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23 november 2017

“Ondanks miljardentransferten uit Vlaanderen:
meer dan één vijfde van de Waalse bevolking in armoede;
in Brussel bijna 1 op 3!”
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de
gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen
tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van
de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.
Het VNZ stelt vast dat de consumptieverschillen voor 2016 nog steeds significant zijn en
dat niettegenstaande de toenemende vergrijzing in Vlaanderen.
Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.188,49) en een
Waal (€ 2.272,75) bedroeg in 2016 nog 84,26 euro per persoon.
Uitgaven gezondheidszorgen 2016:
Aantal rechthebbenden

Totale uitgaven

Uitgaven/hoofd

Vlaanderen

224.859

395.151.160

2.188,49

Wallonië

253.827

467.445.243

2.272,75

Brussel

48.416

80.833.175

2.100,71

527.102

1.170.693.009

227.263.431

(niet toewijsbaar)

Totaal

2.221,00

In Wallonië werd er in 2016 per hoofd 3,85 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.
Ter vergelijking: verwachte uitgaven gezondheidszorgen voor 2017 in België:
€ 25.449.372.000

Aantal inwoners: 11.303.528

Uitgaven per inwoner: € 2.251,45

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde
tegemoetkoming.
Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (VT – LNZ):
Verhoogde tegemoetkoming
Vlaanderen
27.273
Wallonië
57.917
Brussel
9.859
Totaal
95.049

Percentage leden
12,13%
22,82%
20,36%
18,03%

In Wallonië ‘geniet’ meer dan één vijfde van de bevolking van het recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming. Ook de cijfers van Brussel zijn vrij alarmerend met meer
dan 20 % van de bevolking, al zijn de aantallen voor de Neutrale koepel voor het
hoofdstedelijk gewest minder representatief.
Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2016
-> 30.06.2017):
Verhoogde tegemoetkoming
Percentage leden
Vlaanderen
967.766 -> 960.502
15,14% -> 14,99%
Wallonië
727.811 -> 717.204
20,99% -> 20,68 %
Brussel
345.665 -> 341.874
31,62% -> 31,37 %
10.141 -> 9.026
4,60% -> 4,33 %
Buitenland & onbekend
Totaal
2.051.383 -> 2.028.606
18,36% -> 18,14 %
Wanneer we de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kan enkel maar onthutst
vastgesteld worden dat in Brussel bijna één derde van de bevolking in armoede leeft.

Deze percentages blijven vrij constant ondanks de enorme solidariteit - ruim 12 miljard
euro - vanuit Vlaanderen met Wallonië en Brussel.
Wel tekent zich een kleine gunstige evolutie af tussen december 2016 en juni 2017.
Maar op deze wijze zal de jaarlijkse geldstroom nooit afnemen en is er ook minder ruimte
om de armoede in Vlaanderen zelf fors terug te dringen.
Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2016 stelt het VNZ verder vast dat een
Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 8.963 euro aan sociale
zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 6.778, of een verschil van
2.185 euro!
Bijdragen aan de sociale zekerheid (voor het jaar 2016):
Aantal gerechtigden

Totale bijdragen

Bijdr./ger.

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

154.995
168.900
32.554

1.389.228.130
1.144.731.894
237.153.509

8.963,05
6.777,57
7.284,93

Totaal

356.449

2.771.113.533

7.774,22

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) steeg in 2016 aan populariteit. Bijna 60 % van de
bevolking sloot een GMD af bij zijn of haar huisarts. De automatische en elektronische
verlengingen zullen dit effect zeker in de hand gewerkt hebben. Niettemin gaapt er een
medische cultuurkloof tussen de 3 gewesten. In Vlaanderen heeft bijna 3 op 4 een
GMD, in Wallonië nog niet de helft.
Aantal Globaal Medisch Dossiers (GMD):
Aantal rechthebbenden

Aantal GMD's

Percentage

Vlaanderen

224.859

165.201

73,47%

Wallonië

253.827

123.565

48,68%

Brussel

48.416

19.190

39,64%

Totaal

527.102

307.956

58,42%

Frappant blijft het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en
Wallonië tien jaren geleden nog 1,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,4
dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.
Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:
# gerechtigden

Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

156.001
170.320
32.779

3.187.160
4.404.816
603.417

20,43
25,86
18,41

Totaal

359.100

8.195.393

22,82

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige
communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering.
Verwachte uitgaven arbeidsongeschiktheid & invaliditeit voor 2017 in België:
€ 8.302.934.000

Aantal inwoners: 11.303.528

Uitgaven per inwoner: € 734,54

+++ Einde persbericht +++
Deze cijfers zijn een eigen VNZ-berekening op basis van gegevens afkomstig van de
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ) en het Riziv (wat betreft de VT).
LNZ = 4,7 % van de totale bevolking in België (527.102 verzekerden);
7 ziekenfondsen (2 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 1 in Brussel).
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is een Vlaams en bewust ongebonden ziekenfonds.
Het VNZ kent procentueel de sterkste groei en telt ruim 112.000 aangeslotenen.
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