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Academische zitting in de feestzaal van het GITO Stationsplein 4,  3090 Overijse
zaterdag 22 juni 2019 om 15 u.

Een organisatie van de Marnixring Overijse De Vrijheijt en de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek i.s.m. het gemeentebestuur

* Verwelkoming door burgemeester Inge Lenseclaes namens het gemeentebestuur
* Muzikale omlijsting door de pianoklas van Katrijn Simoens (APKO) 
* Gastspreker is Bart Fierens, voorzitter van het ANZ en regionaal directeur D.A.S. Antwerpen nv.
* Uitreiking van de Lutgartprijs 2019 aan een verdienstelijke Vlaming uit de Druivenstreek
* Slotwoord door Maria Derycke, voorzitter Marnixring Overijse De Vrijheijt 
* Nationale hymne van Vlaanderen
* Receptie
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Vlaanderen, Vlaanderen spant de kroone, ...
Uit :  Als ge naar het koren luistert van Guido Gezelle

Uitnodiging voor de Guldensporenviering 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Aankondiging uit het eerste nummer van Spoorslag (1970).



Aan alle vrienden van de Vlaamse onafhankelijkheid

Dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden is voor ons zo
klaar als een klontje. Maar... (nog) niet alle Vlamingen zijn
daarvan overtuigd; een onafhankelijk Vlaanderen komt er niet
zomaar. Er moet een tegengewicht komen om de vele, ruim
door de haute finance gesponsorde nieuw-belgische
verenigingen van antwoord te dienen. Zoals steeds zullen wij,
vrienden van de Vlaamse onafhankelijkheid, er zelf voor
moeten zorgen dat de idee van Vlaamse onafhankelijkheid
ruim wordt bevorderd. De Vlaamse Volksbeweging zet een

campagne op, gericht op zoveel mogelijk mensen, via zoveel
mogelijk wegen, gebruik makend van zoveel mogelijk
middelen om de nood aan een onafhankelijk Vlaanderen in de
verf te zetten.

(Deel van een tekst uit het Spoorslagnummer 3 van 1994 van
Peter De Roover, toenmalig Algemeen voorzitter van de VVB.
Vandaag nog altijd zeer actueel).

45 JAAR SPOORSLAG 1970 - 2015
De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) werd opgericht in
1970 en stelt zich tot doel het groene en Vlaamse karakter van de
rand rond Brussel, meer bepaald de Druivenstreek (Hoeilaart,
Overijse, Huldenberg en Tervuren) te vrijwaren.
Het tijdschrift Spoorslag vormde daarin een belangrijk element van

communicatie en informatie. Bij een terugblik over de bijna 50 jaargangen van
Spoorslag valt het op hoe actueel bepaalde problemen en toestanden blijven.De
jaargangen bevatten een schat aan historische en culturele informatie op meer dan
12.000 bladzijden. 

Een uniek document te verkrijgen door storting van € 40,- op rekeningnummer BE41 4342 6165 8110
van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek.

v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
U bent van harte welkom op onze

Algemene Vergadering in het GC Den Blank Begijnhof 11 Overijse
op woensdag 5 juni 2019 om 20 uur 

(Alle aanwezige leden die hun lidgeld 2018 betaalden, zijn stemgerechtigd) 

Agenda:
1. Goedkeuring van het verslag A.V. van 13 juni 2018. 
2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2018. 
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2018. 
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2018. 
5. Bevestiging samenstelling van de Raad van Bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester). 
6. Goedkeuring van de begroting 2019. 
7. Activiteiten voor het werkingsjaar 2019 en 2020.
8. De toekomst van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek.

Wie herinnert zich deze droedel nog? Kan je hem nog ontcijferen?

50 JAAR vzw Vlaams Komitee Druivenstreek 1970 - 2020
Op zaterdag 27 juni 2020 viert de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek in het GC Den Blank zijn gouden jubileumjaar. De voorbereidingen
zijn nu reeds gestart om er voor alle inwoners van de Druivenstreek een onvergetelijk feest van te maken. 



De teerlingen zijn geworpen.

De transfers van Vlaanderen naar Wallonië.

De verkiezingen zijn alweer achter de rug. Na deze eerste
fase komt de tweede: het samenstellen van een regering
voor de Vlaamse deelstaat en onafhankelijk daarvan de
federale regering. Het zal zeer moeilijk worden.
In de aanloop van de verkiezingen hebben alle Vlaamse
partijen hun zwaartepunten kenbaar gemaakt. We zullen
zien wat ze ervan kunnen realiseren. Geen enkele partij
heeft een absolute meerderheid en men zal dus een partner
moeten zoeken. Deze partner kan op essentiële punten een
totaal andere invalshoek hebben, waardoor het nodig zal
zijn compromissen te sluiten.
De vorige federale regering kon niet afsluiten met een
begrotingsevenwicht en liet een tekort achter van 8 miljard
euro. De zeven Vlaamse partijen hadden veel aandacht voor
de tewerkstelling (extra jobs), de koopkracht en de kosten
die dat teweegbrengt voor de begroting. Het planbureau
berekende per partij de impact van hun voorstellen. Daaruit
volgt dat hoe meer mensen men aan het werk krijgt het
begrotingstekort lichtjes stijgt of zelfs daalt en de
koopkracht stijgt. Kampioen in de tewerkstelling is het
Vlaams Belang met ruim 100.000 bijkomende jobs, een
verhoging van de koopkracht met 3,2% en een stijging van
het begrotingstekort van bijna 2%. Zij werden geveld door
de SP.a met ruim 81.000 jobs zonder noemenswaardige
stijging van het tekort en een stijging van de koopkracht
met bijna 1%. De liberalen gaan voor bijna 43.000 jobs, een
stijging van ruim 1% van het tekort en 2% van de
koopkracht. Groen wil het tekort en de koopkracht met een
goede 0,1% doen dalen en ruim 24.000 bijkomende jobs.
Met CD&V zal het tekort stijgen met bijna 1% en zal de
koopkracht met iets meer dan 1% stijgen tegenover een
aangroei van de jobs met ruim 35.500. Bij N-VA stagneert het
tekort en de koopkracht met een verhoging van de

tewerkstelling van ruim 15.000 eenheden. 
Hoe wil met dat realiseren? Voor Groen moeten hogere
belastingen geheven worden voor de salariswagens, een
kilometerheffing, belastingen op de CO² uitstoot,
solidariteitsbijdragen voor bedrijven met zieke werknemers
en het geld halen bij de rijkeren. Open VLD wil met een
lastenverlaging voor bedrijven de tewerkstelling verhogen
en de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken. CD&V
wil ook de invoering van een kilometerheffing lichte vracht,
een CO² taks (vliegtuigen) en een reeks andere maatregelen.
N-VA wil vooral besparen op de werkloosheid, een rem op
de uitgaven in de gezondheidszorg en het stopzetten van
vervroegde uittredings-stelsels en zij wil de 45%
belastingschijf afschaffen waardoor de koopkracht zal
verhogen. En tenslotte wil het Vlaams Belang de
personenbelasting verlagen met bijna 10 miljard euro, de
BTW op energie gevoelig laten dalen, het minimum-
pensioen optrekken naar 1.500 euro. VB wil een
migratiestop, de nieuwkomers laten betalen voor de
inburgering, de sociale zekerheid voor nieuwkomers beter
reglementeren en veel strengere regels voor het bekomen
van een sociale woning voor migranten. Daarnaast wil het
VB voor de buitenlanders een kilometerheffing invoeren en
de kosten van het koningshuis inperken. 
Voor Wallonië is de begroting geen prioriteit. Als er geld
tekort is gaan ze lenen bij de Europese Centrale Bank, de
aflossing en interesten zijn een zorg voor later. Wel willen zij
een belastingvermindering tot 10 miljard euro. Het
begrotingsdeficit zou tot ver boven de 5% van het BBP gaan
(Europa-grens is 2,3%) en zij willen ook het minimum-
pensioen optrekken naar 1.500 euro/maand en bijna 49.000
bijkomende jobs creëren en de koopkracht met een kleine
4% laten stijgen. 

Wij hebben het nog maar eens over de geldstroom uit
Vlaams belastingsgeld naar Wallonië om hun welstand te
financieren. Dit komt neer op een toeslag van € 143 elke
maand voor elke Waal. Een gigantisch jaarlijks bedrag, geld
dat Vlaanderen broodnodig heeft om het hoofd te bieden
aan de uitdagingen van de komende jaren. Denk maar aan
reeks bijkomende scholen die moeten gebouwd worden,
het onderhoud en renovatiewerken, noodzakelijke
wegenwerken, de Vlaamse zorg waarvoor minimaal 4
miljard euro nodig zal zijn om de wachttijden en
personeelstekorten weg te werken, de gehandicaptenzorg
waar 15.000 mensen wachten op de nodige ondersteuning.
Voor de personeelsnormen in de rusthuizen, de beschutte
werkplaatsen en jeugdinstellingen zijn zeker nog eens 450
miljoen euro nodig. Het huidige Vlaamse welzijnsbudget
bedraagt slechts 13 miljard euro, hoewel er minimaal 17
miljard nodig zijn. Er is een tekort aan kinderopvang en is
het normaal dat de maandelijks kost voor het verblijf in een
rusthuis gevoelig boven het gemiddeld pensioen van
bejaarden ligt en misschien zelfs moet opgetrokken
worden? Of is het normaal dat de premie van 52 euro die
elke Vlaming jaarlijks moet betalen, wordt opgetrokken om
300.000 Vlaamse zorgbehoevenden een zorgbudget te
geven?
Om de transfers te verminderen of op termijn af te schaffen
is er geen staatshervorming nodig. Alleen de politieke wil
van alle beleidspartijen is nodig. Eén partij kan dat alleen
niet realiseren wat sommigen ook beweren, tenzij die partij
een absolute meerderheid heeft. De PS-er Di Rupo wil de

afbouw van de transfers afschaffen. Wees gerust: de andere
Waalse partijen, zelfs de MR zullen dit stilzwijgend steunen.
Nochtans kan Wallonië op eigen benen staan, maar dan
moet het Waalse beleid het geweer van de linkerschouder
naar de rechterschouder verleggen. De sociale dogma’s van
PTB, PS en Ecolo kan men best negeren. Hoe lang het nog
zal duren eer daar verandering in komt is vingerdik kijken.
Nog te veel Vlamingen beseffen de ernst en de draagwijdte
van deze financiële roof niet.

Tekening van Dries Vanhaeght uit Spoorslag 1988-2                             

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!



Memorandum voor Vlaams-Brabant.

Dankbetuiging van Catalaanse families

De verkiezingen in de Zuid-Afrikaanse republiek.

Op 28 maart 2019 stelde de VVB-Werkgroep Vlaamse Rand,
samen met het Haviko, in Steenokkerzeel de conclusie van
hun werkzaamheden voor in een gedetailleerd
Memorandum. 
Dit Memorandum, dat bezorgd werd aan de Vlaamse
partijvoorzitters, eist na een grondige analyse op basis van
cijfermateriaal meer middelen voor de Vlaamse Rand.
Deze middelen moeten dienen ter versterking van het
Vlaams karakter van de Rand, moeten tegemoet komen aan
de heersende onderwijsnoden, moeten de huisvesting
voor Vlamingen in eigen streek veilig stellen en zorgen voor
een betere ondersteuning van de politiezones. 

De werkgroep  eist verder de afschaffing van de
faciliteiten en een eigen, volwaardige (Nederlandstalige)
rechtbank voor Halle-Vilvoorde. 
Inzake mobiliteit is de druk op de Vlaamse Rand stilaan
onhoudbaar. De werkgroep is uiteraard tevreden met het
voorstel van de burgemeesters om de Ring eindelijk rond te
maken. 

De Brusselse bevoegdheidsusurpatie in het
luchthavendossier, dat de hele regio benadeelt, kan niet
langer door de beugel. Hier dringt zich een eerlijke
verdeling, en dus dito spreiding,  van de lusten, maar ook
van de lasten van het luchtverkeer op.  De werkgroep stelt
ook voor dat ‘Brussels National Airport’ wordt omgedoopt
tot ‘Brueghel International Airport’. 
Tenslotte steunen de VVB en het Haviko volmondig het
voorstel van de burgemeesters om Halle-Vilvoorde te
erkennen en te financieren als  ‘centrumregio’ . 
Het volledig memorandum kan u raadplegen op
https://www.vvb.org.
Los daarvan is er de MaxiFlandria-actie van de VVB die op
nationaal niveau wordt uitgespeeld, waarbij ondermeer
geijverd wordt voor een nieuwe grondwet en nog eens
uitdrukkelijk de nadruk wordt gelegd op de afschaffing van
de faciliteiten. 

Op zaterdag 6 april hebben een aantal Catalaanse families in de «Cercle Catholique d’Etterbeek»,
hun dank betuigd voor de logistieke en financiële steun die ze kregen. Zo werden er in Overijse
een 400-tal slaapgelegenheden ter beschikking gesteld voor Catalanen die op 7 december 2017
deelnamen aan de grote betoging van meer dan 45.000 Catalanen en sympathisanten in Brussel.
Zij vroegen er aandacht en steun van de Europese Unie voor de politieke gevangenen in Spanje
die streven naar onafhankelijkheid en het herstellen van de democratie  zoals wij die in Europa
kennen. Er was een afvaardiging van ACDC (Associació Catalana pels Drets Civils), de Catalaanse
regering in ballingschap met president Carles Puigdemont met drie van zijn ministers, naast
afgevaardigden uit de Vlaamse politiek, enkele burgemeesters en een aantal Vlaamse
verenigingen uit de Druivenstreek. Het feest werd beëindigd met een Catalaanse uitnodiging om
op 7 september mee te komen vieren op de  Diada Nacional de Catalunya of de Catalaanse
Nationale Feestdag.

Op 8 mei 2019 waren er de Zuid-Afrikaanse
republiek belangrijke verkiezingen. Amper
65% van de kiesgerechtigden ging stemmen. 
Sinds 1994 mag de zwarte bevolking aan
deze verkiezingen deelnemen, na het
opdoeken van de apartheid, ontstaan in
1948. Het apartheidssysteem is er niet

zomaar gekomen, het was in een reactie, een onbezonnen,
mensonterende en discriminerende maatregel van het
toenmalige blanke bestuur. Mandela was de leider van de
militaire tak van het ANC (African National Congress)
opgericht in 1912. In 1963 werd hij opnieuw gearresteerd,
na een aanslag met vele doden in de regeringswijk van
Pretoria en werd hij veroordeeld tot levenslange opsluiting,
eerst op het Robbeneiland, later in een andere gevangenis
en tenslotte vanaf 1988 in de Victor Verster Prison, in de
buurt van Paarl.  Binnen deze gevangenis mocht hij
verblijven in een vrijstaande woning van een bewaker, met
een privékok en personeel. Daar pleegde hij overleg met
F.W. de Klerk.  In 1990 kwam hij vrij en werd het ANC
gelegaliseerd. In 1991 werd het communistische ANC
erkend en werd Mandela er de voorzitter van. Samen met
president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs
voor de Vrede voor «hun inspanningen voor het vreedzaam
einde van het apartheidsregime en het leggen van de
funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika». Op
27 april 1994, hij was 75 jaar, werd hij na verkiezingen de
eerste zwarte ANC-president van Zuid-Afrika. 

Vijf jaar later werd hij opgevolgd door Thabo Mbeki, in 2008
door Petrus Kgalema Motlanthe, in 2009 door Jacob
Gedleyihlekisa Zuma en in 2018 door Matamela Cyril
Ramaphosa, allen ANC getrouwen. Ramaphosa werd als
president bevestigd na de verkiezingen van 2019. 
Zuma was een herder, van hem wordt beweerd dat hij niet
of amper kon lezen of schrijven, maar wel de kleur van de
bankbiljetten kende. Hij werd door het ANC voor corruptie
en een reeks van schandalen in 2018 aan de kant
geschoven. Zuid Afrika boerde snel achteruit tot bijna het
failliet. Het meest welvarende Afrikaanse land werd op korte
tijd een economische puinhoop. Maar Zuma heeft nog altijd
veel invloed. 
Zal Ramaphosa het tij kunnen doen keren? Ook hij heeft
enkele jaren in de gevangenis gezeten wegens terreur, maar
hij kon zijn studies rechten afmaken met een diploma van
de universiteit van Zuid-Afrika. Men hoopt dat Ramaphosa
in zijn opzet slaagt om Zuid-Afrika terug op de rails te
krijgen. Daartegenover staat de eis van het linkse EFF
(Economic Freedom Fighters), opgericht in 2013 om een
herverdeling van de landbouwgronden voor de zwarte
bevolking door te voeren, zonder enige financiële
compensatie voor de blanke eigenaars naast het
introduceren van gratis onderwijs, betaald door een
radicaal-links economisch beleid. Dat gebeurde ook enkele
jaren geleden in Zimbabwe, het vroegere Rhodesië, met
catastrofale gevolgen vandien. De EFF zag haar
stemmenaantal groeien tot 10,8%, ten nadele van het ANC



Vlaamse verkiezingen en federale verkiezingen 2019.

Tijdens de kiescampagne...

dat neerstreek op 57%. Het ANC verloor fors, maar behoudt
zijn absolute meerderheid. In de Westkaap (met Kaapstad)
regeert het ANC al lang niet meer en voor de provincies van
het vroegere Transvaal (Gauteng met Pretoria en
Johannesburg, Noord-Wes en Limpopo) zal het ANC
waarschijnlijk een coalitie moeten vormen. De belangrijkste
oppositiepartij is de Democratic Alliance (DA). Zij verloor 5
zetels en strandde op 20,6% van de stemmen. Zij behield 84
zetels. DA is een partij die ook opkomt voor de blanke
belangen en de bedrijfswereld. Het is een partij waar
blanken, kleurlingen en zwarten op stemmen. Dan is er ook,
niet onbelangrijk, VF+ (Freedom Front Plus of Vryheidsfront
Plus, opgericht in 1994), een partij die de belangen van de
Afikaners (1) verdedigt, zij kreeg 2,4% van de stemmen wat
een groei van meer dan 150% en 10 zetels opleverde.
Dertig miljoen zwarte Zuid-Afrikanen zijn nog steeds, na 25
jaar ANC-beleid, straatarm en moeten het stellen met
hooguit € 2,5 per dag. Zij wonen in de vele townships langs

straten en spoorwegen. Er is weinig werk en de criminaliteit
woekert. Benden die terreur zaaien en verantwoordelijk zijn
voor tal van boerderijmoorden krijgt men niet onder
controle. De infrastructuur wordt niet meer onderhouden,
prachtige sportstadia staan te verkommeren en de energie-
en voedselvoorziening komt in het gedrang en de corrupte
is wijd verbreid. 
Het Afrikaans is een West-Germaanse taal ontstaan in de 17e
eeuw en is als taal verwant met het Nederlands. Ze is de
moedertaal van meer dan 7 miljoen Zuid-Afrikaners. Daarom
voelen wij ons wel een beetje verbonden. Ook in Namibië is
het de moedertaal van de 2,5 miljoen inwoners.

(1) Met Afrikaners worden de inwoners van ZA bedoeld van
wie het Afrikaans de moedertaal is.

Het Vlaams Genootschap.

De resultaten:

OVERLEGCENTRUM VAN VLAAMSE VERENIGINGEN
STANDPUNT SOCIALE ZEKERHEID :

EEN BEVOEGDHEID VAN VLAANDEREN EN WALLONIË

Uitgangspunten
1. De sociale zekerheid (SZ) heeft in de loop der jaren een zodanige ontwikkeling gekend,

dat de organisatie ervan qua doelstellingen, methoden en financiële middelen één van de
voornaamste activiteiten van de overheid is geworden.

2. De sociale-zekerheidssolidariteit tussen personen binnen één volksgemeenschap mag
echter niet verward of vermengd worden met de solidariteit tussen (lid)staten in een
confederale of internationale gemeenschap.

3. Vlaanderen en Wallonië - met reeds zovele opdrachten en bevoegdheden op economisch,
cultureel, sociaal en fiscaal gebied en op het vlak van o.m. onderwijs, gezondheidszorg,
beroepsopleiding, tewerkstelling e.d. - kunnen niet echt autonoom zijn en kunnen geen
coherent beleid voeren zonder ook de SZ en een eigen sociaal overlegmodel onder hun
bevoegdheid te hebben. De bindingen tussen SZ en de belangrijkste federale
bevoegdheden (algemene buitenlandse politiek, justitie- en defensiebeleid) zijn veel
zwakker dan die tussen SZ en de vele andere bevoegdheden van Vlaanderen en Wallonië.

Standpunt
1. Binnen de Vlaamse gemeenschap en de (deel)staat Vlaanderen is solidariteit tussen alle

leden van deze gemeenschap noodzakelijk en vanzelfsprekend. Dat blijkt alvast uit de
verregaande uitbouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming. Ze vergt uiteraard
eigen Vlaams sociaal overleg.

2. Vlaanderen en Wallonië hebben het recht om die solidariteit via alle deelsectoren van de
SZ te organiseren volgens eigen inzichten en bijgevolg met eigen middelen.
De te leggen klemtonen in de SZ moeten het resultaat zijn van een breed democratisch en

Vlaams parlement 124 zetels
Federaal parlement 150 zetels  N-VA
35 N-VA 25  CD&V 19 CD&V 12  Vlaams
Belang 23 Vlaams Belang 18  Groen 14
Groen 8  Open VLD 16 Open VLD 12
Spa 12 Spa 9  PvdA 4 PTB / PvdA 12
SP.a-one brussels 1 Ecolo 13    PS 20
MR 14    CDH 5    Défi 2  
De Vlaams-nationalisten halen in
Vlaanderen 43,3% van de stemmen
verdeeld over twee partijen: N-VA en
VB. Samen komen ze 5 zetels te kort
voor een meerderheid. Maar door de
schutskring rond VB zal N-VA naar een
coalitie moeten zoeken met CD&V en

De Open VLD
schrok er
niet voor
terug om in
Vlaams-
Brabant
(Vlaams
Gewest en
zonder
faciliteiten)
in het Frans
met G.

Rutten en M. De Block campagne
te voeren. De liberalen zullen daar
wel een uitleg voor hebben. Dat ze
zich aan de taalregels niet storen
wisten we. Zij zijn al lang
Belgicisten en grote voorstander
van een herfederalisering. 
Ook N-VA voerde reclame in de
Franse taal maar ze deed dit dan
uitsluitend in het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij
hadden het liever anders gezien.

Open VLD (de zogenaamde Zweedse coalitie) of met CD&V en Groen, of met CD&V en Spa. Open VLD wil met SP.a geen coalitie
vormen. Mocht de schutskring wegvallen dan zijn er andere coalities mogelijk dan alleen deze van de verliezers.
Op federaal vlak zal de samenstelling van een regering zeer moeilijk zijn om een evenwicht te vinden tussen het Vlaams niveau
en het federaal niveau. PS en Ecolo hebben reeds een samenwerking met N-VA uitgesloten. Voor een meerderheid heeft men 76
zetels nodig. De blauwe met de rode en de groene families halen een nipte meerderheid. Maar zal blauw met rood willen
samenwerken? Of zullen groen en rood samen in de Vlaamse regering zitten? 



Knikkeren op zijn Belgisch. 

sociaal debat binnen Vlaanderen en binnen Wallonië.
3. De bevoegdheidsoverdrachten in de zesde staatsher-

vorming, zoals de gezinsbijslagen en een klein deel van
de gezondheidszorg, zijn weinig transparant, maken het
sociaal beleid nodeloos ingewikkeld en de situatie in
Brussel bijna ongrondwettelijk. Volgens de letter en de
geest van de grondwet moeten persoonsgebonden
materies zoals onderwijs, cultuur, welzijn en bijstand aan
personen in Brussel door de Vlaamse en de Franse
Gemeenschap uitgeoefend worden. Dat geldt ook voor
de SZ. De verantwoordelijkheid voor de gezinsbijslagen
werd door deze staatshervorming echter volledig toege-
wezen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie, waardoor deze persoonsgebonden materie
als het ware geregionaliseerd is. 

4. De toewijzing van het sociaal beleid als een globaal
bevoegdheidspakket aan Vlaanderen en Wallonië zal
leiden tot een grotere efficiëntie in plaats van de huidige
verlamming door versnippering van bevoegdheden en
middelen tussen centrale staat en deelstaten. De versnip-
pering van het gezondheidsbeleid (en discussie m.b.t. de
contingentering) is een voorbeeld van deze stelling. Het
verband tussen arbeidsbemiddeling tewerkstelling,
werkloosheidsbeleid en loonkosten, belastingdruk en
SZ-bijdragen is daarvan een tweede voorbeeld.

5. Vlaanderen en Wallonië mogen niet enkel de bevoegd-
heid verwerven over de organisatie van de SZ, doch
moeten ook verantwoordelijk worden voor de inning en 
de besteding van de daartoe vereiste financiële middelen. 
Deze financiële en fiscale verantwoordelijkheid vormen
de beste waarborg voor een spaarzaam sociaal beleid.
Dit argument wint nog aan kracht door de huidige zware
schuldenlast van de Belgische staat.

6. Het is onaanvaardbaar dat de solidariteit tussen
personen, een aangelegenheid van elke volksgemeen-
schap, vermengd wordt met die tussen (deel)staten en
dat er ook op die wijze zeer grote en ondoorzichtige
geldtransfers ontstaan tussen Vlaanderen en Wallonië,
zowel via het mechanisme van de inkomsten als dat van
de uitgaven voor de SZ. Het vaak gehoorde argument dat
er vroeger geldstromen bestonden van Wallonië naar
Vlaanderen werd duidelijk weerlegd door meerdere
studies. Bovendien zijn deze systematische geldtransfers
contraproductief gezien zij de prikkel tot responsabilise-
ring in het verwerven van de inkomsten en het bepalen
van de uitgaven wegnemen.

7. Het toekomstige Vlaamse stelsel van SZ en Vlaams
overleg dient rekening te houden met de fundamentele
sociale beginselen, vastgelegd in de internationale
normen die Vlaanderen binden.

8. Vlaanderen is bereid om met Wallonië te onderhandelen
over doorzichtige, objectieve, resultaatgerichte en

omkeerbare vormen van solidariteit, zoals die tussen de
Länder in Duitsland maar ook tussen lidstaten van de EU
bestaan.

9. De organisatie van de SZ voor de inwoners van Brussel-19
mag geen afbreuk doen aan de tweeledigheid. Niets
belet de Vlaamse en Franse Gemeenschap om de nodige
akkoorden te sluiten voor het waarborgen van de
belangen van de inwoners van Brussel-19.

Besluit
Omwille van de hierboven vermelde redenen moeten de
organisatie en de financiering van de sociale zekerheid
zo vlug mogelijk onder de verantwoordelijkheid van
Vlaanderen en Wallonië gebracht worden.
Het streven van het OVV naar een eigen Vlaamse sociale
zekerheid is ook ingegeven door onze bekommernis
over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de
sociale zekerheid voor de komende generaties. Zonder
communautarisering dreigt de sociale zekerheid niet
alleen onbetaalbaar, maar ook asociaal te worden.

Mechelen, 20 mei 2019

Ondersteunende verenigingen:
Aktie Komitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ)  
Algemeen Nederlands Verbond
Algemeen Nederlands Zangverbond
Beweging Vlaanderen-Europa
Doktersgild Van Helmont
Euvo vzw
Gebroeders Van Raemdonckkring
Halle-Vilvoorde Komitee
IJzerwake
Komitee der Randgemeenten
Meervoud
Michiel De Swaen Kring
Nationalistische Studentenvereniging 
Taal Aktiekomitee
Vereniging Vlaamse Academici 
Vereniging Vlaamse Reisbureaus
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Vlaams Artsenverbond
Vlaams Komitee Brussel
Vlaams Komitee Druivenstreek
Vlaams Nationaal Jeugdverbond
Vlaamse Actieve Senioren
Vlaamse Volksbeweging
Volk in Nood
Voorpost
Vormingsinstituut Wies Moens
VOS Vlaamse Vredesvereniging

Het gerechtsapparaat kreunt onder de besparingen. De
dossiers beschimmelen in slecht onderhouden gebouwen.
Er is een schrijnend personeelsgebrek. Gerechtszaken duren
een eeuwigheid of meer. Sommige rechters vinden het
normaal om maar een dag per week te moeten werken (zie
BRT). België een zinkend schip?  Ondertussen, geloof me, 
zitten een hele reeks luxe (gebuisde?) politici zich te vervelen 
in fluwelen zetels in een senaat, die totaal nutteloos is en
geen financiële problemen kent! Afschaffen die speeltuin! 
Nederlands in gerechtszaken in Vlaanderen. Een evidentie
toch? Niet langer meer, dank zij deze Michel-regering in
lopende zaken en met bijna alle toeziende Vlaamse partijen!
Erg! 
Brussel heeft een nieuwe ‘boulevard’! Dure infrastructuur
wordt, met de nodige centen, omgebouwd tot een prestige-
project. Er worden 2 baanvakken weggewerkt en nu op alle
vakken tegen 50 km per uur ! Brussel heet Vlamingen met
portefeuille graag welkom. Maar niet met te veel tegelijk, hé!
Je kent een beetje Frans, toch?! Socialisten aan de macht!  
Democratische verkiezingen hebben nog eens België in zijn

blootje gezet. Onze Vlaamse media, die reeds maandenlang
steeds alles rood en groen kleurden, hebben mogen ervaren
dat ze een deel van de Vlamingen wakker hebben gemaakt!
Misschien was deze rood-groene duiding wat te opvallend.
Zo krijgen we eindelijk bijna een regering die we al lang
verdienen, een die onze belangen vooropstelt. Een regering
die eens een vuist durft te maken tegen al dat Franstalig
geweld. Hoop doet leven en hopelijk komt er eindelijk een
einde aan die schutkring rond welmenende kiezers, die er
enkel voor zorgt dat oude krokodillen en andere Belgische
mummies aan de macht blijven en aan carrièreplanning
doen, voor zichzelf en eventuele familieleden. Inderdaad,
deze oude partijen verliezen de verkiezingen, maar hebben
niets begrepen. Ze blijven vastgeroest in hun ‘DNA’ van
ingebeelde waarden (?) van postjes pakken, zakken vullen
en alles doen ‘voor de mensen’! Hallooo! 
Weg met die schutkring dus, een stem is een stem. 

Jan Goossens


