
6 • BINNENLAND • DE MORGENdinsdag 25 juni 2013

anstompen inde
maaggeengebrek.
“Ik vondals kind
huisschimmel
beschamenden
begrijppasnudat

ikdaaromziekwas”, getuigde
schrijfster enervaringsdeskundige
CeliaLedouxgisteren indeze
krant.Haaraangrijpendebijdrage
kwamernade reportage ‘Arm
Vlaanderen’ inPanorama.Doorde
armoedestatistiekeneenkinderge-
zicht te geven, slaagdende reporta-
gemakerswaar zovele studies en
opiniestukkenvoorheen faalden:
de stijgendecijfers vankinderar-
moedebovenaanopdemaat-
schappelijke agendaplaatsen.
Dat eenbrede laagVlamingen

pasnuschijnt tebeseffendat ook
hier kinderenopgroeien in
beschimmelde flats opboterham-
menmetajuinsaus, verbaast.Al
sinds2001 steltKindenGezineen
kansarmoede-indexop.Die gaat al
twaalf jaar langonveranderlijkde
hoogte in. In2001 groeide6pro-
cent vandekinderen inVlaan-
derenop ineenkansarmgezin; in
2007wasdat 7,4procent envorig
jaar al 10,45procent. Dat cijfer
houdt geen rekeningmetde
Brusselse situatie,waar in2011
liefst 21,25 procent kinderen in
kansarmoedeopgroeide.Kinder-
armoede is gekleurdenstedelijk: in
Antwerpenbetrofhet in2011 24
procent vandekinderen, inbuur-
gemeenteAartselaar0,6 procent.

Vlaams Actieplan
Bij haar aantredensteldede
Vlaamse regering stoutmoedigdat
kinderarmoede inVlaanderenmet
dehelft zou teruggedrongenwor-
den tegen2020.Vier jaar latermag
al geconcludeerdwordendatdie
doelstellingbuitenhetbereik ligt.
Nochtanskreegde regering-
Peeters II met IngridLieten (sp.a)
eenministermet armoedebestrij-
dingals vollebevoegdheid. Jeoren
gaan tuitenvande 194 plannen,
aanpakkenenoverlegrondesuit
haarVlaamsActieplanArmoede-
bestrijding.Daarbovenopkwam
ooknogeens een specifiek
ActieplanKinderarmoede.
Jemoetheusgeenkernfysica te

kennenomkinderarmoede te
bekampen. Het komt significant
veel vaker voor ingezinnenmet
lagearbeidsparticipatie,met een
alleenstaandemoeder, ofmetmin-
stens éénouder vanvreemdeher-
komst. Datmaaktdeproblematiek
relatief voorspelbaar enbeleids-
matighanteerbaar. “Elke vrijdag-
ochtendhebbenweeenvergade-
ringwaardehoogstepolitieke
verantwoordelijke voorhet onder-

wijs samenzitmetdie vanwelzijn,
van inburgering, vanactiveringen
binnenkort ookmetdeverant-
woordelijke voordekinderbijslag.
WenoemendatdeVlaamse rege-
ring”, zegt FrankVandenbroucke.
InhetboekjeDeactievewelvaarts-
staatherbekeken, datdezeweek
verschijnt, scherptdeoud-minister
enhuidigprofessor eerderebevin-
dingenaan.
“Hetarmoederisicoverschuift

geleidelijkmaaronmiskenbaarvan
ouderennaar jongeren”, stelthij.
Dat is eenEuropees fenomeen, te
wijtenaandecrisis,maarVanden-
brouckekomt tot tweespecifiek
Belgischevaststellingen. Zoblijkt
dat inons landrelatief veelkinde-
renopgroeien inwerkarmegezin-
nen.Datheeft veel temakenmetde
scheveverdelingvan jobsoverde
gezinnen,metveel tweeverdieners
énveel gezinnenzonder inkomen
uit arbeid.Maarook indegroep
werkarmegezinnenrakenernaar
Europesenormnogrelatief veel
onderdearmoedegrens,hoewel er

behoorlijkwatgeldnaar sociale
zekerheidgaat.Conclusie: er schort
ietsaandedoelmatigheidvande
socialeuitgaven.
Juist ophet vlakvanhetdoel-

matig inzettenvansocialeuitgaven
kanookVlaanderenzelf snel ter-
reinwinst boeken.Ommethet
belangrijkste enmeestheikele
punt tebeginnen:nauitvoering
vandezesde staatshervorming
krijgt de (volgende)Vlaamse rege-
ringdevollebevoegdheidoverde
kinderbijslag.Debijslag inkomens-
afhankelijkmakenzoumeteeneen

belangrijke financiële injectie
gevenaande risicogezinnen.
Zeker, eenkindvaneenbaggeraar
is evenveelwaardals eenkindvan
eenalleenstaandemoeder.Maar
misschienheeft de tweedebe-
hoefte aaneenhogerepremiedan
deeerste?
Minstens evenbelangrijk is de

veralgemeningvankinderopvang.
IndePanorama-reportage zagen
weeen jongedamedie een jobmis-
liepomdat zegeenopvangvond
voorhaarkind. DeVlaamse rege-
ring zetwel inopverhoogde
opvangcapaciteit. Het aantal
erkendeplaatsenvoorpeuters tus-
sennul endrie jaar is in2012met
1,5procent gestegen. Eenkleine
helft vanallepeuters inVlaan-
deren, kannubuitenshuis terecht.
Niet slecht,maarals dit eenechte
beleidsprioriteitwasgeweest,
warendecijfers forser gestegen.

Kindpremie
Debeloofdekindpremie is voorlo-
pigbevrorenwegensbudgettair
ontij. Devraag is of dat eencata-
strofe is. Hierdreigdeveel geld
nodeloosoverdebalkgegooid te
worden, stelt FrankVanden-
brouckevast: “Alleeneen strikt
selectieveuitkeringvanzo’npre-
mieheeft effect oparmoede.”En
dus: “WaaromzetdeVlaamse
regeringniet prioritair inopde
verhogingvaneenbestaandselec-
tief instrument: de schooltoelage?”
Metdie schooltoelage is ernog

eenanderprobleem, zo leerdenwe
alweeruit Panorama. Sommigen
mislopenzeomdat ze er geen
benul vanhebbendatdepremie
bestaat. Idemvoorde studietoe-
lage. Automatische toekenning
zouover eenpaar schooljaren tot
demogelijkhedenmoetenbeho-
ren, beloofdeminster vanOnder-
wijsPascal Smet (sp.a) onlangs.De
automatisering is ookeenvande
toekomstigedoelstellingenuit het
plan-Lieten.Terwijl het eigenlijk
eengodvergeten schande isdatde
Vlaamseadministratie erniet in
slaagt omdepremies vanzelf toe te
kennenaanwie zenodigheeft.
Niet allehulpmoetper se van

uitkeringenkomen. Gezondheids-
preventie of opleidingzijnmin-
stens zobelangrijk. Eenverplichte
taaltest bij deovergangvanhet
lagernaarhet secundair onder-
wijs, zoalsnuafgesprokenbij de
onderwijshervormingdie ermis-
schienooit komt, is eenbeloftevol
instrumentommeer in te zetten
op taalverwerving. Ookhiervoor
heeft deVlaamse regeringnual
alle instrumentenzelf inhanden.
ToenPeeters-II startte lagdekin-
derarmoede-indexop7,8procent,
vorig jaarwasdat 10,4.Waarwach-
tenzenogop?

Frank Vandenbroucke,
De actieve welvaartsstaat
herbekeken, die keure, 119 p.
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Kinderarmoede bekampen
is geen kernfysica

brussel — Het aantal
kansarme kinderen neemt
toe. In 2012 was 10,45 pro-
cent van de kinderen kans-
arm,eenjaareerderwasdat
9,75 procent. Dat blijkt uit
het rapport Het kind in
Vlaanderen van Kind en
Gezin.
Ookhetaantalgezinnen

dat zich geen week vakan-
tieper jaarkanveroorloven
is gestegen. Meer dan 22
procent kan dit niet beta-
len, in 2007 bedroeg dat
aantal 13,7procent.Bijna17
procent van de Vlaamse
gezinnenheefthetmoeilijk
omdeeindjesaanelkaar te

knopen, in 2011 was dat 14
procent.
Uithet rapportblijktook

dat het aantal geboortes in
Vlaanderenvoorhet tweede
jaaroprijgedaald is. In2012
registreerde Kind enGezin
69.446 geboortes, een
daling van meer dan 1 pro-
cent tegenover 2011. Hier-
mee is de stijging van de
vruchtbaarheid die zich
sinds 2001 doorzette, een
halt toegeroepen.
Vrouwen stellen een

zwangerschap steedsmeer
uit.Alleenbijde35-plussers
blijftdevruchtbaarheidtoe-
nemen. (LG)

● Beelden uit de Panorama-reportage ‘ArmVlaanderen’, waarin de armoedestatistieken een kindergezicht kregen. © VRT

Analyse Hervorm de kinderbijslag, veralgemeen kinderopvang, verhoog de schoolpremie

en zet vol in op taalverwerving bij kinderen. Als ze écht wil, kan de Vlaamse regering

schrijnende ‘Panorama’-reportages over kinderarmoede overbodig maken. Bart Eeckhout
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Boetesvoorbouwovertredingenbrekenrecord
Ann VAn den BroeK
BrUssEl

Deopbrengstenuit
dwangsommenen
administratieveboetes
voorbouwovertredingen
lagennooit hoger.Van
minnelijke schikkingen is
nauwelijks sprake.

“De financiële sanctie is het doel
geworden.Oorspronkelijkwas een
geldsomde stok achter dedeur om
eendoel tebereiken,maarhetmid-
del is het doel zelf geworden.”
VlaamsParlementslidLodeVereeck
(LDD) is niet te spreken over de
manier waarop Vlaams minister
vanRuimtelijkeOrdeningPhilippe

Muyters (N-VA)omgaatmetbouw-
overtredingen.
Uitantwoordenopverschillende

parlementairevragenaandeminis-
ter blijkt dat de opbrengst uit geld-
sommen die worden opgelegd bij
bouwovertredingenongekendepie-
ken bereiken. De dwangsommen,
eenboetedieperdagdatdeuitvoe-
ringvaneenvonnisuitblijftoploopt,
stegen tussen 2007 en 2012met 70
procent: 1,8 miljoen euro bedroeg
deopbrengst in2012, tegenover1,06
miljoen in 2007. Sinds de start van
deze legislatuur in 2009 steeg de
opbrengstmet bijna 50procent.
Het aantal vastgestelde bouw-

overtredingenbleef nochtans rela-
tief stabiel gedurende die jaren.De
verklaring voor de hogere
opbrengst isvolgensVereeckdater
veel vakerovergegaanwordt tot de

inning van dwangsommen en dat
de gemiddelde dwangsom veel
hoger ligt dan voorheen. “Uit een
antwoord op een van mijn parle-
mentaire vragen blijkt dat die in
2011 en 2012 respectievelijk 185,87
euroen 145,99europerdagvertra-
gingbedroeg. Tussen2008en2010
steeg de som van 66,47 euro tot
99,45europerdag”,aldusVereeck.
Wordt de termijn om een woning
in de oorspronkelijke staat te her-
stellen met pakweg zes maanden
overschreden,dankeekdeovertre-
der in 2012 tegen een dwangsom
van een kleine 27.000 euro aan.
Ookdeadministratieveboete,die

wordtopgelegdalseenbevel totsta-
king van de werken niet wordt
opgevolgd, brengt de laatste jaren
veelmeergeld inhet laatje. In2007
was dat nog 222.446 euro, in 2012

met net geen 480.000 euro meer
danhet dubbele. Endat terwijl een
bevel tot staking steeds minder
genegeerd wordt, blijkt uit de cij-
fers. Een van de redenen voor de
hogeinkomstenhier isdatperover-
treding nu meerdere mensen

beboetworden.
Deafgelopentwee jaarbrachten

desoortenopbrengstendeVlaamse
overheid om en bij de 6 miljoen
euro op. Van minnelijke schikkin-
gen is amper sprake. Bij een min-
nelijke schikking gooien de over-
treder en de stedenbouwkundige
inspectie het op een akkoord, zon-
der dat er een straf- of herstelvor-
dering volgt.
“Van een moderne en klant-

vriendelijkeoverheidmagverwacht
worden dat ze niet enkel bestraf-
fendmaarookprobleemoplossend
optreedt”, zegt Vereeck. “Muyters
redeneert als minister van
Financiën, niet als minister van
RuimtelijkeOrdening.”
Muyters weerlegt die kritiek. De

stijging van de dwangsommen is
louterdeverantwoordelijkheidvan
hetgerecht, luidthetopzijnkabinet.

“De rechterlijke macht heeft inge-
ziendatdedwangsomeenzeereffi-
ciëntmiddel is omhet naleven van
eenvonnisaftedwingen.”Eenzelfde
principehanteert deVlaamseover-
heidbijdeadministratievesancties.
“Die liggen inderdaad vrij hoog,
maar net om te zorgen dat de wer-
kenookwerkelijkgestaaktworden.”
Muyters erkent wel dat er wei-

nigminnelijkeschikkingengetrof-
fenworden. “Enerzijds zijn er veel
seponeringen,maaranderzijdskan
ook enkel de overtreder zelf een
aanvraag indienen tot minnelijke
schikking.Probleemisdatdiedaar-
van vaak niet op de hoogte is.
Daaromhebbenweonlangsbeslist
dat op ieder proces verbaal moet
aangegeven staan, dat de overtre-
derdieoptieheeft.Bovendien isde
termijn waarbinnen hij die kan
aanvragenverlengd.”

BrUssEl

AdvocaatMischaël
Modrikamendient een
klacht in tegendepolitie
vanAartselaarwegenshet
negerenvanantisemitisme.
Depolitie zegt dat dehele
kwestie terug tebrengen is
tot ‘eenuit dehandgelopen
burenruzie’.

De zaak, waarbij de voormalige
Israëlische tenniskampioeneRuth
Sverdloffbetrokkenis,haaldeintus-
sen het Israëlische tv-nieuws.
Sverdloff enhaarechtgenoteCindy
Meul wonen sinds begin vorige
maand in een appartement in
Aartselaar. Volgens de vrouwen
worden ze door hun buren lastig-
gevallensindszeeenmezoeza (een
joodsgebedskokertje) aandevoor-
deur plaatsten. Ze spreken van
racistischeverwijtenenanti-Joodse
kreten.
Op24mei zoudendeburenbin-

nengedrongen zijn bij Meul, die
alleenthuiswas.Zezoudenhebben
gezegddatze ‘hetwerkvandenazi’s
kwamen afmaken’. De vrouw zegt
dat ze tot bloedens toewerd gesla-
gen en achtergelaten.
Sverdloff zegt dat ze achteraf

klacht wilde indienen maar wan-
delen werd gestuurd ‘omdat ze
geenNederlandsspreekt’.Pasbijna
eenmaandnahet incidentwerdze
na tussenkomst van tijdschrift
Joods Actueel en de Israëlische tv
snel snel verhoord. Advocaat
Modrikamen verdedigt de belan-
gen van de vrouwen. Hij dient een
klacht in bij het parket van
Antwerpen enhet Comité P.
Depolitie vanAartselaarnoemt

de zaak overroepen. Hoofdinspec-
teurPatrickCrabbébevestigtdatde
politieop24meitussenbeidekwam
maarnuanceert. “Eénvrouwistoen
met eenbloedneus afgevoerdnaar
hetziekenhuis. Sindsdekomstvan
de twee vrouwen kregen wij al
meerdere klachten over burenla-
waai. Blijkbaar is dat geëscaleerd.
Maar met antisemitisme heeft dat
niets temaken.”
Crabbéontkentdatdepolitiehet

incident niet au serieux nam. “We
hebben zes bladzijden proces ver-
baal opgesteld. Mag ik ook bena-
drukken datwe de vrouwdie naar
het ziekenhuis moest ook al vier
keer schriftelijk hebben uitgeno-
digd om een verklaring te komen
afleggen? Tot op vandaag stuurde
ze telkens haar kat. (cynisch)
Blijkbaar moet haar advocaat het
nu oplossen.” (BJM)

enaantal onderne-
mers schiet al
maandenmet
scherpopde rege-
ring. Eenvande
puntenvankritiek is

daarbij dewerkingvande fiscus.
“Er is veel animositeit inbepaalde
sectorenover eenaantal gerichte
controles”, stelt deminister.
Ondermeeroverde zogenaamde
monsterboetes van309procent
blijft ongenoegen leven.
“Allereerst zou ikwillenbena-
drukkendatdiebijzondereaan-
slaggeennieuwemaatregel is.De
309procentbestaat al sinds 1977.
Maardeaankondigingvande
administratie dat zij deze stren-
ger zougaan toepassen,heeft
voor veel ontevredenheid
gezorgd.”

Hoe gaat u die ontevredenheid
wegnemen?
Geens: “Eerderdezemaandwerd
eenwet gestemdwaarineen faire
oplossingwerduitgewerkt.Die
komter eigenlijk opneerdatde
zogenaamdemonsterboete
bovenopdegewonebelasting
nietwordt toegepastwanneer er
kennelijk geenkwade trouw in
het spel is.Daarnaast ga ik een
aantal verduidelijkingenopne-
men ineen rondzendbrief.
Daarinwil ikdeheleproblema-
tiek zoduidelijkmogelijkuiteen-
zettenwaardoor er geenmisver-
standenmeerkunnenontstaan.”

Zal dat volstaan?
“Ondernemers en zelfstandigen
moetenbegrijpendat het niet de
bedoeling is hen te pesten.
Hopelijk kanheel deheisa die
hier nog steeds rondwordt ge-
creëerd tot het verledenbehoren.
Net zoals de fiscus eenbeetje
moet geloven inde goede trouw
vandebelastingplichtige,moet
die laatste ook eenbeetje geloven
inde goede trouwvande fiscus.
Ermoet van tweekanten aandie
vertrouwensbandworden

gewerkt. Veel ondernemers en
zelfstandigen sprekenover een
heksenjacht. Ik denkdat dat
overdreven is.Maar laat ons
eventuele problemen inventari-
serenomer iets aan te kunnen
doen.”

Komt er een nieuw charter van
de belastingplichtige?
“Ik ganuniet zeggendat er een
grootpact zal zijn.Maar ikwil
welproberen iets tedoenaanhet
ongenoegendatbestaat. Er zijnal
eenaantal gesprekkengeweest en
ik zal datproces voortzetten.Doel
is tot eenaantal afspraken te
komenvoorhetparlementmet
zomervakantie gaat.”

Vreest u niet dat de belasting-
controleurs het gevoel zullen
hebben dat ze impliciet terug-
geflotenworden door hun
minister?
“Nee, nee, nee. Er is geen reden
omdeadministratie terug te flui-
tenendat is ooknietwat ikpro-

beer te zeggen.Wemoetenwel
kunnenuitleggenhoehet contro-
lebeleid in elkaar zit enwat er
precies fout zoukunnen lopen.
Eenminister eneenadministra-
tiemoetendurven luisterennaar
watdemensenophet terrein
ervaren.Maar laat er geenmis-
verstandoverbestaan: ikwil niet
rakenaaneencorrectebelasting-
heffingofdeautonomievande
administratie. Integendeel.

“Opdit ogenblikwil ik vermij-
dendat er eennegatieve sfeeront-
staat.Ondernemers ende fiscus
moetenelkaar eenbeetje kunnen
vertrouwen,want zonder ver-
trouwen is een samenlevingniet
werkbaar.Opdit ogenblik ishet
wantrouwenbij eendeel vande

ondernemers enhunadviseurs
zogrootdat ikdaar iets aanwil
doen.”

Hoe reageert de top van
de administratie op uw
demarche?
“Daar is geenprobleem.Zij zijn
bereidomte spreken.Natuurlijk
moetdatmetwederzijds respect
gebeuren.”

Zal dat de ondernemers
geruststellen?
“Als ondernemersnogeenzeker
vertrouwenhebben indeover-
heid zoudit een redenmoeten
zijnomgerustgesteld teworden.
Maar ikkanhenniet verplichten
omde juiste conclusies te trek-
ken. De fiscusdoet ookzijnbest.
Er is eenonlinemeldpuntwaar
mensenmethunklachten
terechtkunnen.Er is eendeonto-
logische codeuitgewerkt voor
federale ambtenaren.Wedoen
onsbest omonzemensenzo
goedmogelijk aandiedeontologi-
schenormen te latenbeantwoor-
den. Dat is opzichal eenhele

prestatie.Het isniet zodatde
ambtenarenvan financiënniet
integerof bevooroordeeld zou-
denzijn.Maar ikwil nietnegeren
dat ermisschienproblemenzijn.”

Verdienen ondernemersmeer
respect van de overheid?
“Iedereenverdient respect vande
overheid.Ondernemersniet
meerdananderen.Maarookeen
zeker respect voordeoverheid is
opzijnplaats. Ikhebhet gevoel
dathetprobleemwel eensaan
beidekantenzoukunnenzitten
enwil er alles aandoendathet
verdwijnt. Zoals eencollega inde
regeringooit zei:menkaneen
paardwelnaarhetwater leiden,
maardaaromdrinkthetnogniet.
Alsdeperceptiebegint te regeren,
ishethekhelemaal vandedam.”

‘Het is niet de bedoeling
omondernemers te pesten’

Interview Minister van Financiën Koen Geens (CD&V)Politie
beschuldigd
vannegeren
antisemitisme

70%
zijn de dwangsommen
tussen 2007 en 2012
gestegen: van een
opbrengst van 1,06 miljoen
in 2007 tot 1,8 miljoen
in 2012

‘Net zoals de fiscus een beetjemoet geloven in
de goede trouw van de belastingplichtige,
moet die laatste ook een beetje geloven in de
goede trouw van de fiscus’, vindtminister van
Financiën KoenGeens. ‘Veel ondernemers en
zelfstandigen spreken over een heksenjacht.
Ik denk dat dat overdreven is.’ Steven Samyn
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‘Ondernemers en de

fiscus moeten elkaar een

beetje kunnen vertrouwen,

want zonder vertrouwen

is een samenleving

niet werkbaar’

Koen Geens
MinistEr van Financiën
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