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Politiek&Economie
Sleurs krijgt forse
kritiek voor optrekken
plafond cashbetalingen

Een op de drie Vlamingen stemde op 25 mei voor de N-VA. Het
electoraal plafond is daarmee
nog niet bereikt. Er zit nog
meer in voor de N-VA, blijkt
uit postelectoraal onderzoek.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Elke Sleurs (N-VA)
wil het plafond voor betalingen in cash optrekken naar
7.500 euro. Ze kreeg daarvoor
kritiek van de oppositie,
maar ook van de meerderheid
en van economen.

WIM VAN DE VELDEN

De N-VA is niet alleen de grote overwinnaar van de verkiezingen van
25 mei, de partij heeft nog heel wat
marge om nog groter te worden.
Liefst 44,6 procent van de Vlamingen kan zich voorstellen bij de verkiezingen voor de Kamer voor de
N-VA te stemmen. Dat blijkt uit een
postelectoraal onderzoek van het
bureau TNT/Dimarso van juli 2014
bij 2.034 respondenten, waar het
weekblad Knack gisteren mee uitpakte.
De cijfers over het kiezerspotentieel zijn waarschijnlijk het eerste
wat de partijvoorzitters onder de
loep hebben genomen, toen ze het
400 bladzijde dikke postelectoraal

kiezersonderzoek van TNT/Dimarso
in de bus kregen. Het leert welke
kansen ze op 25 mei hebben laten
liggen. Maar vooral blijkt uit deze
cijfers welke groeimarge de partijen
nog hebben.
Voor de N-VA blijkt bijvoorbeeld
dat de partij niet moet vrezen dat ze
het beste al heeft gehad. Ondanks de
historische verkiezingsoverwinning,
waarbij de partij 32,4 procent van de
Vlaamse stemmen voor de Kamer
binnenhaalde, kan 44,6 procent van
de Vlamingen zich voorstellen dat
ze voor de N-VA zouden stemmen.
Dat ze dat niet allemaal gedaan hebben, heeft voor een groot deel te maken met de afkeer voor de polariserende campagne van de N-VA. Het is
meteen een les voor Bart De Wever.
Opvallend is nog dat uit het onderzoek blijkt dat het succes van de
N-VA niet geheel gedragen wordt
door die ene figuur van de voorzitter.
Voor slechts 15 procent van de kiezers was De Wever een belangrijke
reden om voor de N-VA te stemmen.
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De N-VA mag dan nog een groot
potentieel hebben om nog beter te
scoren, de partij eindigt eveneens
hoog op de aversie-meter. Liefst
28 procent van de Vlaamse kiezers
zegt absoluut niet voor de N-VA te
kunnen stemmen. Die groep is aanmerkelijk groter geworden, want in
2010 was dat nog maar 13 procent.
CD&V doet het op dat vlak beter:
slechts 14 procent van de Vlamingen
zegt echt een aversie te hebben tegenover CD&V.
CD&V heeft na de N-VA ook het
grootste potentieel. 29 procent van
de Vlamingen zegt wel op CD&V te
kunnen stemmen, wat 5 procentpunten meer is dan in 2010. Op kleine afstand volgen Open VLD met
een potentieel van 23,9 procent en
de sp.a met 21,7 procent. Groen heeft
een potentieel van 17,2 procent, terwijl bij het Vlaams Belang de kans
op een remonte heel klein lijkt. De
extreemrechtse partij kent het kleinste potentieel en de hoogste aversiegraad.

© PHOTO NEWS

Bijna een op de twee Vlamingen
ziet zich stemmen voor N-VA

PIETER BLOMME

Met de ingreep draait Sleurs een
beslissing van haar voorganger
John Crombez (sp.a) terug. Die
had het plafond verlaagd naar
3.000 euro om betalingen met
zwart geld te ontmoedigen. Daarvoor was de drempel nog 15.000
euro.
Sleurs wil dat plafond weer optrekken naar 7.500 euro om België
‘in lijn te brengen met elders in
Europa’, kondigde ze gisteren aan
bij de bespreking van de begroting in de bevoegde Kamercommissie. Maar volgens de sp.a klopt
dat argument niet. ‘Volgens de Europese richtlijnen mogen lidstaten onder de drempel gaan. En
heel veel landen doen dat ook. De
meeste buurlanden hanteren een
lager plafond’, klinkt het.
Sleurs wil met de ingreep een
aantal economische sectoren bijstaan, waar een risico op delokalisatie bestaat, zoals de sector van de
tweedehandswagens.
Behalve van de ondernemersorganisatie Unizo kreeg Sleurs
weinig applaus voor haar initiatief. ‘Het wordt breed erkend dat

KORT
In de vorige regeerperiode
verlaagde toenmalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez
(sp.a) het plafond voor
cashbetalingen van 15.000
naar 3.000 euro. Elke Sleurs
(N-VA), de opvolgster van
Crombez, wil het plafond
opnieuw optrekken naar
7.500 euro.
De oppositie, maar ook
coalitiepartner CD&V, is
van mening dat Sleurs een
verkeerd signaal geeft.

Staatssecretaris voor de
Fraudestrijd Elke Sleurs (N-VA)
draait de ingreep van John
Crombez (sp.a) terug.

er minder zwart geld in omloop is
en minder sprake van witwassen
als het plafond op cashbetalingen
wordt verlaagd’, was het enige wat
Crombez kwijt wou.
Kamerlid Peter Vanvelthoven
(sp.a) vindt het ‘hallucinant’ dat
een staatssecretaris voor Fraudebestrijding ‘een maatregel aankondigt die witwassen en betalingen met zwart geld aanmoedigt’.
Hij vreest dat Sleurs ‘een statement
wil maken dat de N-VA begrip opbrengt voor bepaalde vormen van
fraude’.
Coalitiepartner CD&V kon
evenmin lachen met het initiatief
van Sleurs. CD&V-Kamerlid Roel
Desseyn zei te vrezen dat ‘de slechte leerlingen een verkeerd signaal
krijgen. Het optrekken van het
plafond is alleszins geen regeringsstandpunt’, verduidelijkte hij
op Twitter.
Ook in het Vlaams Parlement
leverde CD&V kritiek. ‘Zwarte economie beduidend kleiner in landen met lage limiet op cashbetalingen. Onrechtvaardig ten aanzien van ondernemers die het spel
volgens de regels spelen’, tweette
Peter Van Rompuy (CD&V).
Volgens Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke is het initiatief van
Sleurs ‘een cadeau aan fraudeurs
en de zwarte economie. De regering heeft blijkbaar een staatssecretaris vóór Fraude.’
Econoom Geert Noels voegde
er op Twitter aan toe: ‘Als je de
zwarte economie wil bestrijden,
moet je betalen met bankbiljetten
ontmoedigen.’

De ﬁguur van Bart De Wever was slechts voor een minderheid van de N-VA-kiezers een reden om op die partij te stemmen. © BELGA

Oppositie eist Vlaams
‘mea culpa’ over klimaat

BARBARA MOENS

Het Vlaams Parlement discussieerde gisteren over ‘Klimaatzaak’. Dat
initiatief van een aantal bekende
Vlamingen stelt de overheden in
ons land in gebreke
omdat ze onvoldoende
zouden ondernemen in
de strijd tegen klimaatverandering. Enkele
duizenden
burgers
hebben zich ondertussen aangesloten bij het
initiatief dat tot een
rechtszaak moet leiden.
Vooral de oppositiepartij Groen hekelde het Vlaams
klimaatbeleid. Het omvat te weinig en het wordt niet op tijd uitgevoerd. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V)
vond dat de initiatiefnemers van
Klimaatzaak de hand in eigen boezem moeten steken. Maar Groenparlementlid Hermes Sanctorum

(foto) vindt het tijd voor ‘een mea
culpa van de Vlaamse regering’.
‘Waar zijn de daden van deze regering?’ Hij hamerde er ook op dat
er nog steeds geen intra-Belgisch
akkoord is over de verdeling van
de internationale klimaatinspanningen.
De sp.a benadrukte dat de overheid de trekker moet zijn van de
strijd tegen klimaatverandering,
net zoals in de strijd tegen het roken. Ingrid Lieten wil een ad-hoccommissie in het Vlaams Parlement om werk te maken van een
ambitieus klimaatbeleid.
‘Het burgerinitiatief Klimaatzaak geeft aan wat
wij allemaal aanvoelen:
dat het niet genoeg is en
dat we meer moeten
doen.’
Schauvliege verdedigde net als de meerderheidspartijen het gevoerde beleid. ‘Vlaanderen heeft de Kyotodoelstelling
gehaald. De Vlaamse aanpak heeft
resultaat gehad.’ Tegelijk wees ze
er nogmaals op dat niet alles de
schuld is van de overheid. ‘Ik zal
mijn verantwoordelijkheid als
minister blijven nemen. Maar klimaat is en blijft een zaak van ons
allemaal.’
© BELGA

De oppositiepartijen Groen
en sp.a hebben gisteren in het
Vlaams Parlement het klimaatbeleid van de regering op de
korrel genomen. De minister
wijst de burger met de vinger,
terwijl ze zelf een mea culpa
zou moeten slaan, vindt Groen.

Crevits wil volgend jaar al nieuw
systeem voor leren op werkvloer
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) wil al
vanaf volgend schooljaar een
nieuw statuut voor leren op
de werkvloer. ‘Werkplekleren
moet opnieuw iets positiefs
worden.’
BARBARA MOENS

Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) was gisteren
te gast bij de raad van bestuur van
de werkgeversorganisatie Voka. Ze
vroeg er steun voor haar plannen
voor het werkplekleren, dat vandaag bestaat uit een wirwar van
systemen en structuren. ‘Een kat
vindt in dit nest haar jongen niet
meer’, erkent Crevits. Die complexiteit verhindert dat scholen en bedrijven elkaar vaker vinden. De komende weken brengt Crevits daarom samen met Vlaams minister
van Werk Philippe Muyters (N-VA)
een conceptnota op de Vlaamse
ministerraad om het systeem van
leren en werken te hervormen tot
een alomvattend statuut.
Dat nieuwe statuut moet het
werkplekleren uitbouwen tot een
volwaardige leerweg in de derde
graad van het technisch en het beroepsonderwijs. Jongeren krijgen
de keuze of ze een diploma willen

Het zou fantastisch
zijn als we via dit systeem een omgekeerde
waterval teweeg
kunnen brengen.
VOORZITTER VOKA
MICHAEL
DELBAERE

behalen via voltijds onderwijs of
via ‘duaal leren’, zoals Crevits het
zelf noemt. ‘De combinatie van leren en werken moet iets positiefs
worden. Het moet meer zijn dan
een alternatief voor leerlingen die
schoolmoe zijn, want daardoor
krijgen ze al te vaak het stigma van
probleemjongeren. Veel jongeren
zijn op die leeftijd al arbeidsmarktrijp en kunnen op een alternatieve
manier hun diploma halen.’
De Vlaamse regering wil dat
nieuwe statuut al vanaf volgend
schooljaar aanbieden. Er zijn nog

wel wat hindernissen: de wetgeving moet worden aangepast en
de beleidsdomeinen Onderwijs en
Werk moeten tot afspraken komen
over het beheer. De Vlaamse Onderwijsraad waarschuwde de minister gisteren nog dat ze het
onderwijs te utilitair dreigt te bekijken, waardoor de algemene vorming minder aandacht krijgt.
Ook de bedrijven moeten mee
aan boord. Tegelijk met het nieuwe
statuut voor werken en leren
schroeft Crevits immers ook het
aantal verplichte stages in het technisch en beroepsonderwijs op. Het
gaat dan om onbezoldigde stages
van twee weken. ‘We willen dit echt
inbakken in de Vlaamse bedrijfscultuur’, zei Crevits gisteren aan de
ondernemers bij Voka.
Voka-voorzitter Michel Delbaere beloofde Crevits steun voor haar
plannen. Al bijna 300 leden van de
werkgeversorganisatie hebben de
intentie op korte termijn meer
stagiairs op de bedrijfsvloer aan te
trekken. ‘Het is belangrijk dat deze
vorm van werken en leren een winwin is voor de leerling en het bedrijf’, aldus Delbaere. ‘Het zou fantastisch zijn als we via dit systeem
een omgekeerde waterval in het
onderwijs teweeg kunnen brengen.’

OPMERKELIJK

Senaat @work:
met 271 én
een fotograaf
De Belgische Senaat telt nog altijd
272 voltijdse medewerkers, hoewel
de functie van het statige halfrond
met het rode pluche fors is ingeperkt, schreef De Standaard gisteren. Sinds de zesde staatshervorming telt de ‘reflectiekamer’ nog
slechts 60 senatoren. De commissies zijn beperkt tot drie en het aantal plenaire bijeenkomsten tot acht
à tien per jaar. ‘In 2011 telden we nog
328 voltijdse medewerkers’, zegt
Patrick Peremans, woordvoerder
van de Senaat.
Wie werkt bij de Senaat?
■ 40 procent heeft een universitair of bachelordiploma.
■ 35 procent heeft een diploma
secundair onderwijs.
■ 24 procent werd aangeworven
zonder diplomavereiste.
■ Een derde van de medewerkers
van de Senaat zijn 50-plussers.
Eind 2019 zullen al zeker
48 onder hen met pensioen
vertrekken.
■ 50 medewerkers werken
als vertaler of tolk.
■ De Senaat heeft een huisfotograaf die onder andere kiekjes
maakt voor archief en website.
■ De Senaat én de Kamer
delen een bedrijfsarts. KVe

