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Verplichte taaltest

en job hebben effect

Nuwedenkendat het ergste vande crisis
achter ons ligt —waaromeigenlijk?—
scheidenweer opnieuw lustig op los.
15%meerdaneen jaar geledenvolgens
cijfers vandeBelgischenotarissen. Binnen-
kort dreigt éénhuwelijk opde twee in dit
landopdeklippen te lopen.Dat ismeer dan
ooit tevoren. Stel u voor, het fenomeen
jaagt nu zelfs deprijzen vanappartementen
enhuizendehoogte in.
Door zijn omvangondermijnt het ook
datgenewaarvoor het burgerlijk huwelijk
ooitwerduitgevonden.Namelijk een zekere
stabiliteit scheppen. Zowel in de samen-
leving als tussendepartners zelf. Stabiliteit
diemaakt dat dingenals deopvoeding van
kinderenenhet verwervenendoorgeven

vanpatrimoniumveilig en rustig kunnen
geschieden. Pas vanaf het begin vande
twintigste eeuwmoest de ‘liefde’ deel
uitmakenvanhet concept huwelijk. En
toenginghet snel ‘fout’.Want partners
blijvennudoorgaansenkel nogbij elkaar als
zemekaar ‘graag zien’. En iedereenweet
ongetwijfeld hoemoeilijk dat is omeenheel
levenvol te houden. Zeker in eenwereld
waarinweallemaal steedsmaar veel-
eisenderworden.Vooral voor deander.
Eénvandenadelige gevolgenvandie
gebrokenhuwelijken is zeer bekenden
becijferd: de ex-partners gaaner doorgaans

financieel niet echt opvooruit. Sommigen
belandenophuneentje regelrecht in de
(kans)armoede.Daarword je tochookniet
gelukkiger van.Maar het houdt ons in deze
onzekere tijdenblijkbaar niet langer tegen,
zo lerende cijfers vandenotarissen.
Deervaren relatie-expertAlfons
Vansteenwegen, bekendvandewereldwijde
bestseller ‘Liefde is eenWerkwoord’,waar-
schuwtdezeweek in hetweekblad ‘Knack’
voor eenander,misschiennognadeliger
gevolg van zap-huwelijken. «Kinderen
wordenbeschadigddoor zulke breuken.De
onderzoekers durvenhet bijna nietmeer te

zeggenomdathet nietmeer in demode is,
maar ik zeghetwél. Ik vinddat nodig.»Van-
steenwegenzegt dat het belangrijk kán zijn
omsamen teblijven voor de kinderen.
Hij ziet ookgeenenkelwetenschappelijk
bewijs voor devaakgehoorde
stelling/rechtvaardigingdat een ruzie-
makendkoppel erger is voor eenkinddan
gescheidenouders en zegt zelfs datwat
ruzie—haat zelfs —onderdeel kan zijn van
een relatie. Daarom is hij ook tegenal te
impulsieve scheidingen.
Eenopmerkelijkemening. Eénomminstens
eensover na tedenkenook. En zebespaart
sommigenonder onsmisschieneen lastige
eneenzamezoektocht naar eenveel te
duur appartement.
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HELE DAG GEKIBBEL
OVER WERKCHEQUE

De lanceringvaneenwerkchequevoor jongeren

heeftgisteren toteenheledaggebakkelei geleid

tussendepartijenvandeVlaamsemeerderheid.

Dienemenhet federaalministervanWerkDe

Coninck (sp.a)kwalijkdat zedaarmeeopdeprop-

penkomtnuhetdoelgroepenbeleidbinnenkort

wordtovergeheveldnaardedeelstaten.

Dewerkcheque is een verbetering van de Activa-
maatregel, die elke werkgever die een jonge en
laaggeschoolde in dienst neemt, maandelijks
1.000 euro korting geeft op de loonkosten. Die
maatregel wordt toegejuicht, maar niet ten volle
benutvanwegedeadministratieverompslompen
net daaraanmaakt dewerkcheque een eind. On-
dernemersorganisaties reageren gematigd posi-
tief, maar als die een maatregel van De Coninck
niet afbreken, zijn er altijdwel de partijen van de
Vlaamse meerderheid. Volgens N-VA-Kamerlid
ZuhalDemirspreektdesocialiste«campagnetaal»,
waarna de Antwerpse zelf uit de bocht ging door
op het radionieuws te verklaren dat «De Coninck
vier jaar tijd heeft gehad om de cheque in te
voeren». Vermoedelijk is het haar ontgaan dat er
tussen 2010 en 2012 niet geregeerd werd omdat
BHVgesplitstmoestworden.
Maar ookminister-president Kris Peeters liet via
Twitter zijn ongenoegen blijken over een gebrek
aan overleg. «Ongepast», volgens sp.a-fractie-
leiderBartVanMalderen. «Moeteenministerdan
tegen de werkzoekende jongeren zeggen dat ze
nogzesmaandenmoetenwachten?» (DDW)

Bedienden vechten
verschil in vakantiegeld aan

De socialistische bediendebond BBTK kondigt
gerechtelijke stappen aan tegen de verschillende
berekeningswijze van het vakantiegeld. Die rege-
ling is momenteel voordeliger voor arbeiders dan
voorbedienden.BBTKwil eenharmoniseringnaar
boven,waarbijhetsysteemvoordearbeidersvoor
iedereen moet gelden. Werkgeversorganisatie
Unizoreageertfurieus. «Opdezemanierblaastde
vakbond het overleg over het eenheidsstatuut
helemaalop.»

Open Vld en N-VA
botsen over álles

Er komt maar geen einde aan het geruzie tussen
Open Vld en N-VA. Zelfs een parlementair debat
over een regionaal dossier als het uitblijven van
waterbeschermingswerken in Geraardsbergen
ontaarddegisteren ingoedkoopmoddergooien.
«VoortdurendzittenjulliedePSaantevallen,maar
na 10 jaar regeringsdeelname slagen jullie er nog
niet in de mensen te beschermen tegen water-
overlast in de Denderstreek», klonk het bij Open
Vld-parlementslid Gwennie De Vroe. «Constant
maken jullie de mensen bang door te stellen dat
Di Rupo II slecht zou zijn voor Vlaanderen, maar
nog veel slechter voor Vlaanderen is de regering
Peeters III», aldus liberaalEgbert Lachaert. «Platte
demagogie», volgens N-VA en CD&V, datminister
vanOpenbareWerkenHildeCrevits verdedigde.
HetopbodtussenN-VAenOpenVldisalmaanden
bezig. Nadat de jonge liberalen Annick De Ridder
enLorinParys overstaptennaarN-VA, liet BartDe
Weverzichrecentontvallendathijgerustnogveel
meer liberalenhadkunnenbinnenhalen. Daarop
lekte Open Vld dinsdag dat N-VA de liberalen Luc
Van Biesen, Filip Antheunis en Bart Tommelein
hadbenaderd,watdoorN-VAwordtontkend.

(DDW)

DRIE KEERMEER
AFGHANENUITGEWEZEN

Vorig jaar zijn46Afghanengedwongen teruggestuurdnaar
hun land. Dat zijn er bijna drie keer meer dan het jaar voor-
dien (17), terwijl in 2010 zelfs geen enkele Afghaan onder
dwangwerdgerepatriëerd. DatblijktuitcijfersvandeDienst
Vreemdelingenzaken.VolgensstaatssecretarisvoorAsielen
Migratie Maggie De Block (Open Vld) wordt om en bij de
60 procent van alle asielzoekers uit het land als vluchteling
erkend. Daarmee erkent BelgiëmeerAfghaanse vluchtelin-
gendandemeesteandereEU-landen. (PGL)

‘Werk zoeken’ kan straks
volstaan als vonnis

EenwetsontwerpvanministervanJustitieAnnemieTurtelboom
(OpenVld)maaktdewegvrij voorde invoeringvanprobatieals
autonome straf. Dat betekent dat een rechter in de toekomst
iemand zal kunnen veroordelen tot het zoeken van werk, het
volgen van therapie om af te kicken van drugs of alcohol, een
opleiding bij te wonen of een contactverbod kan opleggen. Tot
hiertoe zijn zulke voorwaarden alleen maar mogelijk als ze
gekoppeld zijn aan een celstraf, maar omdat de cellen overvol
zitten,breidtTurtelboomdemogelijkhedenuitvoor«zijdienog
een tweede kans verdienen». Moordenaars, gijzelnemers en
seksueledelinquentenzijnuitgeslotenvoorde regeling. (DDW)
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De afgelopen vijf jaar kregen jaarlijks om
enbij de 40.000mensen eenBelgischpas-
poort dankzij de omstreden Snel-Belgwet
uit 2000. Maar dat aantal is helemaal in
elkaar gestuikt sinds de Snel-Belgwet op
1 januari 2013 drastisch werd terugge-
schroefd.Onderdenieuwewetkregenover
heel 2013 slechts 4.981 mensen de Belgi-
schenationaliteit, zomaakteminister van
Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld)
gisteren bekend in de Kamer. Daarmee is
hetaantalnieuweBelgenteruggevallentot
haast een tiendevandevoorbije jaren.

Controle
«Deze cijfers maken duidelijk dat we het
misbruik van de Snel-Belgwet als migra-
tiekanaal hebben afgesloten», zegt Open
Vld-Kamerlid Carina Van Cauter, één van

de drijvende krachten achter de strengere
wet.«In14 jaar tijdzijneropeenbevolking
van 11 miljoen inwoners maar liefst
800.000nieuweBelgenbijgekomenviade
Snel-Belgwet», zegtVanCauter.Nietalleen
wasdeinstroomerggroot, ineenaantalge-
vallenhaddendienieuweBelgenzelfsnog
nooiteenvoetopBelgischgrondgebiedge-
zet.Erwasooknauwelijkscontroleopfrau-

deendekandidaat-Belgmoestgeenenkele
vormvanechte integratie aantonen.
Indelangeperiodevanlopendezakenvon-
denCarinaVanCauter, Bart Somers (Open
Vld), Nahima Lanjri (CD&V) en Theo
Francken (N-VA) elkaar om de Snel-Belg-
wet ingrijpend te verstrengen. Al haakte
N-VAuiteindelijk af, ondermeeromdatde
MR niet kon leven met de N-VA-eis dat
nieuweBelgende taal vanhetgewest zou-
den moeten kennen. Uiteindelijk moeten
nieuweBelgensinds2013voldoenaaneen
heleboel nieuwe vereisten. Zo moeten ze
aandehandvaneenattestaantonendatze
éénvandedrielandstalenspreken,moeten
ze vijf jaar wettelijk in België wonen, een
permanente verblijfsver-
gunningopzakhebbenén
moeten ze in die vijf jaar
minstens twee jaar
(468dagen)gewerktheb-
ben.Bovendienmoetenze
ook een inburgerings-
cursusof eendiplomabe-
haaldhebben.

Voorzichtigheid
«Deinvoeringvandevoorwaardenwerken
integratie geeft resultaten», zegt ook
minister Turtelboom. Al roept CD&V-
Kamerlid Nahima Lanjri op tot voor-
zichtigheid. Want net omdat de ver-
strengingvandeSnel-Belgweteraanzat te
komen, was er een stormloop in 2012 en
zijn de cijfers voor 2013 wellicht kunst-
matig laag. Tot slot zijn er vorig jaar nog
28.988 achterstallige dossiers uit 2012
goedgekeurddienognietonderdenieuwe
regelingvielen.

-89,9%DEZE CIJFERS BEWIJZEN
DAT DE SNEL-BELGWET
NIET MEER MISBRUIKT
KAN WORDEN
Carina Van Cauter (Open Vld)

De verstrenging van de Snel-Belgwetmist zijn effect niet. Sinds
de aanpassing op 1 januari 2013 van kracht is, hebben nogmaar
4.981mensen de Belgische nationaliteit gekregen. Dat is een

daling van liefst 89,9% tegenover de 45.433 nieuwe Belgen van
het jaar voordien. «De daling heeft alles temakenmet de nieuwe
regels», zegt Carina Van Cauter (Open Vld). «Zomoeten ze één

van de landstalen kennen énwerken of gewerkt hebben.»
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