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37 procent ACW’ers 
zou N-VA stemmen
BRUSSEL - Mochten het nu ver-
kiezingen zijn, dan zou zo’n 37% 
van de ACW-leden vandaag voor 
de N-VA stemmen. 
Dat blijkt uit een peiling door 
Knack bij 2.000 Vlamingen van  
wie meer dan duizend lid zijn van 
een of meer ACW-verenigingen 
(KWB, Femma, KAJ, OKRA, 
Ziekenzorg, Pasar, Wereldsoli-
dariteit). Andere opmerkelijke 
resultaten: 30% van de Vlamin-
gen en een kwart van de ACW-
leden vindt dat het ACW illegaal 
handelde in het Dexia-dossier. 
Meer dan de helft van de Vla-
mingen en 40% van de ACW’ers 
vindt dat het ACW zijn sociale 
principes verloochende. De helft 
van de Vlamingen en 38% van 
de ACW’ers hebben nu minder 
vertrouwen in het ACW en amper 
18% van de ACW’ers vindt dat 
voorzitter Develtere het dossier 
goed aanpakte. ED

Morgen geen 
spooractie van ACOD
BRUSSEL - De socialistische vak-
bond ACOD Spoor zal morgen 
21 maart dan toch geen acties 
voeren bij de spoorwegen. 
Na het directiecomité bij spoor-
infrastructuurbeheerder Infrabel 
besloot de vakbond om de aan-
zegging voor acties in te trekken. 
Een werkgroep met medewerkers 
van Infrabel, de NMBS-Holding 
en de erkende vakbondsorgani-
saties zal de verloning van het 
personeel en de arbeidsomstan-
digheden onderzoeken. Het direc-
tiecomité engageerde zich om de 
afspraken van die werkgroep na 
te komen. De vakbond stelde ook 
als voorwaarde dat tegen 1 juli al 
enkele concrete zaken op papier 
staan. De spoorbond is ontevre-
den over het personeelstekort en 
de verslechterde werkomstan-
digheden voor de spoorwerkers. 
Ook wil ze een herwaardering 
van de laagstbetaalde categorie 
bekomen. Belga

841 meldingen van 
putten in de wegen
BRUSSEL - De lange winter laat 
zich voelen in het aantal gaten in 
de Vlaamse wegen. 
Op het meldpunt van het Agen-
schap voor Wegen en Verkeer 
zijn sinds het begin van dit jaar 
al 841 meldingen binnengekomen 
van putten in het wegdek. Dat 
zijn er een pak meer dan vorig 
jaar, toen het om 120 meldingen 
ging. In 2011 waren het er 311. 
De oorzaak van deze drastische 
stijging ligt voor de hand: maart 
is al bijna voorbij maar de winter-
prikken blijven mekaar gestaag 
opvolgen. Voor vandaag wordt 
zelfs opnieuw sneeuw verwacht. 
Het Agentschap wijst er op dat 
er dit jaar ook meer promotie is 
gemaakt rond het meldpunt. Op 
die Vlaamse wegen werd al 75.786 
ton zout gestrooid, drie keer meer 
dan vorige winter. Belga

België riskeert EU-boete 
van 753 miljoen door Dexia
BRUSSEL - De regering-Di Rupo moet de steun aan 
Dexia in de begroting 2012 verwerken. Dat zegt Eu-
rostat. Hierdoor stijgt het begrotingstekort 2012 met 
terugwerkende kracht tot 3,7%. Dat is slecht nieuws 
voor de regering. Maar het heeft - hoe vreemd dat ook 
mag klinken - geen gevolgen voor de begroting 2013.
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WAAR GAAT HET OVER?
Begin november beslisten België 
en Frankrijk om 5,5 miljard euro 
in de restbank van Dexia te pom-
pen, waarvan 2,915 miljard euro 
voor rekening van ons land. De 
kapitaalverhoging was nodig, an-
ders zou de restbank failliet zijn 
gegaan en dat had de Belgische 
en Franse regeringen nog meer 
geld gekost.

WAT IS HET PROBLEEM?
Volgens toenmalig minister 
van Financiën Steven Vanac-
kere (CD&V) moest men die 
kapitaalsverhoging zien als een 
investering. Door zo te handelen 
kon de regering het geld dat ze op 
de kapitaalmarkten leende om 
de kapitaalverhoging te kunnen 
doorvoeren, bij de rest van de 
Belgische staatsschuld tellen.
Maar nu zegt Eurostat in een ad-
vies aan de Europese Commissie 
dat de Belgische regering fout zat, 
dat men kapitaalverhogingen niet 
mag zien als een investering maar 

als een uitgave en dat deze dus in de 
begroting 2012 had moeten staan.

WAT BETEKENT DIT VOOR
DE BEGROTING 2012?
De begroting 2012 werd afgesloten 
met een tekort van 2,95% van het 
bbp. Dat was al iets meer dan de 
2,8% waartoe de regering zich had 
verbonden in het stabiliteitspact 
2012-2015. Door de beslissing van 
Eurostat moet de kapitaalverhoging 
voor Dexia boekhoudkundig ver-
werkt worden in de begroting 2012 
en stijgt het tekort nu zelfs tot 3,7%. 
Voor de staatsschuld verandert er 
niets, het geld was al geleend.

KRIJGT BELGIË NU EEN BOETE
VAN 753 MILJOEN EURO?
Landen die de begrotingsobjectie-
ven niet halen, riskeren een boete. 
Dat is nu het geval voor België. Die 
kan oplopen tot 0,2% van het bbp. 
Het Belgisch bbp 2012 bedroeg 
376,68 miljard euro. Een boete van 
0,2% van het bbp komt neer op een 
boete van 0,753 miljard euro. Of 

KAPITAALVERHOGING DEXIA GEEN INVESTERING MAAR UITGAVE

België die boete ook moet betalen, 
weten we pas in mei. De Europese 
Commissie zou kunnen beslissen 
om geen boete op te leggen, omdat 
de redding van Dexia een eenmalige 
uitgave is. Daar tegenover staat dat 
België al langer een boete riskeert 
omdat het in de periode 2010-2012 
niet voldaan heeft aan drie door de 
Commissie opgelegde voorwaar-
den:
✓ een jaarlijkse daling van de staats-

schuld met 2% van het bbp,
✓ een begrotingstekort van minder 

dan 3% van het bbp,
✓ een jaarlijkse sanering van de 

overheidsfinanciën met voor 
minstens 0,75% van het bbp aan 
structurele maatregelen.

WAT BETEKENT DIT VOOR
DE BEGROTING 2013?
Het kan vreemd klinken, maar dit 
heeft géén gevolgen voor de begro-
ting 2013. De kapitaalverhoging 
voor Dexia was immers een een-
malige operatie. Dat betekent dat 
er niet extra moet bespaard worden 
bovenop de 2,5 miljard euro aan 
maatregelen die de regering nu al 
moet nemen om het begrotingsob-
jectief 2013 - een tekort van maxi-
mum 2,15% van het bbp voor alle 
overheden samen - te halen.
Er is wel een afgeleid effect. Bin-
nen de regering-Di Rupo gingen 
er stemmen op om het begrotings-

objectief los te laten, om nu iets 
minder maatregelen te nemen en 
dat later te compenseren wan-
neer het economisch weer beter 
gaat. Het zal nu moeilijker zijn 
om clementie te krijgen van de 
Europese Commissie.

WAT ZEGT MINISTER
VAN FINANCIËN KOEN GEENS?

Geens aanvaardt de beslissing 
van Eurostat. Uit zijn medede-
ling kan men ook a!eiden dat 
hij hoopt dat de Europese Com-
missie ons land geen boete geeft. 
Zijn voornaamste argument om 
die boete te voorkomen is dat ons 
land al veel structurele maatre-
gelen heeft genomen en er nog 
meer zal nemen bij deze begro-
tingscontrole en bij de opmaak 
van de begroting 2014.

Eric DONCKIER

Annemie Turtelboom. Foto Belga

Straffen voor schijnhuwelijken vertwaalfvoudigen
BRUSSEL - De straffen voor schijnhuwelijken vertwaalfvoudigen en de 
strafrechter zal schijnhuwelijken zelf kunnen ontbinden. De Kamercom-
missie Justitie heeft het wetsontwerp van justitieminister Turtelboom 
gisteren goedgekeurd. N-VA, Vlaams Belang en Groen onthielden zich.

Vorig jaar werden 9.064 onder-
zoeken naar schijnhuwelijken 
ingesteld. De wet wordt nu ver-
strengd. Maar hoe?
✓ De straffen gaan omhoog: van 
3 maanden en 600 euro boete 
naar 3 jaar en 3.000 euro voor 

een gewoon schijnhuwelijk, en van 
2 jaar en 3.000 euro boete naar  
5 jaar en 30.000 euro boete voor een 
gedwongen huwelijk.
✓ De procedures worden beter op 
elkaar afgestemd. De strafrechter 
zal ook een schijnhuwelijk kunnen 

ontbinden. Nu moet dat nog in twee 
aparte procedures gebeuren. 
✓ Ook het misbruik bij gezinsher-
eniging van samenwoners wordt 
aangepakt. Reden: steeds meer 
mensen die afgewezen zijn voor een 
schijnhuwelijk, proberen het op-
nieuw via een ‘schijnsamenwoonst’. 
Het wetsontwerp omschrijft nu 
duidelijk wat ‘schijnsamenwoonst’ 
is. Dezelfde maatregelen gelden nu 
in beide gevallen. 

✓ Wie wil trouwen, moet binnen de 
drie maanden een antwoord krijgen 
van de ambtenaar van de burger-
lijke stand. Blijft dat uit, wordt het 
huwelijk goedgekeurd. Bij een ver-
moeden van schijnhuwelijk, wordt 
het parket ingelicht. Dat krijgt vijf  
maanden voor onderzoek. 
✓ Ook de consulaten en buitenlandse 
ambassades zullen kunnen onder-
zoeken of een Belg in het buitenland 
een schijnhuwelijk pleegt. JDW

Foto LD
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Niemand koopt nog zonnepanelen

De forse terugval van het aantal 
installaties heeft ook zijn weerslag 
op de tewerkstelling in de sector. 
Die werd gehalveerd tot 3.000 
werknemers. “De markt ligt nu wat 
stil”, zegt Alex Pol!iet, voorzit-
ter van de sectorvereniging voor 
fotovoltaïsche zonne-energie PV-
Vlaanderen. “Fotovoltaïsche zon-
nepanelen hebben in Vlaanderen 
dringend een duw in de rug nodig 
om nieuwe klanten te overtuigen 
om erin te investeren. Vandaar 
deze sterke en zichtbare campagne 
naar particulieren en kmo’s.”
Vlaams minister van Energie 
Freya Van den Bossche (sp.a) staat 
volledig achter de campagne. “Het 
is nog altijd een slimme beslissing 
om de eigen energievoorziening in 
handen te nemen”, zegt ze. “Het 
nieuwe "nancieringssysteem voor 
zonnepanelen heeft ook veel voor-
delen. Met een rendement van 5% 
per jaar is de investering op tien 
jaar terugverdiend.”
 YL

 L Tips en vakmannen op  
www.stroomvaneigenkweek.be

BRUSSEL - Met 700 
installaties voor zon-
nepanelen per maand 
zijn er vorig jaar tien 
keer minder verkocht 
dan in 2011. Dit jaar 
lijkt de verkoop, met 65 
installaties per maand, 
helemaal stilgevallen. 
De campagne ‘Stroom 
van eigen kweek’ moet 
dat tegengaan.

Waar in 2011 in Vlaanderen zo’n 7.000 zonnepanelen-installaties 
per maand werden verkocht, zijn er dat vandaag slechts 65. Foto  JE

GROTE MEDIACAMPAGNE MOET SECTOR OPNIEUW EEN BOOST GEVEN

Op 14 jaar terugverdiend

INVESTERING: 7.208 EURO
Volgens het Vlaams Energieagentschap kost een huishoudelijke 
installatie van 4 kilowattpiek (kWp) vandaag 7.208 euro.

KOST PER JAAR: 297 EURO
✔ Een netvergoeding van 233 euro.
✔  De omvormer moet tijdens de levensduur van de installatie 

(25 jaar) twee keer vervangen worden. Omgerekend kost u 
dat 64 euro per jaar.

BESPARING PER JAAR: 811 EURO
✔  Een installatie van 4 kWp produceert ongeveer 3.400 kWh 

per jaar. Bij een elektriciteitsprijs van 21,7 cent per kWh 
bespaart u jaarlijks 738 euro op uw energiefactuur.

✔  U krijgt 15 jaar lang 93 euro per 4.348 kWh geproduceerde 
elektriciteit (groenestroomcerti!caat). Omgerekend is dat 73 
euro per jaar. Bij forse schommelingen van de elektriciteits-
prijs kan dat bedrag nog veranderen.

TERUGVERDIENTIJD: 14 JAAR
✔  De eerste 15 jaar (zolang krijg je groenestroomcerti"caten) 

bespaar je 514 euro per jaar (811 euro besparing min 297 
euro kost). Het duurt dus 14 jaar voordat je je investering 
van 7.208 euro hebt terugverdiend.

✔  Na 15 jaar vallen de groenestroomcerti"caten weg  en be-
spaart u, gerekend tegen de huidige energieprijzen, nog 441 
euro per jaar.

RENDEMENT: 3,20 PROCENT
Zet u al die uitgespaarde euro’s systematisch op een spaarreke-
ning (met een rendement van 2% per jaar), dan staat er na 25 jaar 
15.956 euro op uw spaarboekje, tenminste als u uw jaarlijkse 
intresten op het spaarboekje laat staan. Uw investering van 
7.208 euro heeft dus 3,20% rendement per jaar opgebracht. 

Yves LAMBRIX

BRUSSEL - Wie vandaag een zonnepanelen-installatie plaatst, 
heeft die na ongeveer 14 jaar terugverdiend. Vier jaar geleden 
was dat al op 7 jaar. Hoog tijd voor een simulatie.

Hilde Vautmans bevalt van Sambo

Sambo Romain Nabuky Kanefu 
werd maandag om 15.30 uur ge-
boren in het Jessa Ziekenhuis in 
Hasselt. Hij woog 3,6 kg en was 
50 cm groot. Moeder en zoon 
maken het goed, al herstelt mama 
nog van een zware keizersnede. 
Hilde Vautmans (40) is al mama 
van Amani en woont al vier jaar 
samen met Semijejero (Sam) 
Kanefu. “Nu ik in Sint-Truiden 
woon is er genoeg ruimte om twee 
kinderen in alle vrijheid te laten 
opgroeien. De baby is dan ook 
meer dan welkom”, zegt ze.
De Truiense schepen bevestigt 
ook dat de krappe meerderheid in 
de gemeenteraad van aanstaande 
dinsdag niet in gevaar komt. JCr 

SINT-TRUIDEN - De Truiense po-
litica Hilde Vautmans is voor de 
tweede keer mama geworden 
van een zoontje, Sambo.

Overdracht van federale
gebouwen sleept aan
BRUSSEL- De Herkenrodekazerne in Hasselt, het oude gouvernementsgebouw en het pro-
vinciehuis hadden al in 2001 overgedragen moeten zijn aan de Vlaamse overheid. “Maar 
de overdracht vlot niet”, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld).

Van Biesen heeft van de staatssecretaris voor 
de Regie der Gebouwen Servais Verherstrae-
ten (CD&V) een lijst gekregen van federale 
gebouwen die al in 2001 hadden moeten 
overgedragen zijn aan een ander bestuur. 
“Terwijl ze in Vlaanderen bekvechten over 
meer autonomie, is de 12 jaar oude staatsher-
vorming - het Lambertmontakkoord - nog 
niet volledig afgerond”, zegt Van Biesen. “In 
totaal zijn er zo 327.300 m# gebouwen die 
nog moeten overgaan, waarvan 196.093 m# 
voor Vlaamse diensten en 131.207 m# voor 
Waalse diensten.”

Erbarmelijk
Voor Limburg staan 26.000 m# van het pro-
vinciehuis aan de Universiteitslaan op de 
lijst, 13.000 m# van de Herkenrodekazerne 

in de Maastrichterstraat en nog eens 3.000 
m# van het oude gouvernementsgebouw in 
de Lombaardstraat op de lijst. “Het provin-
ciehuis is voor de helft van de provincie zelf”, 
legt gedeputeerde Marc Vandeput (CD&V) 
uit. “Vlaanderen is voor 15% eigenaar en de 
Regie voor 35%. We moeten dus voor alles 
afspraken maken. Het is trouwens het laatste 
provinciehuis waar de Regie nog een deel 
van de kosten betaalde.” In het oude gou-
vernementsgebouw heeft de Regie een groter 
aandeel. Dat gebouw is - toch de zijde die als 
gerechtsgebouw werd gebruikt - er niet goed 
aan toe. “De Regie geeft alleen maar geld aan 
de meest noodzakelijke werken. De staat van 
deze gebouwen wordt steeds erbarmelijker”, 
vindt Van Biesen. “Toch kost dit de overheid 
nog 1,5 miljoen euro per jaar.” LC

Hilde Vautmans, hier met zoontje Amani, is 
opnieuw mama geworden van Sambo. Foto JCr 
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Onderweg naar Melosport voor de nieuwe lentecollectie
• Tennis  • Fietsafdeling
• Badmode  • Vrije tijd
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