzw. «Ik weet dat dat op tafel lag, maar
volgens mijn info heeft men snel ingezien
dat dat niet verstandig zou zijn. Ik zou
eens moeten horen bij onze voorzitter.»
«Dit toont het amateurisme van dit stadsbestuur», zegt Johan Van den Driessche,
gemeenteraadslid voor N-VA en bestuurslid bij vzw Baden van Brussel. «Men wil zo
snel mogelijk tonen dat alles onder
controle is, terwijl het eigenlijk een halflege doos is.»
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In 2006 vroeg Jean-Claude Van
Cauwenberghe nog 10 jaar geduld
toen de transfers ter sprake kwamen.
Worden het er nog 10 meer?

1.000 euro per Vlaming

N-VA
studies hebben uitgewezen: dat er per
Vlaming jaarlijks om en bij de 1.000 euro
wegvloeit richting de andere gewesten. Via
de personenbelasting, de sociale zekerheid
en dotaties. In 2014 waren deze transfers
goed voor 7,1 miljard, in 2020 wordt dat
6,6 miljard. Ook het Brussels Gewest heeft
een minieme uitgaande transfer van
432 miljoen in 2014 en 718 miljoen in 2020.
Wallonië daarentegen is een 100 procent
netto-ontvanger, gaande van 7,5 miljard
euro in 2014 tot 7,3 miljard euro in 2020.

Bijna een kwart minder
In absolute cijfers lijkt de daling verwaarloosbaar. Afgezet tegen het bruto binnenlands product is ze dat niet. Van 1,95% bbp
in 2000 naar 1,49% in 2020: dat is bijna een
kwart minder, zeggen de Leuvense academici André Decoster en Willem Sas. Maar de
verklaring wijst niet op een spectaculaire
evolutie bij de buren. Vooreerst is er de impact van de zesde staatshervorming. «Die

naar Brussel
en Wallonië

doet de transfers duidelijk afnemen», aldus
Decoster. Erg verwonderlijk is dat niet als je
weet dat in 2015 een kwart van de personenbelasting naar de regio's en de kinderbijslag
is overgeheveld. Een andere oorzaak is de
vergrijzing. Die slaat in Vlaanderen sneller
toe dan in Wallonië en vooral Brussel,
waardoor het Vlaams Gewest een nettoontvanger wordt op vlak van pensioenen.
Ontvingen we in 2005 nog 481 miljoen euro
aan transfers voor onze ouderen, dan wordt
dat tegen 2020 1,7 miljard. Het verhaal dat
dit de transfers op termijn grotendeels zal
uitvlakken, klopt echter niet. Volgens een
rekenoefening die de academici maakten,
zullen de uitgaande transfers voor de pensioenen vanaf 2035 weer toenemen omdat
dan de vergrijzingsgolf zal pieken in
Wallonië.

Verkiezingsthema
Volgens Bourgeois kunnen de transfers een
thema worden bij de volgende verkiezingen.
«Op zich zijn transfers niet verkeerd als ze
dienen om op te tillen wie het moeilijk heeft.
Maar hier zit er gewoon geen verbetering in.
Over de jaren heen heb ik diverse Waalse
minister-presidenten — van Spitaels tot
Magnette — horen zeggen dat ze de transfers
zouden afbouwen. Elke keer zeiden ze: ‘Geef
ons nog tien jaar en ze zijn weg.’ Maar we
stellen vast dat er niks verandert. Met meer
autonomie zou er meer responsabilisering
komen», aldus de minister-president. Zijn
partij gaat in een persbericht nog verder. «De

Bourgeois: «Brussel heeft
schoktherapie nodig»
«Brussel heeft ‘een schoktherapie’ nodig.» Dat zegt Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois in een interview met ‘L’Echo’ dat vandaag
verschijnt. In dat interview roept hij Brusselaars ook op om voor N-VA te
stemmen, wat bij Sven Gatz (Open Vld) in het verkeerde keelgat schiet.
«Mijn hart bloedt als ik kijk naar de situatie van Brussel», aldus Bourgeois in ‘L’Echo’. «De middenklasse is bezig Brussel te verlaten voor de
rand. De jeugdwerkloosheid is enorm. Brussel heeft ‘een schoktherapie’
nodig.» Tegelijk geeft Bourgeois toe dat het bewustzijn groeit dat de
dingen moeten veranderen. Een bewijs daarvan ziet hij in het feit dat
N-VA aan populariteit wint in Brussel. Volgens Sven Gatz valt Bourgeois
met zijn uitspraken «uit zijn rol als minister-president» en «verdeelt hij
Vlamingen en Brusselaars in plaats van hen te verenigen». (AG)

Erik Meynen

De transfers kosten
een gemiddeld gezin
2.590 euro, ofwel een
maandloon. Wij willen
solidair blijven, maar er
moet iets tegenover staan

80 Lukaku’s
7 miljard euro: zoveel zuurverdiende Vlaamse centen
stromen er jaarlijks via belastingen en sociale zekerheid richting Brussel en Wallonië. Uitgedrukt in
Belgische topspitsen op de rand van een transfer naar
Manchester United is dat tachtig. 80 Romelu Lukaku’s.
Is dit iets om kwaad van te worden? Op zich niet. Solidariteit is de basis van ons sociaal verzekeringssysteem.
En het doet zich ook op andere niveaus voor. Een voorbeeld: mijn dokter verdient drie keer zoveel als ik. Als hij
zijn belastingen correct betaalt, gaat er dus een transfer van hem naar mij. Zou hij daar zo zwaar van afzien?
Ik betwijfel het, ik ben een goede klant. Ander voorbeeld: in de stad van Bart De Wever (N-VA) bedraagt de
werkloosheidsgraad 15%, terwijl ze in West-Vlaanderen
met 3,7% tegen de bodem schraapt. Dat is dus een
transfer van de parking naar A. Zouden we dat kunnen
rechttrekken met confederalisme?
En toch is er iets heel erg ‘rotten in the state of Denmark’. Er zit namelijk amper structurele verbetering in
de amechtigheid van Wallonië. In 2006 vroeg de Waalse
minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe de
Vlamingen nog 10 jaar geduld toen zijn Vlaamse collega

Tussen 2000 en 2020 dalen de
financiële transfers richting
Wallonië en Brussel van 1,95%
van het bbp naar 1,49%. Vrolijk
moeten we daar echter niet van
worden. Niet een heroplevende
economie in Franstalig België ligt
aan de basis, wel de zesde staatshervorming en het feit dat
Vlaanderen sneller vergrijst.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA)
heeft geluk met zijn timing. Uitgerekend op
een paar dagen van de Vlaamse feestdag,
levert de KU Leuven de studie naar de financiële stromen in België af die hij twee jaar
geleden bestelde. Een open doekje is dat
uiteraard voor een Vlaams-nationalist, want
het onderzoek bevestigt wat voorgaande
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transfers kosten een gemiddeld Vlaams
gezin 2.590 euro, ofwel een maandloon. Wij
willen solidair blijven, maar er moet iets
tegenover staan. Geld verschuiven van het
ene naar het andere gewest zonder verantwoordelijkheid aan te moedigen, dat is geen
echte solidariteit, dat is het cultiveren van
profitariaat. Alleen met confederalisme kan
dat anders worden.»
Volgens professor Decoster doet zijn studie
geen uitspraak over het effect van responsabilisering. «Er is één duidelijke oorzaak
voor de transfers: dat de bevolking van
Wallonië gemiddeld armer is en in Vlaanderen rijker.» Doctor Willem Sas wijst erop dat
het in vergelijking met andere landen nog
meevalt met de interregionale transfers.
«Transfers naar armere gebieden in Spanje
kosten elke Catalaan jaarlijks 2.158 euro,
elke inwoner van Lombardije draagt zelfs
3.653 euro af voor transfers naar armere
streken in Italië. (zie onder)»

Het kan nog veel erger
REGIO (LAND)

JAARLIJKSE TRANSFER

Vlaanderen (België)
Alberta (Canada)
Veneto (Italië)
Catalonië (Spanje)
Balearen (Spanje)
Lombardije (Italië)

€ 1.000 p.p.
€ 1.654 p.p.
€ 1.836 p.p.
€ 2.158 p.p.
€ 3.284 p.p.
€ 3.653 p.p.

(Cijfers: doctor Willem Sas, KU Leuven)

Yves Leterme de transfers van noord naar zuid op de
korrel nam. Maar alle Marshall-plannen, Googles en
Pairi Daiza’s ten spijt is er vandaag weinig veranderd.
Sinds 1983 is de werkloosheid in Vlaanderen
ongeveer gehalveerd. In Wallonië bleef ze hangen rond
de 10% en in Brussel steeg ze zelfs fors. Een studie van
het Waalse statistiekbureau Iweps uit 2015 noemt de
werkloosheid onder de taalgrens vlakaf ‘structureel’.
Het zorgt er voor een armoederisico van 18%, bijna
dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Pak de Vlaamse
transfers weg, en 1 op de 3 Walen loopt het risico op
armoede.
Dat regio’s met zo’n grote uitdagingen nu ook nog eens
in politieke stuurloosheid verzinken op een moment dat
de groei aantrekt, is dubbel erg. Drie weken is het al geleden dat Benoît Lutgen (cdH) aankondigde dat hij niet
meer met de PS wil regeren en ondertussen zijn cdH,
MR, DéFI en Ecolo nog altijd rondjes aan het draaien. Bij
MR beginnen er zelfs stemmen op te gaan om de boel
gewoon te laten verrotten tot 2019, omdat ze vrezen
dat er geen eer meer te halen valt met het overnemen
van de drie getroffen regeringen.
Als die effectief in een staat van lopende zaken belanden, dan dreigt dat bovendien ook voor de begroting
van de NV België slecht uit te draaien. Alsof de inspanning om tot een evenwicht te komen in 2019 nog niet
groot genoeg is. De experten van het monitoringcomité
ramen het nominale tekort bij de federale overheid en
sociale zekerheid vandaag op 7,9 miljard euro. Dat zijn
94 Romelu Lukaku’s.
Moeten we dus maar concluderen dat ons geduld op is?
Dat hangt ervan af. In de federale begroting zitten de
grootste stijgingen niet in de werkloosheid, maar bij de
pensioenen en langdurig zieken. En die vind je aan alle
kanten van de taalgrens. Verder hervormen is dus de
grootste zorg. Daarbij wordt dé vraag na 2019: wat als
de PTB dé Franstalige gesprekspartner wordt?
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