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Meer dan 40.000 zelfstandigen en uitoefe-
naars van vrije beroepen – van artsen en ad-
vocaten tot beenhouwers – vechten de 150

procent hogere belasting op de ‘liquidatiebonus’ aan. Dat zegt hun advocaat Vic-
tor Dauginet. Ze stappen naar het Grondwettelijk Hof om de belastingverhoging
te laten vernietigen. Wie vanaf oktober volgend jaar zijn bedrijf opdoekt, moet
immers meer belasting betalen om de reserves van het bedrijf op te strijken.

‘Dit heeft de schijn van een
intimidatiepoging’
CD&V-voorzitter Wouter Beke is ‘not amused’ dat
Belgacom-CEO Didier Bellens in een brief vraagt
dat hij CD&V-Kamerlid Roel Deseyn op de vingers
tikt omdat die hem ‘persoonlijk heeft gekwetst’.

Elektronisch
stemmen ‘geen
discriminatie’

Het Grondwettelijk Hof
ziet geen discriminatie tus-
sen kiezers die digitaal
stemmen en kiezers die nog
met potlood en papier hun
stem uitbrengen. Zo stelt
het Hof nu in een arrest na
een klacht. Het Hof stelt
ook dat de integriteit en het
geheim van de stemming
met de nieuwe computers
in 2012 werd gewaarborgd.
Daarmee verwerpt het
Grondwettelijk Hof het be-
roep tegen het decreet. De
indiener van de klacht
voerde bij het Grondwette-
lijk Hof onder meer aan dat
er sprake was van discrimi-
natie omdat bij het digitale
stemmen het geheim van de
stemming niet gegaran-
deerd werd. Op de uitge-
printe stem staat namelijk
op wie en/of op welke partij
u heeft gestemd. Het
Grondwettelijk Hof heeft

de argumen-
ten van de
verzoeker nu
over de hele
lijn afwezen.
Vlaams mi-
nister van
Bestuurs-
zaken Geert
Bourgeois
(N-VA) is te-

vreden met de uitspraak.
‘Er is veel energie besteed
aan het uitwerken van de
procedures en alles is ook
uitvoerig getest’, beklem-
toont hij. (wer)

Eric Van Rompuy:
‘Veer is gebroken
bij N-VA’

De recente peiling van
De Standaard en de VRT
wijst uit dat N-VA ‘niet in-
contournable zal zijn op al-
le niveaus. Een trend-
breuk’, zo schrijft Vlaams
parlementslid Eric Van
Rompuy (CD&V). ‘De
N-VA valt duidelijk bene-
den de 30 procent en
CD&V klimt uit het dal
naar de 20 procent. Eén
zwaluw maakt de lente
niet, maar ik maak uit deze
peiling toch op dat meer en
meer Vlamingen bedanken
voor een blokkering in
2014 en oplossingen willen
voor de sociaaleconomi-
sche problemen.’
De CD&V’er stelt ook vast
dat de Vlamingen N-VA-
voorzitter Bart De Wever
niet zien als premier noch
als minister-president. ‘De
veer is gebroken bij N-VA
en andere partijen kunnen
hierbij hun voordeel doen’,
aldus Van Rompuy. (blg)
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De groepsaankoop gas en elek-
triciteit voor alle federale over-
heidsgebouwen, die tot spijt
van Johan Vande Lanotte
(SP.A) door Electrabel was ge-
wonnen, heeft al bijna drie keer
zoveel geld bespaard als ver-
wacht. ‘We hadden schattingen
binnengekregen van een te ver-
wachten jaarlijkse besparing
van zo’n 6 miljoen euro. Intus-
sen is duidelijk dat we bijna
15 miljoen euro minder zullen
moeten betalen voor gas en
elektriciteit’, zegt een opgeto-
gen staatssecretaris voor de
Regie der Gebouwen Servais
Verherstraeten (CD&V). ‘We
zullen dit jaar 15 procent min-
der gas en 10 procent minder
elektriciteit hebben verbruikt.’

Uitschieter is de hoofdzetel
van de Regie der Gebouwen, zeg
maar de conciërge van de fede-

rale overheid. Die slaagde er de
voorbije jaren in de energiefac-
tuur met 40 procent terug te
dringen, ‘en dat zonder grote
investeringen te moeten doen’.

Leger doet niet mee

Voor volgend jaar hoopt
Verherstraeten nog betere
resultaten neer te zetten. Zo
doet ook de Rijksdienst voor
Kinderbijslag deze keer mee,
goed voor nog eens elf uit de
kluiten gewassen kantoorge-
bouwen.

Het Belgische leger van defen-
sieminister Pieter De Crem
(CD&V) – die zich deze week
nog verzette tegen een lagere
btw op elektriciteit – doet niet
mee aan de groepsaankoop van
Verherstraeten. ‘Om veilig-
heidsredenen’, klinkt het. (wer)

Overheid bespaart 15 miljoen
dankzij... Electrabel Open VLD gaat na de verkie-

zingen van volgend jaar voluit
voor een sociaaleconomische
regering zonder staatshervor-
ming. Voorzitter Gwendolyn
Rutten sluit zich daarmee aan
bij wat MR-vicepremier
Didier Reynders (foto) in on-
ze weekendkrant zei. De mi-

nister van Bui-
tenlandse Za-
ken pleitte
voor een so-
cio-economi-
sche regering
zonder staats-

hervorming.
‘Ik vind
dat we
ons nu
vijf jaar
lang van
elke
com-

munautaire beslissing moeten
onthouden’, verklaarde hij.

En zijn boodschap krijgt
meteen bijval. Open VLD-
voorzitter Gwendolyn Rutten
treedt Reynders immers vol-
mondig bij.
‘De focus na de verkiezingen

moet op het sociaal-economi-
sche liggen’, aldus Rutten.
‘We zijn klaar met het rondje
staatshervorming. Dit najaar
wordt die staatshervorming
gestemd. De volgende vijf jaar
moet het gaan om de econo-
mie en de jobs van mensen en
niet om het zoeken van vijan-
den en om het bashen zonder
uitleg te geven’, sneerde ze
richting de N-VA van Bart De
Wever. ‘Ons standpunt is heel
duidelijk: voor een nieuwe
staatshervorming hebben we
de tijd en de luxe niet. Het
moet over de economie gaan.’
(wer)

Rutten steunt oproep Reynders

‘Ik kan aan mensen messen en
vorken geven om te eten, maar
ze moeten ze willen gebruiken’,
zegt Monica De Coninck (SP.A),
federaal minister van Werk.
‘Het federale niveau is niet ver-
antwoordelijk voor de begelei-
ding van jongeren. Ik wil het
morgen doen, ik heb het al hon-
derd keer gezegd, direct en met
veel plezier. En ik zal resultaat
halen ook. Maar u kunt mij niet
verwijten dat wij dat moeten
doen, terwijl we het niet mogen
doen’, reageerde De Coninck af-
gelopen week gepikeerd op de
vragen van Groen-Kamerlid
Kristof Calvo naar het matige
succes van de relancemaatregel

van de regering-Di Rupo.
In het kader van de relance-

strategie besloot de federale
regering midden vorig jaar
10.000 stageplaatsen te organi-
seren voor jongeren zonder
diploma middelbaar onderwijs.
Het moet die jongeren de kans
bieden om een eerste levens-
noodzakelijke arbeidservaring
op te doen. Maar dat loopt zeer
moeizaam, zo leren de cijfers.
Volgens de cijfers waarover De
Coninck beschikt, waren er

eind augustus in Vlaanderen
251 jongeren aan de slag in zo’n
stageplaats, 4 in het Waalse
gewest en 18 in het Brusselse
Gewest. Vlaams minister van
Werk Philippe Muyters (N-VA)
zegt dat het cijfer voor Vlaande-
ren hoger ligt. Volgens hem zijn
er tot eind september al 479
jongeren met een stageplaats.

‘De Coninck moet ons niet
verwijten dat we niet willen
meewerken’, zegt Muyters. ‘Wij
waren het eerste gewest dat

intern de regels heeft aangepast
om de stageplaatsen mogelijk te
maken. In Wallonië zijn de
instapstages pas in augustus
2013 van start gegaan.’

Taal en rijbewijs

Muyters verwijst naar onder
meer de gebrekkige taalvaar-
digheid van de kandidaat-
stagiairs en hun beperkte mobi-
liteit als hindernissen om van
het project een succes te ma-
ken. Hij wijst erop dat slechts
1 procent van de jongeren een
rijbewijs heeft. ‘Bpost wil bij-
voorbeeld vanaf februari 2014
heel wat stageplaatsen aanbie-
den, maar de stagiair moet wel
over een rijbewijs beschikken.’

Maar ook de federale regel-
geving deugt volgens hem niet.
‘Ik heb plastic messen en
vorken gekregen, daarmee kan
ik toch geen biefstuk snijden?’
Hij wijst erop dat de jongeren
pas tussen de zevende en de
twaalfde maand nadat ze van
school komen in aanmerking
komen om aan zo’n stage te be-
ginnen. ‘Vanaf januari 2014 zul-
len de nieuwe schoolverlaters
van juni 2013 in aanmerking
komen, nu kan ik dus niets
doen.’

De federale overheid voorzag
voor Vlaanderen 4.450 van de
10.000 stageplaatsen. Maar dat
cijfer zal niet gehaald worden.
‘Het is een maatregel die meer
tijd nodig heeft gehad dan voor-
zien’, zegt Muyters. ‘We zullen
de cijfers zeker niet halen. Dat
komt doordat we alles op een
half jaar moeten realiseren.’

Er zijn nog geen vijf-
honderd jongeren aan
de slag in een van de
beloofde 10.000 stage-
plaatsen. Die lanceer-
de de federale regering
vorig jaar als relance-
maatregel. De federale
en Vlaamse ministers
van Werk geven
elkaar de schuld
voor de mislukking.

CHRISTOF VANSCHOUBROEK
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10.000 stageplaatsen beloofd,
nog maar 500 ingevuld

40.000
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‘Rechtlijnig, recht door zee. Dat is wat de
Vlaming wil, dat is wat hij apprecieert. En
dat weet Maggie, dus doet ze dat. Al is ze
ook heel rechtlijnig van nature’, valt te ho-
ren.
Dat wordt bevestigd op haar kabinet: ‘Dat
heb je met dokters. Die draaien niet rond
de pot als ze een patiënt slecht nieuws
moeten vertellen.’

Dat die rechtlijnigheid sterk wordt ge-
apprecieerd, blijkt ook uit de politieke
peiling van dit weekend. Die is afgenomen
op het moment dat De Block zeer zwaar
onder druk stond om toe te geven de jonge
Afghaan Navid Sharifi in ons land te laten
blijven, in plaats van hem te repatriëren.
De onvermurwbare houding van De Block
leverde haar uiteindelijk meer stemmen
op dan het haar stemmen kostte. Ook al
vond een groot deel van de publieke
opinie dat Navid in België moest blijven.

Het deed criticasters dit weekend beslui-
ten dat er voor uitgeprocedeerde asiel-

zoekers weinig
hoop bestaat dat

de staatssecre-
taris ooit een

beslissing
van haar
adminis-
tratie on-

gedaan
maakt.

1 Rechtlijnig‘Gelukkig is dit géén
loopwedstrijd’,
grapte staatssecre-

taris Maggie De Block (Open
VLD) toen dit weekend bekend
geraakte dat ze intussen de op
één na populairste politicus
van Vlaanderen is. En dat voor
een politica die tot twee jaar
geleden een haast anoniem
bestaan op de achterste parle-
mentsbanken leidde. Vier
redenen waarom Maggie plots
zo megapopulair is. WERNER ROMMENS

Het stormde even op het moment dat
toenmalig Open VLD-voorzitter Alexander
De Croo bekendmaakte dat hij Maggie De
Block had gevraagd om de post van staats-
secretaris voor Asiel en Migratiebeleid in
te vullen. En niet enkel binnen de par-
tij. Ook daarbuiten vroeg men zich af wat
Alexander De Croo bezielde, onder meer
omdat De Block geen greintje ervaring had
met deze thema’s en dat voor het oog van
de camera’s nog eens heel erg grif toegaf.
‘Het was ook zo, moest ik dan liegen?’, zei
ze achteraf.

Maar het zorgde ervoor dat De Block van-
uit een complete underdogpositie aan haar
job kon beginnen, op een moment boven-
dien dat ze plots ook een spervuur aan vra-
gen, opmerkingen en niet-geslaagde grap-
pen moest incasseren over haar voorko-
men. Het Maggie-bashen werd op de duur
zo fel dat SP.A-politica Freya Vanden Bos-
sche zich eens goed kwaad maakte: ‘Vrou-
wen in de politiek moeten precies onzicht-
baar zijn. Wie er goed uitziet, krijgt com-
mentaar, wie aan de zware kant is ook.’

Het grote publiek sloot Maggie De Block,
die zich naar eigen zeggen van alle com-
mentaar op haar gewicht niks aantrok, in
de armen. Het Maggie-bashen, zoals bij het
begin van haar ambtsperiode, is sindsdien
compleet verleden tijd.

2 Authentiek

Op het eerste zicht lijkt collegialiteit
haar populariteit weinig te kunnen be-
invloeden. En toch, door zich binnen de

regering zo-
danig collegi-
aal op te stel-
len, heeft ze
enorm veel
krediet opge-
bouwd. Re-
sultaat: nie-
mand pro-

beert haar ‘vliegen af te vangen’ en er
worden weinig of geen politieke spelle-
tjes gespeeld rond haar dossiers. En als
ze aan de regering iets vraagt, krijgt ze
meestal ook haar zin. Dat komt haar be-
leid dan weer ten goede.

‘De politiek kan soms een ruwe stiel
zijn, met ministers die zich in je dos-
siers mengen of persconferenties or-
ganiseren over thema’s waar jij eigen-
lijk bevoegd voor bent’, klinkt het bin-
nen de regering. ‘Bij Maggie gebeurt
zoiets niet. Zij nodigt desnoods de
halve regering uit wanneer ze als
staatssecretaris een nieuw gebouw
gaat openen, omdat ze toch maar ze-
ker niemand voor het hoofd wil sto-
ten. Dat ze als gevolg daarvan met
haar gebouw zelf niet het nieuws
haalt, dat neemt ze er bij.’

Gevolg van die collegialiteit is wel
dat zelfs PS-voorzitter Paul Mag-
nette, zoals gisteren in De Zevende
Dag, ongevraagd een lofzang af-
steekt over Maggie De Block en
haar werk binnen de rege-
ring. En dat kan tellen, vermits
de PS op de thema’s asiel en mi-
gratie jarenlang fors heeft dwarsge-
legen. ‘Een goede collega, die ik zeer
kan appreciëren’, kon Magnette niet
genoeg beklemtonen. En dat zal Mag-
nette niet over alle ministers zeggen.

3 Collegiaal
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Het recept van Maggie

Maggie De Block is weliswaar huisarts
van opleiding, maar o wee de patiënt die
haar ‘mevrouw doktoor’ noemt. ‘Ik geniet
énorm van de menselijke contacten en het
opvolgen van patiënten van alle slag en
stand die bij mij al vele jaren op bezoek
komen.’ Onlangs liet ze zich zelfs ontval-
len dat ze haar patiënten eigenlijk mist, nu
ze als staatssecretaris haar huisartsen-
praktijk wat heeft moeten terugschroeven.

En dat volkse, sociale imago slaat duide-
lijk aan bij het grote publiek. Eerst bij de
Open VLD-militanten, die haar begin dit
jaar tijdens de Open VLD-nieuwsjaarsre-
ceptie op een daverend applaus trakteer-
den. Zij hadden het duidelijk wat gehad
met de stoet jonge, knappe, flitsende nieu-
we figuren. En sindsdien heerst die Mag-

gie-manie ook
bij het grote
publiek.

‘Maggie De
Block behoort
tot de strek-
king van volk-
se, sociale
liberalen,

vaak op het platteland terug te vinden’,
zegt een CD&V-regeringslid. ‘Herman De
Croo is ook zo’n figuur. Het zijn geen
ideologische scherpslijpers die zich soms
verliezen in moeilijke politieke traktaten.
Lees of bekijk maar eens en interview met
Maggie De Block. Ze praat op het niveau
van de mensen, relativeert zichzelf heel
hard. Ze doet maar haar werk, klinkt het
vaak. En dat soort imago slaat vandaag de
dag heel erg aan.’

‘Je moet eens in een zaal staan waar
Maggie De Block binnenkomt. Dan pas
besef je wat voor effect Maggie op de men-
sen heeft. Iedereen wil met haar praten, en
zij ook met iedereen. Niet alle politici kun-
nen én willen dat’, zegt partijgenoot en
goede vriend Luk Van Biesen.

4 Volks

Waarom staatssecretaris De Block populairder is dan Bart De Wever

Ze praat op het
niveau van de
mensen, relativeert
zichzelf heel hard

Zelfs PS-voorzitter
Paul Magnette
steekt ongevraagd
een lofzang af


