
8 POLITIEK DE STANDAARD
DONDERDAG 19 DECEMBER 2013

V A N O N Z E R E D A C T E U R

TOM LE BACQ
BRUSSEL | Honderden jeugdver

enigingen hebben er tegen gepro
testeerd, de Kinderrechtencoalitie
heeft er een klacht voor ingediend
bij het Grondwettelijk Hof, maar
toch blijken GASboetes voor 14ja
rigen een straf te zullen worden die
nagenoeg nergens in Vlaanderen
voorkomt. Uit een exclusieve rond
vraag van Het Nieuwsblad bij 75
Vlaamse steden en gemeenten
blijkt dat amper vier van hen de mi
nimumleeftijd willen verlagen van
16 naar 14 jaar. De nieuwe GASwet
laat dat toe vanaf 1 januari.
Antwerpen is één van die steden.
‘Minderjarigen zullen in principe
geen boete opgelegd krijgen’, zegt
burgemeester Bart De Wever
(NVA). ‘Maar als we een GASpv
opstellen, zal er wel een bemidde
lingsprocedure worden opgestart.
Dat is de reden waarom we de leef
tijd verlagen: we willen vroegtijdig
kunnen ingrijpen bij jongeren en
hun familie wanneer het dreigt mis

te lopen.’ Maar die redenering volgt
bijna geen enkele andere gemeen
te. ‘Zo’n verlaging is bij ons gewoon
niet nodig’, zegt Hilde Claes (SP.A),
de burgemeester van Hasselt. ‘Er
stellen zich geen problemen met
kinderen van die leeftijd.’
‘Die zaak is fel gemediatiseerd,
maar voor talloze kleine en middel
grote gemeenten is dat eigenlijk
geen kwestie’, zegt Bart Coopman
(CD&V), de burgemeester van
Zemst. ‘Het is vooral iets voor de
grote steden.’ Maar ook bij de cen
trumsteden volgt bijna niemand:
ook in Kortrijk, Mechelen, Brugge,

GROTE MEERDERHEID GEMEENTEN IS NIET VAN PLAN DE MINIMUMLEEFTIJD TE VERLAGEN

SNEL
Uit een exclusieve rondvraag van
Het Nieuwsblad bij 75 Vlaamse
steden en gemeenten blijkt dat
amper vier van hen de minimum
leeftijd willen verlagen van 16
naar 14 jaar. Antwerpen is één
van die vier steden.

‘GAS
boetes voor
14jarigen?
We denken
er niet aan’

In oktober kwamen in Brussel verschillende organisaties en jongeren op straat tegen de GASboetes. ©Bart Dewaele

Burgemeester staan niet te springen
om GASboetes op te leggen aan 14
jarigen. Het maximumtarief verhogen,
zien ze wel zitten. Dat blijkt uit een
enquête bij 75 gemeenten.

BRUSSEL | Tien procent van de
Vlaamse gezinnen heeft zonnepa
nelen, blijkt uit een enquête van
de Vlaamse energieregulator Vreg

over de Vlaamse elektriciteits en
gasmarkt. Maar de verdeling
daarvan, en de bijbehorende sub
sidies, zijn erg ongelijk naarge
lang van de opleiding en het inko
men.
Zonnepanelen blijken vooral po
pulair te zijn bij 3554jarigen, ge
zinnen met jonge kinderen en de
hogere inkomens. Laaggeschool
den met zonnepanelen op hun
dak zijn veel zeldzamer.
Ook bij 55plussers ligt het per
centage zonnepanelen laag, wat
verklaard kan worden doordat zij
minder perspectief hebben om

nog lang in dezelfde woning te
blijven en daarom geen zin heb
ben om de investering te doen.
Onlogisch zijn de verschillen dus
niet. Jongere gezinnen zijn dege
nen die investeren in een (nieuw)
huis, de hogere inkomens zijn de
genen die voldoende middelen
opzij kunnen zetten om de inves
tering te doen. Omgekeerd is het
percentage huiseigenaars veel la
ger bij mensen met een lage oplei
ding/inkomen.
Zonnepanelen zijn daardoor het
zoveelste voorbeeld geworden van
het mattheüseffect, het verschijn

sel dat rijkeren meer baat halen
uit een maatregel dan armen. Het
mattheüseffect is wijdverbreid en
is bijvoorbeeld ook merkbaar in
de woonbonus, het onderwijs, de
kinderopvang, de fiscaliteit van

bedrijfswagens en de sociale ze
kerheid. Eigenaars van zonnepa
nelen blijken over het algemeen
ook alerter te zijn op de elektrici
teits en gasmarkt dan anderen,
blijkt uit de enquête. Slechts vijf
tien procent kon geen inschat
ting maken van het eigen ver
bruik, tegenover 37 procent over
heel Vlaanderen.
Dat de energiemarkt is vrijge
maakt, en het dus kan lonen om
van leverancier te veranderen, is
intussen breed doorgedrongen.
Twee jaar geleden voelden niet
eens zes op de tien gezinnen zich

Vooral hoge inkomens plaatsen zonnepanelen
Bij gezinnen met een inkomen
van meer dan 3.750 euro per
maand heeft 18 procent
zonnepanelen op het dak en
ontvangt de bijbehorende
subsidies. Bij laaggeschoolden
is dat slechts vijf procent.

Bijna dubbel
zoveel gezinnen
had het moeilijk
om de energiefac
tuur te betalen

ENQUÊTE VREG

Geen GASboete voor spelen op dwarsfluit
Een verstandelijk gehandicapte man uit Ant
werpen die een GASboete van 50 euro had
gekregen omdat hij op straat enkele liedjes op
zijn dwarsfluit had gespeeld, zal die boete niet

moeten betalen. Dat liet de woordvoerder van
Antwerps burgemeester Bart De Wever (NVA)
gisteren weten. De boete van 50 euro wordt
geseponeerd. (jvaa)
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Kom winkelen bij 

en ontvang  
een waardebon van 10€  

1010€

euro

www.sparretail.be

Van 20 tot en met 31 december 2013 krijg je in onze Spar winkel bij 
elke aankoopschijf vanaf € 100 (rookwaren, vuilniszakken, leeggoed en 

telefoonkaarten uitgezonderd) een waardebon van € 10.

Deze waardebon van € 10 is geldig van 1 tot en met 31 januari 2014.

BRUSSEL | De regeringDi Ru
po moet de Belgische staatsschuld
tegen eind dit jaar doen dalen tot
minder dan 100 procent van het
bruto binnenlands product (bbp).
Dat is overeengekomen met de
Europese Commissie.
De federale bewindsploeg lijkt
goed op weg te zijn om die belofte
ook waar te maken. De verkoop,
eerder dit jaar, van de aandelen
van de Belgische staat in Royal
Park Investments, de bad bank
van het vroegere Fortis, en in BNP
Paribas Fortis – samen goed voor
4,3 miljard euro – bleek onvol
doende.
Gisteren kon de minister van Fi
nanciën, Koen Geens (CD&V), een
bijkomende financiële ingreep be
kendmaken. BNP Paribas Fortis
heeft de ‘huurprijs’ afgekocht die
de Europese Commissie tot in
2031 jaarlijks aan België moet be
talen voor het gebruik van het
Berlaymontgebouw in de Europe
se wijk in Brussel.
De doorverkoop van de vorderin

gen op dat huurgeld aan BNP Pari
bas Fortis levert de Belgische staat
636 miljoen euro op. Die op
brengst mag in mindering worden
gebracht van de schuld. Zo helpt
de operatieBerlaymont om het
beoogde doel – een overheids
schuld van minder dan 100 pro
cent – te behalen.
Definitieve zekerheid daarover is
er nog niet, want de eindafreke
ning van het bbp kan pas hele
maal op het einde van het jaar ge
maakt worden.
Bovendien waarschuwde Luc Coe
ne, de gouverneur van de Nationa
le Bank, er begin deze maand nog
voor dat de staatsschuld, bij onge

Berlaymont helpt Belgische schuld afbouwen

België lijkt erin te slagen om
de staatsschuld af te bouwen
tot beneden de symbolische
grens van 100 procent.

wijzigd beleid, volgend jaar op
nieuw richting 100,8 procent zal
stijgen.
Toch moet het niet zover komen.
De federale overheid kan het res
terende deel van de weg afleggen
door gebruik te maken van nieu
we regels die het parlement deze
week heeft goedgekeurd voor de
zogenaamde ‘consolidatie van de
schuld’.
Voortaan zijn alle federale over
heidsinstellingen verplicht om
hun ‘spaarpot’ in Belgisch schuld
papier te beleggen. Tot nog toe
gold die verplichting bijvoorbeeld
niet voor de FPIM, de Federale
Participatie en Investerings
maatschappij. Als alle federale in
stellingen in schatkistpapier in
vesteren, zal dat de staatschuld
met 500 miljoen euro doen dalen,
berekende CD&Vkamerlid Kri
stof Waterschoot. (jir)

BNP Paribas kocht de huurprijs af voor 636 miljoen euro. © afp

Volgende stap: fede
rale instellingen
moeten Belgisch
schuldpapier opkopen

FEDERALE OVERHEID

Leuven, Genk, SintNiklaas en
Oostende wordt de leeftijd niet ver
laagd. In Gent is nog geen beslis
sing genomen.
‘Dat verrast ons niet’, zegt Tom De
schepper, stafmedewerker bij de
Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) en gespeciali
seerd in de wetgeving over GAS
boetes. ‘In heel veel gemeenten is
stevig en constructief gedebatteerd
over het systeem. De lokale jeugd
raden zijn daar ook gehoord en ze
hebben vaak alternatieven aange
boden. En zo is voor veel gemeen
ten duidelijk geworden dat ze het
niet nodig hadden.’
Vanaf 1 januari laat de wet ook toe
om de maximumboetes te verho
gen: van 250 naar 350 euro voor vol
wassenen en van 125 naar 175 euro
voor minderjarigen. ‘Het staat alle
gemeenten vrij om te kiezen wat ze
als maximum hanteren’, zegt De
schepper.
30 van de 75 steden en gemeenten
die werden ondervraagd, gaan voor

‘Minderjarigen zullen in principe
geen boete opgelegd krijgen,

maar er wordt wel een bemidde
lingsprocedure opgestart om

vroegtijdig te kunnen ingrijpen’
BART DE WEVER (NVA)

voldoende geïnformeerd. Dat zijn
er intussen meer dan acht op de
tien. Nog slechts elf procent is
klant bij zijn standaardleveran
cier, de overige 89 procent is al
eens veranderd, en is daar tevre
den over. Wel kiezen veruit de
meeste gezinnen voor dezelfde le
verancier voor elektriciteit als
voor aardgas. Dat is deels uit on
wetendheid, niet iedereen weet
dat het mogelijk is, vaak zelfs
goedkoper is, om een andere leve
rancier te kiezen voor elektrici
teit dan voor aardgas. Anderen
kiezen voor één leverancier om

dat dit gemakkelijker is. Onder
aan de markt raken de proble
men maar niet opgelost. Bijna
dubbel zoveel gezinnen als vorig
jaar (11 procent, tegenover 6 pro
cent in 2012) geeft toe dat het al
eens moeilijk was om de energie
factuur te betalen. Bij huurders
loopt dit zelfs op tot 24 procent.
Dertien procent had al proble
men om de woning te verwar
men, al heeft dat niet noodzake
lijk te maken met financiële
moeilijkheden. Het kan ook met
slechte isolatie te maken hebben.
(wwi)

het maximumbedrag. Nog eens zes
anderen denken er nog over na.
Ter vergelijking: het ligt hoger dan
wat je moet betalen voor een ver
keersovertreding graad 4, zoals
straatraces houden of verkeerste
kens op een overweg negeren. ‘De
gemeenten zullen dat maximumbe
drag alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen hanteren’, zegt Deschep
per. ‘Om echte recidivisten tegen te
gaan, mensen die voortdurend blij
ven sluikstorten of vandalenstre
ken uithalen.’
‘Ook voor sommige zware feiten,
zoals fiets of winkeldiefstallen, is
het nodig om dat bedrag te verho
gen’, zegt Bart Somers (Open VLD),
burgemeester van Mechelen. Toch
houdt een kleine meerderheid van
39 op 75 alles bij het oude. ‘Het kan
toch niet de bedoeling zijn dat GAS
boetes hoger worden dan boetes
die door een rechtbank worden uit
gesproken na een lange procedure’,
zegt burgemeester Guido De Padt
(Open VLD) van Geraardsbergen.

‘GASwet dient niet om
absurde feiten te bestraffen’

BRUSSEL | Op één januari ver
scherpt de GASwetgeving en
daarom stuurt minister Joëlle Mil
quet (CDH) volgende week maan
dag een ‘educatieve brief’ naar al
le burgemeesters. Met de dwin
gende oproep ‘de geest van de
wet te respecteren’.
Het document – een soort hand
boek – focust vooral op het be
middelend karakter van de nieuwe
maatregelen. Een GASboete dient
als een stok achter de deur om
de dialoog aan te gaan en om cri
minele feiten als wildplassen en
sluikstorten aan te pakken, maar
is niet bedoeld om ‘absurde geval
len te bestraffen’, verduidelijkt ka
rin Temmerman, SP.Afractievoor
zitter in het federaal parlement.
Ook CD&V verwelkomt de ‘bijko

mende informatie richting de
steden en gemeenten’, aldus ka
merlid Bercy Slegers. ‘De focus
van de GASwet ligt namelijk op
alternatieve straffen, veel min
der op de geldelijke boete. Ik
hoop dat de brief het bewust
zijn van de politiek verantwoor
delijken aanscherpt.’
Open VLD benadrukt echter de
autonomie van de lokale bestu
ren. ‘Ze moeten niet aan het
handje gehouden worden. Elke
gemeente of stad moet voor
zichzelf uitmaken wat onder de
GASwet valt en wat niet. En als
die selectie de burgers niet be
valt, dan moeten zij zich uit
spreken bij de volgende lokale
verkiezingen’, zegt fractieleider
Patrick Dewael. (gom)


