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KONING FILIP

‘Franstalige
brusselaars,
votez N-VA’
In een interview met L’Echo richt
Vlaams minister-president Geert
Bourgeois (N-VA) zich vandaag tot
de Franstalige Brusselaars. Hij zegt
dat hun stad een ‘schoktherapie’ nodig heeft en dat zijn partij daarbij de
Franstaligen in de hoofdstad ‘de politici kan geven die ze verdienen’.
‘Vandaar mijn oproep: votez N-VA’,
zegt hij. ‘Mijn hart bloedt’, zegt
Bourgeois. ‘Brussel zou één bestuur
moeten hebben, met één OCMW en
één politiekorps.’ Volgens de minister-president spreken Franstaligen
hem op straat aan en zeggen ze hem
dat ze zijn partij nodig hebben.
De oproep voor een schoktherapie is bij Brusselaar én Vlaams
minister Sven Gatz (Open VLD) in
het verkeerde keelgat geschoten.
Volgens Gatz valt Bourgeois met zijn
uitspraken ‘uit zijn rol als ministerpresident’ en ‘verdeelt hij Vlamingen en Brusselaars in plaats van hen
te verenigen’. ‘Het is wat vroeg om
de verkiezingscampagne op gang te
trekken’, zegt Gatz.

MEER WERKENDE ARMEN

40.000
De afgelopen tien jaar zijn er in
België zo’n 40.000 mensen bijgekomen die een job hebben,
maar toch moeite hebben om
de eindjes aan elkaar te knopen.
Dat berekende het Leuvense
Instituut voor de Arbeid.

Rijke Vlamingen betalen
7 miljard voor armere Walen
Jaarlijks gaat 7 miljard euro van
rijkere Vlaamse belastingbetalers naar armere Franstaligen.
Dat mag volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) ‘best een verkiezingsthema worden’.

‘Veel plezier deze zomer!’, is de
wens van koning Filip aan de
Belgen. Het Paleis zette een filmpje op Twitter van Filip terwijl
hij op de Noordzee kitesurft.

ANTWERPEN NOORD

Hangjongeren
terroriseren
wijk Stuyvenberg
Automobilisten die ‘tol’ moeten betalen als ze door de straat willen rijden, achtjarige kinderen die verplicht worden te vechten, vrouwen
die het slachtoffer worden van seksuele intimidatie en jongeren die
vanalles naar voorbijgangers gooien. De Antwerpse politie bevestigde
gisteren het bericht in Gazet van
Antwerpen dat hangjongeren de
Antwerpse wijk Stuyvenberg terroriseren.
De politie hield enkele dagen geleden al een grootscheepse controle. Ze sloot de wijk af met overvalwagens en stuurde agenten op pad
voor identiteitscontroles. ‘We kunnen niet anders dan optreden met
de harde hand’, luidt het bij de politie. ‘We willen precies weten met wie
we te maken hebben. We willen weten wie de aanstokers en wie de meelopers zijn. Dit moet ophouden.’

BART HAECK

Bourgeois heropende gisteren een
klassiek communautair debat door
een nieuwe berekening van de
transfers voor te stellen. Die gaat
over de vraag hoeveel van hun belastinggeld rijke Vlaamse belastingbetalers naar Wallonië en Brussel zien vloeien.
Die geldstroom neemt traag af,
blijkt uit berekeningen van KU Leuven-professor André Decoster en
onderzoeker Willem Sas. In 2014
bedroeg hij 7,1 miljard euro, maar
hij daalt naar 6,6 miljard euro in
2020.
De transfer is voor alle duidelijkheid geen dotatie tussen overheden. Hij geeft weer wat de Belgen
aan de overheid betalen en wat ze
daarvoor terugkrijgen en hoe daarbij de ene groep netto betaalt en de
andere netto iets krijgt.
Omdat de Vlamingen gemid-

deld rijker zijn dan de Franstaligen
vloeit vooral via de federale belastingen en de sociale zekerheid jaarlijks zowat 7 miljard euro Vlaams
belastinggeld naar Franstalige Belgen. De transfer loopt in heel beperkte mate ook via de ambtenarenweddes - er zijn per inwoner
meer Franstalige dan Vlaamse
ambtenaren - en de dotaties tussen
de overheden.
De transferdiscussie ligt zo gevoelig dat het cijfer meteen aanleiding gaf tot discussie. Bourgeois
merkte vooral op dat het cijfer van
6 tot 7 miljard euro in de lijn ligt
van vorige studies, waarvan sommige uit 2005 dateren. Toen werd
de transfer op 5 tot 6 miljard euro
geschat. ‘Het is en blijft een groot
bedrag’, zei Bourgeois. ‘Ik heb door
de jaren heen Waalse minister-presidenten horen zeggen: geef ons
nog tien jaar en de transfer is verdwenen. We stellen vast dat hij
hoog blijft.’ Volgens Bourgeois mag
de transfer daarom in 2019 ‘best
wel een verkiezingsthema zijn’.
Professor Decoster toonde zich
voorzichtiger in zijn conclusies. Hij
merkte op dat in ons belastingsysteem rijke Belgen nu eenmaal
een hoger tarief betalen dan arme

WAT ANDERE REGIO’S
AAN TRANSFERS BETALEN
Per inwoner per jaar (2005)

Lombardije 3.653
Balearen

3.284

Catalonië

2.158

Venetië

1.836

Alberta

1.654

Madrid

1.516

Vlaanderen 1.160
Bron: Onderzoekers Bosch, Núria, Marta Espasa

Belgen. Als je dat verandert, verdwijnt de transfer naar Wallonië
maar zullen ook armere Vlamingen dat voelen.
Bovendien, merkte Decoster op,
is de transfer in vergelijking met
andere rijkere regio’s in de wereld
niet uitzonderlijk hoog. In Vlaanderen ging het in 2005 om 1.160
euro per inwoner per jaar. In regio’s
als het Italiaanse Lombardije, de
Spaanse Balearen of de Canadese
provincie Alberta betaalden inwoners dat jaar tot drie keer zoveel om
hun landgenoten in armere regio’s
te steunen.
Dat de transferstroom de komende jaren wat afneemt, komt

door de zesde staatshervorming.
Die maakt Vlaanderen bevoegd
voor een groter deel van de belastinginkomsten, die dus niet naar de
inwoners van andere gewesten
kunnen vloeien. Bovendien vergrijst de Vlaamse bevolking sneller
dan die van Brussel of Wallonië,
waardoor de federale pensioenuitgaven een geldstroom in de richting van Vlaanderen op gang brengen. De bevolking van Brussel, die
vrij jong is, zal in 2020 netto 1,4 miljard euro belastingen betalen voor
pensioenen in Vlaanderen en Wallonië. Wallonië blijft tot in 2020 een
netto-ontvanger.
De transfer heeft niets te maken
met de budgetstromen tussen de
overheden, al blijven ook die tot beroering leiden. Gisteren raakte bekend dat de federale regering anderhalf miljard euro terugvordert
van de deelstaten, omdat ze het
deel van de personenbelasting dat
ze naar de drie gewesten doorstort,
heeft herberekend. De terugbetaling wordt gespreid over meerdere
jaren. Maar ze betekent voor de opmaak van de Vlaamse begroting
voor 2018, wat na de zomer gebeurt, een tegenslag van 322 miljoen euro.

Vervoort wil
in hele gewest
helft minder
schepenen

Stad Brussel schrapt
vier op de tien mandaten

DRIES BERVOET
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financiële berichten

Schepen Alain Courtois (MR, links) en toekomstig burgemeester Philippe Close (PS) gaan voor een
sober Brusssel.

De stad Brussel schrapt in een
reactie op de schandalengolf bij
de PS 326 van de 800 mandaten
in de vehikels die rond het bestuur cirkelen. Daarnaast wordt
gewied in het kluwen van vzw’s.
DRIES BERVOET
EN BERT BROENS

De sanering komt neer op een besparing van 700.000 euro op de
1,2 miljoen euro aan vergoedingen
die de stad jaarlijks uitkeert. Alle
vehikels die rond de stad Brussel
cirkelen, hun bestuurders en de
vergoedingen die ze opstrijken,
zijn in een mandatenkadaster online gezet. Het kadaster krijgt ook
een jaarlijkse update. Brussel
schrapt ook 13 van de 66 structuren
rond de stad, omdat niet altijd duidelijk was wat hun taak was.
Het kluwen van Brusselse politieke vzw’s, vehikels en vennootschappen kwam in het vizier door
het schandaal bij de Brusselse daklozenorganisatie
Samusocial.
Toenmalig Brussels burgemeester
Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) verrijkten zich op de kap van de daklozen.
Het schandaal tilde het deksel van
de Brusselse PS-beerput. Daarbij
bleek dat naar lieve lust gegraaid
werd in allerlei stadsvehikels.

MAYEUR
MOET WEG
BIJ VIVAQUA
De Brusselse schepen Els
Ampe (Open VLD) laat weten
dat Yvan Mayeur (PS) na de
zomer zijn bestuurszitje van
de stad bij de watermaatschappij Vivaqua verliest.
Mayeur verdient er 65.000
euro per jaar. Er duiken intussen nieuwe details op over
Samusocial. Er is sprake van
slecht management, waarbij
voedsel verrotte voor het bij
de daklozen raakte en dure
snoepreisjes. Mayeur blijkt
een maand na zijn vertrek
nog steeds zijn wedde als
burgemeester te ontvangen.

Het aantal mandaten wordt fors
ingeperkt en het mes gaat in de
vergoedingen voor veel van de resterende postjes. Een raad van bestuur mag hoogstens 12 leden tellen. Een zitpenning van 78 euro per
vergadering wordt de standaard.
Er wordt een uitzonderingen gemaakt voor mandaten in 14 structuren: de vijf Brusselse ziekenhuizen en de overkoepelende structuur, de vroegmarkt, de twee

sociale huisvestingsmaatschappijen, De Brusselse Keukens en Brussels Expo. De voorzitters en vicevoorzitters krijgen er in lijn met de
regeling bij de openbaarvervoersmaatschappij MIVB vergoedingen
van 12.000 tot 19.000 euro. De
Brusselse Keukens - dat maaltijden
levert aan crèches, scholen, rusthuizen en ziekenhuizen - kwam
ook in opspraak door royale zitpenningen tot 19.500 euro per jaar.
Bij de begunstigden hoorde ook
huidig interim-burgemeester Faouzia Hariche (PS). Brussels Expo
kwam onder vuur te liggen omdat
het een contract voor de uitbating
van concertzaal Koninklijk Circus
toegewezen kreeg van het Brusselse stadsbestuur. De rechter oordeelde dat er sprake is van belangenvermenging. Brussels Expo,
waarvan toekomstig burgemeester
Philippe Close (PS) voorzitter is,
wordt vereenvoudigd en gefuseerd
met twee andere vehikels.
De hervorming gaat op 1 januari
2018 in en dient ook als basis om de
intercommunales aan te pakken.
Meerderheid en oppositie werkten
drie weken aan de regeling. De
Vlaamse oppositie reageert verdeeld. CD&V is tevreden, Groen
vindt het een goeie stap maar ook
een gemiste kans. De N-VA vindt
het ronduit niets.

Terwijl de stad Brussel haar
structuren afslankt, wil de Brusselse minister-president Rudi
Vervoort (PS) in alle 19 gemeenten van het gewest het aantal
schepenen terugschroeven.
Vanaf 2018 moet dat zakken
van 139 tot 78, een daling met
44 procent. Dat staat in een nota
over de decumul die Vervoort
voorstelt aan de Brusselse regering. In het voorstel worden de
gemeenten in schijven verdeeld:
gemeenten tot 40.000 inwoners
krijgen drie schepenen, die tot
80.000 inwoners vier, tot 120.000
inwoners vijf en alles daarboven
zes. Burgemeesters, OCMW-voorzitters en de Vlaamse schepenen
blijven buiten de operatie
Burgemeesters en schepenen
zouden nog slechts één vergoeding krijgen. Hun wedde zal een
percentage zijn van die van een
Brussels Parlementslid. Burgemeesters zullen evenveel verdienen (119.978 euro bruto), schepenen krijgen 20 procent minder (95.982 euro bruto). Alle
mandaten in vehikels die samenhangen met hun mandaat
worden onbezoldigd.
Vervoort pleit ook voor een
integrale decumul. Een lid van
het schepencollege mag geen
mandaat van volksvertegenwoordiger of een functie in de
openbare sector uitoefenen. Het
is onduidelijk of Vervoort de
steun zal krijgen van de meerderheid. De Brusselse regering is
ontslagnemend nadat het cdH
de meerderheid met de PS in de
schandalengolf rond de socialisten heeft opgeblazen.

78
Minister-president Rudi
Vervoort wil dat er in de
19 Brusselse gemeenten nog
78 van de huidige 139 schepenmandaten overblijven.

