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De Decker schreeuwt onschuld uit in Kazachgate
De onderzoekscommissie Kazachgate komt in de
zone van de waarheid.
Volgende week moeten
alle sleutelfiguren uit de
regering van 2011 op het
appel verschijnen, gisteren was het al de beurt
aan voormalig Senaatsvoorzitter Armand De

Decker (MR), die als advocaat van de Kazachse
miljardair Patokh Chodiev zijn contacten zou
hebben gebruikt om de
afkoopwet versneld goedgekeurd te krijgen.
De Decker verschool
zich achter zijn zwijgrecht als advocaat. Hij

maakte wel van de gelegenheid gebruik om in
een voorafgaande verklaring zijn onschuld uit te
schreeuwen. “Ik ben niet
tussengekomen in de totstandkoming van de wet.
In dit dossier heb ik enkel
als advocaat opgetreden.”
(hca)

Nationale Bank biedt oudere
personeelsleden uitstapregeling aan
De Nationale Bank biedt
een aantal oudere werknemers een uitstapregeling
aan. Ze krijgen de mogelijkheid om via training en
outplacement elders aan
de slag te gaan. Opmerkelijk, omdat de NBB in haar

jaarverslag er onlangs nog
voor pleitte om langer aan
de slag te blijven. De regeling komt er naar aanleiding van de sluiting van
een aantal lokale vestigingen in 2018 en van de
drukkerij in 2020. (blg, fem)

“Werkende Vlaming geeft
maandloon aan Wallonië”
Het kwam een paar
keer tot een pittige
woordenwisseling
tussen KU Leuvenonderzoekers André
Decoster (l.) en Willem
Sas (midden) en
minister-president Geert
Bourgeois.
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N-VA grijpt studie van de KU Leuven
aan voor communautaire discussie

goed, dit is tenminste het bewijs
dat het een onafhankelijke studie is. En dat het een thema zal
worden bij de verkiezingen is
wel duidelijk.”

Volgens N-VA betaalt een Vlaams gezin jaarlijks 2.590 euro
aan transfers richting Wallonië. De regeringspartij trekt die Waal betaalt onze vergrijzing
conclusie uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven, maar
Punt gemaakt, want nog geen
daar kunnen de onderzoekers zelf niet om lachen. Het leid- halfuur na de persconferentie
N-VA al met een eigen bede op de persconferentie tot een wel heel bizarre discussie kwam
rekening. “Omgerekend beteketussen de professor en de minister-president. SIMON ANDRIES nen de transfers een kost van
In 2015, onder druk van Vlaams
Belang, kondigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) aan dat hij de financiële
transfers tussen Vlaanderen en
Wallonië in kaart zou brengen.
Dat onderzoek van de KU Leuven
is nu klaar. De conclusie: de Vlamingen zien dit jaar zo’n 6,5 miljard euro belastinggeld naar Wallonië verdwijnen. Gedeeld door
het aantal Vlamingen komt dat
neer op 1.000 euro per persoon.
Vooral in de personenbelasting
draagt de rijkere Vlaming een pak
meer bij dan de armere Waal, al is
dat sinds de zesde staatshervorming al wat minder. Maar kunnen
we daar ook grote conclusies uit
trekken? Daar zijn Vlaams minister-president Geert Bourgeois en
professor André Decoster het op
zijn zachtst gezegd niet over eens.
Op de bizarre persconferentie
zorgde het gisteren voor een gênant moment en een vreemd
schouwspel voor de journalisten:
Bourgeois: “De verleiding is heel
groot om te denken wat we allemaal zouden kunnen doen met die
extra 6,5 miljard euro, denk maar
aan al onze uitdagingen op onderwijs, welzijn, mobiliteit, ...”

Decoster: (pikt in) “Dat is dus
geen conclusie die je zomaar uit
deze studie kunt trekken. Het is
niet alsof het een enveloppe is die
je zomaar kan gebruiken. Als je
het logisch vindt dat rijken meer
betalen dan armen, dan is het logisch dat er transfers zijn.”
Bourgeois: (geprikkeld) “Het is
en blijft een heel grote transfer. Al
van Spitaels tot Di Rupo zeggen ze
in Wallonië dat de transfers gaan
stoppen, het blijft al tien jaar hetzelfde. Responsabilisering blijft
dus belangrijk.”

GEERT BOURGEOIS TEGEN
ONDERZOEKER KU LEUVEN

2.590 euro per gezin en per werkende Vlaming”, benadrukken de
onafhankelijkheidsspecialisten
van de partij. “Dat betekent dat de
modale Vlaming elk jaar een
maandloon ziet verdwijnen om de
transfers te financieren.”
Dat er ook een geldstroom is van
Wallonië naar Vlaanderen om onze pensioenen te betalen, ziet
N-VA als een extra argument voor
het confederalisme. “Ja, onze
transfers naar Wallonië worden
nu gedrukt door een ouder wordende Vlaamse bevolking, maar
sinds 2015 begint de vergrijzing
ook daar toe te slaan”,
klinkt het. “We willen solidair zijn met Wallonië,
maar daar moet iets tegenover staan. Vlamingen
hebben het recht te weten
wat met hun geld gebeurt.
Grotere transparantie is
nodig.”
De ‘transparantie’ van N-VA valt
niet in goede aarde bij de onderzoekers van de KU Leuven. “Hun
omrekening naar een maandloon
is niet echt fair en staat alleszins
niet in onze studie”, benadrukt
Willem Sas. “Het lijkt vooral een
manier om de cijfers in een bepaalde richting te sturen.”

“Ik heb u niet gevraagd om
politieke conclusies te trekken”
Decoster: (pikt opnieuw in)
“Maar de studie gáát niet over responsabilisering. Niemand weet
wat het precieze effect zou zijn
van 100 procent fiscale autonomie
in de personenbelasting. Dat is
compleet koffiedik kijken.”
Bourgeois: (lacht groen) “Ik heb
u ook niet gevraagd om de politieke conclusies te trekken. Maar
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