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Politiek&Economie
Twee N-VA-Kamerleden
willen koning uitkleden
Twee N-VA-Kamerleden grijpen
terug naar de gedachte van het
Nationaal Congres. Dat had in
1831 een republikeinse monarchie voor België op het oog, met
een koning zonder macht.

Crevits springt in de bres
voor pensioenen leraren

WIM VAN DE VELDEN

Is erfopvolging de
beste manier om een
superbemiddelaar aan
te duiden? Ooit komt
iemand op de troon die
echt niet geschikt is.
KAMERLID N-VA
VEERLE WOUTERS

Vuye in strijd met het Europees
Mensenrechtenverdrag.
Ook de toespraken van de koning zijn aan een herziening toe. Die
moeten het standpunt van de regering vertolken en het moet duidelijk
zijn dat de koning geen eigen standpunt naar voren brengt. Wouters
verwijst naar toespraken van koning
Albert II, die het had over het ‘omfloerst separatisme’ en die de toenmalige regeringsonderhandelaars
op de vingers tikte.
De N-VA’ers willen ook meer
transparantie over de kostprijs van
de monarchie. Volgens de begroting
kost ze 36,1 miljoen euro, maar daarnaast zijn er nog verborgen kosten.
Wouters verwijst naar de koninklijke vluchten met toestellen van
Defensie en het Feest van de Dynastie.
Daarom doen ze voorstellen om
de regels over de middelen van de
koninklijke familie aan te scherpen.
Er moet meer controle op komen, er
moeten duidelijke toewijzingsregels zijn en de dotaties aan prins
Laurent en prinses Astrid moeten
uitdoven over een periode van vijf
jaar.
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Een afschaffing van de monarchie is
volgens de N-VA’ers Hendrik Vuye
en Veerle Wouters niet aan de orde,
omdat daarvoor geen meerderheid
bestaat. Maar ze willen wel terugkeren naar een republikeinse monarchie, die het Nationaal Congres in
1831 voor ogen had.
In hun boek ‘De maat van de monarchie’, dat gisteren werd voorgesteld, doen ze 25 voorstellen om de
koninklijke functie te ontdoen van
‘elke schijn van politieke macht’. Zo
vinden ze dat de koning niet langer
wetten moet bekrachtigen. De Kamervoorzitter krijgt die rol toebedeeld.
Ze pleiten ook voor de afschaffing van het genaderecht en van het
verlenen van adellijke titels. De regeringsformatie komt in handen van
de Kamer. ‘Is erfopvolging de beste
manier om een superbemiddelaar
aan te duiden?’, vroeg Wouters zich
af. ‘Ooit komt iemand op de troon
die echt niet geschikt is. Dat is al
eens gebeurd met Leopold III.’
Ook willen ze de onschendbaarheid van de koning beperken tot
handelingen die hij stelt in het kader van zijn functie. In familiezaken
heeft die onschendbaarheid volgens
Vuye geen bestaansreden. Hij verwijst naar de affaire rond Delphine
Boël. Voortaan moeten volgens Vuye
en Wouters overigens ook geadopteerde en buitenechtelijke kinderen
in aanmerking komen voor troonopvolging.
Het verbod om de kroon te ontbloten mag niet tot gevolg hebben
dat de rechtsbescherming van een
burger wordt aangetast, terwijl majesteitsschennis moet worden geschrapt. Die wetgeving is volgens

De pogingen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken dreigen op niets uit te draaien als de pensioenvoorwaarden verslechteren.

Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) wil dat de
federale regering zich aan haar
beloftes houdt voor het lerarenpensioen. Anders dreigt haar
lerarenloopbaanpact een maat
voor niets te worden.

UITZONDERINGEN OP HOGERE
PENSIOENLEEFTIJD VOOR DE ZOMER
Minister van Pensioenen Daniel
Bacquelaine (MR) wil dat het
Nationaal Pensioencomité nog
voor de zomer een akkoord
sluit over een lijst van zware beroepen. Op basis van enkele objectieve criteria moeten de vakbonden en de werkgeversorganisaties in dat comité bepaalde
beroepen als ‘zwaar’ bestempelen, waardoor mensen met zo’n
beroep vroeger met pensioen
kunnen zonder dat ze pensioen
verliezen.
Voorlopig kunnen werknemers
die lang genoeg hebben gewerkt nog op 62 jaar met vervroegd pensioen. Tegen 2019
wordt dat 63. Wie een zwaar
beroep uitoefent, zal vroeger
kunnen stoppen.
De gesprekken tussen de vak-

BARBARA MOENS
EN JASPER D’HOORE

Lijst Dedecker droomt
van nationale comeback

WIM VAN DE VELDEN

Er wordt druk overlegd bij Lijst Dedecker (LDD) over een nationale
doorstart. ‘De tijd is rijp, de N-VA is
aan het afkalven’, merkten Reekmans en Bouckaert op in Het
Nieuwsblad. Ze probeerden dinsdag
tijdens een lunch voorzitter JeanMarie Dedecker (foto) te overtuigen
van hun plan. Er was ook een bedrijfsleider bij, maar zijn naam is
niet bekend.
Dedecker bevestigde aan Het
Nieuwsblad dat er gesprekken zijn
over een doorstart. ‘Er is een grote
druk van de achterban om er weer
voluit voor te gaan’, zei hij. ‘Dat is

ook perfect mogelijk: de partijstructuur is er
nog steeds en er
is geld in de kas.
Alleen heb ik
nog niet beslist
of ik het kan. Ik
ben al 64 jaar. Ik
wacht nog af. De
verkiezingen zijn
pas over drie jaar. Dat is een eeuwigheid in de politiek.’
Volgens Reekmans kan LDD veel
kiezers aanspreken. ‘Er is in Vlaanderen behoefte aan een rechtse oppositie. Het enige rechtse alternatief
voor de regering is nu Vlaams
Belang, maar veel kiezers willen zo
ver niet gaan. De tijd is rijp, nu de
N-VA in de peilingen aan het afkalven is. Veel van onze kiezers zijn
naar die partij gegaan. De N-VA en
LDD zijn communicerende vaten.’
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De oud-LDD-parlementsleden
Peter Reekmans en Boudewijn
Bouckaert hopen dat hun partij,
Lijst Dedecker, een nationale
doorstart zal maken.

OPMERKELIJK

Leger schrapt opendeurdag
wegens te weinig volk beschikbaar
De landcomponent van het Belgische leger schrapt de jaarlijkse
opendeurdag van 29 mei in Leopoldsburg. Reden is de massale inzet van militairen voor de operatie
Vigilant Guardian, die na de aanslagen werd opgezet. Het leger bevestigde gisteren een bericht daarover
in Het Belang van Limburg.
Op de opendeurdag stelt de
landcomponent - met 12.000 mensen de belangrijkste legercomponent van het land - zich traditioneel

voor aan het brede publiek. Maar
door de grote inzet van de soldaten
op straat is er onvoldoende materieel en personeel om de dag te
organiseren, stelt de generale staf.
Momenteel zijn 1.800 militairen
ingezet voor die bewakingsoperatie.
Een daling van de inzet wordt niet
meteen verwacht. Het gros van de
geleverde militairen komt van de
landcomponent, met versterkingen
van het lucht- en het medisch component. BELGA

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) springt in de bres
voor de pensioenen van het lerarenkorps. Ze herinnerde gisteren aan de
vroegere beloftes van de federale
minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Die zei eerder dat
niet zal worden geraakt aan het pensioenbedrag dat een ambtenaar
krijgt.
‘Ik ben de uitspraken van minister Bacquelaine van de afgelopen
maanden niet vergeten’, zei Crevits
in het Vlaams Parlement. ‘Ik denk
dat heel veel ambtenaren vandaag
weten wat de voorbije maanden is
beloofd. Wat mij betreft, moeten die
beloftes worden nagekomen. Ik zal
proberen samen met vele anderen te
waken over het statuut van onze
leerkrachten.’ Ook volgens Vlaams
Parlementslid Koen Daniëls (N-VA)
moet de hervorming nog uitgewerkt worden. Hij riep op om te
stoppen met onrust te zaaien.
Nochtans is het duidelijk dat het
ambtenarenpensioen op termijn
minder aantrekkelijk wordt. Bij de
begrotingscontrole heeft de regering-Michel beslist er tegen het einde van de legislatuur 400 miljoen
euro op te besparen. Dat doet ze in
de eerste plaats door ambtenaren te
dwingen langer aan de slag te blijven. Eerder besliste de regering al
dat studiejaren van ambtenaren op
termijn niet meer meetellen om met
vervroegd pensioen te gaan.
Afgelopen weekend heeft de regering-Michel beslist dat die studiejaren op termijn evenmin nog meetellen voor de berekening van het
pensioenbedrag. Om aan hetzelfde
maandelijkse pensioen te komen,
zullen ambtenaren een pak langer
moeten werken. Of ze zullen moeten betalen om hun studiejaren alsnog mee te laten tellen.
Tegelijk worden de zogenaamde
preferentiële tantièmes afgebouwd.
Door dat privilege wogen gewerkte
jaren van sommige ambtenaren tot
nog toe zwaarder. Een leerkracht

bonden en de werkgeversorganisaties verlopen moeilijk. De
vakbonden willen zo veel mogelijk beroepen als zwaar erkennen, de werkgevers willen
enkel dat mensen met een aantoonbaar medisch probleem
vroeger kunnen stoppen.
De regering wil vermijden dat te
veel beroepen als ‘zwaar’ worden bestempeld. Daarom gaan
stemmen op om de sociale
partners een vast bedrag te geven. Dan hebben ze de keuze.
Ofwel bestempelen ze enkele
beroepen als zwaar, waardoor
zulke werknemers een pak
vroeger kunnen stoppen met
werken. Ofwel selecteren ze
veel beroepen, met als gevolg
dat de werknemers amper
vroeger kunnen stoppen. NB/JD

LEGERDIENST TELT VOOR IEDEREEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS
HILDE CREVITS (CD&V)

Vanaf midden 2017 telt de
legerdienst of burgerdienst bij
iedereen die die vervulde mee
als een gewerkt jaar voor de
pensioenopbouw. Die maatregel maakt deel uit van de
pensioenmaatregelen die de
regering dit weekend nam,
meldde De Standaard gisteren.
Momenteel telt de dienstplicht
sowieso mee voor ambtenaren,
maar niet altijd voor werkne-

heeft vandaag al na 41 jaar en 3
maanden werken een volledig pensioen, terwijl werknemers daar 45
jaar voor moeten werken.
De hervormingen dreigen een
kruis te maken over de onderhandelingen over de lerarenloopbaan.
Crevits wil samen met de sociale
partners voor de zomer een pact
sluiten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Maar de vakbonden dreigen die onderhandelingen af te blazen als de federale pensioenplannen doorgaan.
‘Het loopbaandebat heeft als
doel de loopbaan van leerkrachten
aantrekkelijker te maken. Hoe kan
dat gebeuren als men zegt dat het

onderwijspersoneel langer moet
werken, maar tegelijkertijd minder
pensioen krijgt?’, zegt Jos Van Der
Hoeven van de christelijke onderwijsvakbond. Het enige alternatief is
dat de Vlaamse regering over de
brug komt om het verlies te compenseren, maar daar is geen geld
voor.
Als de vakbonden wegstappen
van de onderhandelingstafel, zou
dat een flinke streep door de rekening van Crevits zijn. Ze zal dan zelf
met maatregelen komen om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te
maken. Maar dat is een worstcasescenario, want CD&V hecht veel belang aan het sociaal overleg.

De beloftes van
minister Bacquelaine
moeten worden
nagekomen.

mers of zelfstandigen. Als die
laatste twee in de maanden na
hun dienst- of burgerplicht niet
hebben gewerkt, bouwen ze
daar geen pensioenrechten
voor op. Het gaat om een kleine
groep mensen die uit de boot
valt. Minister van Pensioenen
Daniel Bacquelaine (MR) liet gisteren weten dat de dienstplicht
al meetelt bij 94 procent van de
mensen die hem heeft vervuld.

Dat sociaal overleg biedt op federaal niveau ook een elegante oplossing. De vakbonden en de werkgevers moeten het eens worden over
een lijst van zware beroepen (lees
hierboven). Mensen met zo’n beroep
zouden alsnog vroeger kunnen stoppen met werken zonder aan pensioen in te leveren. Kleuteronderwijzers zullen daar waarschijnlijk op
prijken. Maar in theorie is het ook
een mogelijkheid alle onderwijsjobs
als ‘zwaar beroep’ te labelen, al lijkt
de kans klein dat dat gebeurt. Tegen
de zomer moet er een akkoord zijn.
Bacquelaine zei gisteren dat hij
enkel de hervormingen uit het
regeerakkoord bevestigt.

