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DE GELDSTROMEN UIT VLAANDEREN HALEN WALLONIË NIET UIT HET SLOP EN
BENADELEN DE VLAAMSE SOCIAAL ZWAKSTEN
In een gesprek met De Tijd eind september 2016 stelde Waals oppositieleider Pierre-Yves
Jeholet (MR) dat Wallonië er niet in slaagt zijn troeven te valoriseren. Hij deelde volgende
cijfers mee: Waalse werkloosheidsgraad dubbel zo groot als in Vlaanderen, Waalse
werkgelegenheidsgraad tien procentpunten lager dan in Vlaanderen, Waals aandeel in de
export 18 % tegenover 80 % voor Vlaanderen, en verwachte Waalse economische groei in
2015-2021 1,3 % tegenover 1,6 % in Vlaanderen.
Uit een studie van IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation de la Prospective et de la Statistique)
van 17 november 2016 blijkt dat de werkloosheidsgraad in 2015 in Wallonië (12,0 %)
tweemaal zo groot was als die in Vlaanderen (5,2 %) en dat die verhouding aanhoudt sinds
1990, dus reeds 25 jaar lang. Als oorzaken worden aangehaald: de hoge lonen waardoor
bedrijven er zich minder vestigen, de hogere stakingsbereidheid, een te laag opleidingsniveau,
een gebrek aan mobiliteit van de werknemers en de werkloosheidsval.
Volgens Statbel, het officieel instituut voor statistiek van de federale overheid (vroeger: NIS of
Nationaal Instituut voor de Statistiek) bestaat er een Vlaams-Waalse werkgelegenheidskloof
van bijna 10 procentpunten, die over de tien bestudeerde jaren (2005-2015) geen verbetering
vertoont. De vermelde cijfers voor 2005 zijn 64,9 % voor Vlaanderen en 56,1 % voor Wallonië,
en voor 2015 66,4 % voor Vlaanderen en 56,2 % voor Wallonië.
Het meest recente cijfer over de geldtransfers uit Vlaanderen via de eerste drie klassieke
kanalen (sociale zekerheid [SZ], bijzondere financieringswet en federale begroting) is
afkomstig van CERPE (Centre de recherche en économie régionale et politique économique,
université de Namur) en bedraagt 7,806 miljard euro in het jaar 2012 in een studie van 28
april 2015. Voeg daarbij de transfer via het vierde kanaal (intrestlasten op de staatsschuld)
met 3,850 miljard in het jaar 2003, berekend door de Denkgroep “In de Warande” in 2005,
dan komt men uit op een jaarlijks transfer van bijna 12 miljard euro uit Vlaanderen, vooral
naar Wallonië en in mindere mate naar Brussel.
Doch intussen komt de Vlaamse regering geld te kort om de wachtlijsten in de rusthuizen snel
af te bouwen, om de lange lijst van gehandicapten op te vangen, om te voorzien in de
dringende noden van scholenbouw, kinderopvang en sociale woningen, en om het hoofd te
bieden aan de toenemende verarming in de Vlaamse Gemeenschap.
Conclusie
De voornaamste oorzaak van de geldtransfers uit Vlaanderen via de SZ is de Vlaams-Waalse
werkloosheids- en werkgelegenheidskloof: die leidt tot hogere werkloosheidsuitkeringen in
Wallonië en minder inkomsten in de SZ-kas vanuit Wallonië. Doch de transfers worden in
Wallonië niet gebruikt om de genoemde kloven inzake werk te dichten en hebben bovendien
een verminderde dienstverlening aan de Vlaamse minstbedeelden voor gevolg.
De toekenning van de SZ aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap zal deze laatste aanzetten
tot een proactief werkgelegenheidsbeleid (zie: IWEPS) en haar waardigheidsgevoel versterken.
Deze nieuwsbrief kan u ook terugvinden op www.akvsz.org.

