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Het waren de Vlaamse chris-
tendemocraten die de kat de
bel aanbonden. CD&V pleitte er
vrijdag voor om de vervalda-
tum van de maaltijdcheques op
te trekken van drie naar twaalf
maanden. Door de korte geldig-
heid gaat elk jaar immers tien

miljoen euro verloren. Dat
komt omdat werknemers soms
slordig zijn, de datum uit het
oog verliezen of de papieren
cheques ergens laten slingeren
en ze niet of te laat terugvin-
den. Het is wel mogelijk om de
waarde te recupereren, maar
dat is nogal ingewikkeld en
hangt af van de goodwill van de
werkgevers en Sodexo, die de
cheques uitgeeft.

CD&V had al de steun van MR,
CDH en de groenen, maar daar
zijn ondertussen ook de Vlaam-
se socialisten en Open VLD bij-
gekomen. En niet te vergeten:
ook bevoegd minister van Werk
Monica De Coninck ziet geen
graten in een langere geldig-
heidsduur. ‘Als we daarmee een
probleem uit de wereld kunnen
helpen, dan kan ik me daar in
vinden’, klonk het gisteren. Ook
belangrijk in deze budgettair
moeilijke dagen is dat de maat-
regel geen geld kost.

Cheques afschaffen?

Vanuit liberale hoek wordt
van de gelegenheid echter ge-
bruik gemaakt om het debat
open te trekken en ronduit te
pleiten voor de afschaffing van
de maaltijdcheques. Het Neu-

traal Syndicaat voor Zelfstan-
digen (NSZ) was er dit week-
end als de kippen bij om aan te
klagen dat het systeem nu veel
administratieve rompslomp te-
weegbrengt en weinig transpa-
rant is. Waarom geen komaf
maken met de cheques en die
vervangen door een maaltijd-
vergoeding die bovenop het
nettoloon komt, vroeg NSZ-
voorzitster Christine Mat-
theeuws zich af. Ondernemers-
organisatie Unizo vraagt dit al
langer en schaarde zich dan
ook achter deze vraag.

Verworven recht

Ook Open VLD-Kamerlid Luk
Van Biesen deed dit. ‘Het is al
te gek dat maaltijdcheques
kunnen vervallen. Het is im-
mers een verworven recht en

dat mag niet beperkt zijn in de
tijd. Maar nog logischer zou
zijn dat de vergoeding recht-
streeks aan het loon wordt toe-
gevoegd. Dan maken we komaf
met die administratieve malle-
molen en alle problemen van
dien.’

De sociale bijdragen laten val-
len op de maaltijdvergoeding,
zoals het NSZ voorstelt, wil de
Vlaamse liberaal echter niet.
Dat zou ook weinig kans ma-
ken, blijkt uit een reactie van
CD&V’er Stefaan Vercamer,
initiatiefnemer van het wets-
voorstel om de geldigheidsduur
van de cheques te verlengen.
Hij benadrukt dat er al zoveel
vergoedingen zijn waarop geen
belastingen of sociale lasten
worden betaald. ‘Dit gaat alle-
maal ten koste van de sociale
zekerheid’, luidt het.

Meerderheid wil maaltijdcheques
langer geldig maken

Maaltijdcheques zijn nu slechts
drie maanden geldig en jaarlijks
gaat er 10 miljoen euro verloren
omdat mensen ze vergeten op tijd
te spenderen. Foto: blg

’’Het is al te gek dat
maaltijdcheques 
kunnen vervallen. 
Het is immers een
verworven recht en
dat mag niet beperkt
zijn in de tijd

LUK VAN BIESEN 
Open VLD-Kamerlid 

Niemand is tegen een
langere geldigheids-
duur van de maaltijd-
cheques. In het parle-
ment is er een kamer-
brede meerderheid
voor en ook minister
van Werk Monica De
Coninck (SP.A) ziet het
voorstel zitten. Open
VLD gaat nog een stuk
verder en wil de che-
ques zelfs vervan-
gen door een
hoger nettoloon.
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Liberalen en ondernemersorganisaties 
willen cheques zelfs afschaffen
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Je zou verwachten dat so-
ciale media voor een com-
municatiespecialist van
een nationale partij geen
geheimen meer vormen.
Toch nam N-VA-campag-
neleider Pol Van Den
Driessche gisteren deel
aan een stoomcursus Face-
book en Twitter in Brugge.
De infosessie rond sociale
media was een initiatief
van JCI Brugge en richtte
zich tot de Brugse politici.

‘Een mens kan altijd nog
bijleren’, lacht de Brugge-
ling. ‘Ik stam uit de tijd van
de tikmachine en heb de
sociale media pas laat leren
kennen. Ik probeer dage-
lijks iets op Facebook te
plaatsen, bijvoorbeeld over
een gevaarlijke verkeerssi-
tuatie die ik heb opge-
merkt. Ik heb intussen
4.000 volgers op Facebook
en in de periode dat ik on-
der vuur kwam te liggen,
heb ik enorm veel steunbe-
tuigingen gekregen. Ik heb
me ook via Facebook pu-
bliek verontschuldigd voor
mijn vrijpostig gedrag.
Twitter is niets voor mij
omdat ik te impulsief ben
en zaken zou tweeten waar
ik achteraf spijt van krijg.
Er zou een systeem inge-
bouwd moeten worden om
dronken of kwade mensen
tegen te houden om zaken
te tweeten.’ (lacht) (aft)

Pol Van Den
Driessche volgt
cursus Facebook

Wouter Van
Besien schrijft
open brief aan
Bruno Tobback

Groen-voorzitter Wouter
Van Besien haalt in een open
brief uit naar zijn SP.A-colle-
ga Bruno Tobback. Hij hekelt
daarin wat hij de U-bocht
van de Vlaamse socialisten
noemt inzake kernenergie.
Van Besien zegt bijzonder
ontgoocheld te zijn dat de
SP.A jarenlang de sluiting
van de kerncentrales verde-
digde, maar uiteindelijk in-
stemde met het langer open-
houden van Tihange 1. Ook
de SP.A-houding in andere
dossiers zoals Uplace of Oos-
terweel valt de groenen
zwaar. ‘Ik haat het om deze
brief te schrijven. Ik ben in
de politiek gegaan om de
rechtse politieke krachten te
bestrijden (...) Maar als jullie
op deze lakse manier met
zo’n belangrijke politiek-
economische thema’s om-
gaan, dan verzandt niet al-
leen de geloofwaardigheid
van de SP.A maar van de hele
progressieve politiek’, dixit
Van Besien. (fem)
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Neen, het gaat uiteraard niet
om N-VA-voorzitter Bart De
Wever, maar om een naamge-
noot. Maar behalve de naam
zijn er nog enkele gelijkenis-
sen. De lokale Bart is ongeveer
even groot als de nationale
Bart en heeft ook donkerbruin
haar. En tot voor kort hadden
beiden Bourgondische maten.
‘Ik heb wel geen dieet gevolgd
en heb mijn buikje nog altijd.
Ik zal hem eens vragen hoe hij
het gedaan heeft.’

Zijn voorzitter heeft hij nog
niet persoonlijk ontmoet. Bij
de voorstelling van de lokale
lijst kreeg hij gisteren wel een
videoboodschap te zien waarin
de N-VA-leider op zijn typi-
sche manier zijn naamgenoot
feliciteert en succes toewenst.

Gevraagd voor zijn naam

Bart De Wever werd bij de vo-
rige verkiezingen al gevraagd
op de lijst te gaan staan, maar

hapte toen niet toe. Nu kon hij
wel worden verleid. Dat ge-
beurde door zijn buurman, ook
een N-VA’er. ‘Ik ben inderdaad
gevraagd omwille van mijn
naam, maar ik wil het ook

doen. Ik kom uit Evergem (de
gemeente van VU-boegbeeld
Paul Van Grembergen, nvdr.)
en ben al heel mijn leven
Volksunie-gezind. Ik heb dat
van mijn ouders meegekregen.
Ik ben zestien jaar geleden in
Kaprijke komen wonen en wil
me nu maatschappelijk enga-
geren en integreren.’

Of hij het vervelend vindt dat
hij telkens weer op zijn naam
wordt aangesproken? ‘Hoege-
naamd niet. Het enige negatie-
ve was dat ik zes jaar geleden
vrij veel mails toegestuurd
kreeg die blijkbaar voor die an-
dere Bart De Wever bestemd
waren en niet echt positief wa-
ren. Haatmails dus.’

De Kaprijkse De Wever hoopt
via zijn naam wel een graantje
te kunnen meepikken van het
enorme succes dat de N-VA op
dit moment op nationaal ni-
veau heeft en van de uitstra-
ling van haar voorzitter. Hij
heeft wel vertrouwen in het re-
sultaat van de partij, maar of
hij ook een hoge persoonlijke
score gaat neerzetten, kan de
bijna 48-jarige Oost-Vlaming
naar eigen zeggen helemaal
niet inschatten. Ook op de
vraag of hij graag verkozen zou
zijn, antwoordt De Wever
voorzichtig. ‘Ik ben nog maar
pas bezig. Maar ik zou er geen
bezwaar tegen hebben’, klinkt
het.

De N-VA van Kaprijke
heeft een wit konijn
binnengehaald: Bart
De Wever. Hij staat bij
de komende gemeente-
raadsverkiezingen wel
maar op de achtste
plaats, maar toch wil
de partij met hem sco-
ren. 
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Bart De Wever staat op
N-VA-lijst in Meetjesland

’’Ik heb wel geen dieet
gevolgd en heb mijn
buikje nog altijd. 
Ik zal Bart eens 
vragen hoe hij het 
gedaan heeft

BART DE WEVER
uit Kaprijke

Kaprijkse
afdeling hoopt
te scoren met
naamgenoot 
De Wever
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Bart De Wever uit Kaprijke werd via
een videoboodschap gefeliciteerd door
zijn naamgenoot en voorzitter. Foto: emt
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Janssens ziet
twee rode dra-
den in zijn
programma.
Enerzijds wil
hij zijn project
voor Antwer-
pen afmaken
dat hij in 2003
gestart is. ‘We
doen aan lan-

getermijnplanning’, zegt
Janssens. ‘We hebben bewe-
zen dat er in Antwerpen be-
stuurd kan worden zonder
conflicten die breed worden
uitgesmeerd in de media. De
voorbije negen jaar heeft het
stadsbestuur de eerste fase
afgewerkt, na oktober willen
we aan de tweede fase begin-
nen.’

En dan moeten er dringend
10.000 woningen bijkomen
voor 2018 om de bevolkings-
groei die Antwerpen te wach-
ten staat, op te vangen:
100.000 mensen over twintig
jaar. ‘En die mensen hebben
recht op ontspanning. Daar-
om komt er 300 hectare
groen en openbaar domein
bij.’ Ook aan het nijpende te-
kort in het onderwijs is ge-
dacht. ‘Er komen tegen 2025
vijftig basisscholen en 5.000
plaatsen in de kinderopvang
bij voor 25.000 kinderen.’

En Janssens verwijst ook
naar De Wever. ‘Wij hebben
geen verborgen agenda. De
Wever wil Antwerpen ge-
bruiken als breekijzer voor
de nationale politiek en om
Vlaanderen onafhankelijk te
maken. Iemand die alleen
dingen zegt maar nooit din-
gen doet, blijft onaantast-
baar. Wij hebben de bedoe-
ling de stad beter te maken.’
(vvb)

Patrick Janssens:
‘Wij hebben geen
verborgen agenda
zoals N-VA’
Antwerps burgemeester
Patrick Janssens (SP.A)
heeft zijn campagne voor
de gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober defini-
tief afgetrapt. Net als in
2006 wil hij burgemeester
zijn boven de partijen
heen. ‘En zonder verbor-
gen agenda zoals bij N-VA.’
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Carl Huybrechts
doet het voor N-VA
in Brasschaat

Televisiefi-
guur en pre-
sentator van
de Proms,
Carl Huy-
brechts (61),
komt bij de
gemeente-
raadsverkie-
zingen op

voor de N-VA in Brasschaat.
Hij staat maar op de 17de
plaats, maar wil toch schepen
worden, liet hij aan Gazet van
Antwerpen weten. Huy-
brechts werd al een tijdje ge-
associeerd met de N-VA. Hij
trainde samen met Bart De
Wever voor de Ten Miles en
begeleidde de N-VA-voorzit-
ter bij zijn dieet. (fem)
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