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BINNENLAND
Niet alle zonevreemde
woningen gered
EEN VERFSCHILFER IS GENOEG
Wie vluchtmisdrijf pleegt, moet weten dat
de kans groot is dat hij wordt gepakt (9)

WETSTRAAT

VAN MECHELEN SUST EN STUURT GEMEENTEN EEN BRIEF MET UITLEG

ASB

Somers blij met
verzet Stevaert

VLD-voorzitter Bart Somers
heeft gisteren tevreden gereageerd op de afwijzing van
de algemene sociale bijdrage
(ASB) door SP.A-voorzitter
Steve Stevaert. ,,De beste financiering van de sociale zekerheid is ervoor te zorgen
dat er meer mensen aan het
werk zijn. Daarvoor moeten
we de lasten op arbeid verlagen en zeker geen nieuwe belastingen, zoals de ASB, invoeren’’, zei Somers. Hij wil
de weg van de lastenverlagingen verder bewandelen.
,,Nieuwe inkomsten halen
uit belastingen rendeert op
korte termijn, maar heeft op
lange termijn nefaste gevolgen. We bijten dus niet in die
giftige appel. Ik ben blij dat
Stevaert dat ook beseft’’, besluit Somers.
(bbr)

Van onze redacteur
Bart Dobbelaere

I

N Vlaanderen staan 160.000 zonevreemde woningen. Dat zijn
woningen die perfect legaal gebouwd werden in een zone die later
is ingekleurd als niet-woonzone.
De eigenaars leken veroordeeld,
want werken laten uitvoeren aan
de woning, laat staan verbouwingen, waren daardoor verboden.
In juli 2001 paste de vorige
Vlaamse regering daar een mouw
aan.
Instandhoudingswerken
mochten wel, verbouwingen ook
(geen uitbreiding). Soms was het
zelfs toegelaten om het zonevreemde gebouw opnieuw op te trekken,
na een brand, bijvoorbeeld. De
Vlaamse regering beweerde dat de
eigenaars daarmee rechtszeker waren.

WONEN

,,Renovatie
aantrekkelijker maken’’
Het CD&V-kamerlid Nahima
Lanjri heeft een wetsvoorstel
klaar dat het renoveren van
een woning in grote steden
aantrekkelijker moet maken.
Wie er een woning renoveert, zou een belastingvermindering tot 610 euro per
jaar op de renovatiekosten
krijgen. Daarenboven zou
het kadastraal inkomen (KI)
bevroren worden tot de verkoop van de woning. Lanjri
wil mensen belonen die een
huis in de stad opknappen.
,,Mensen die investeren in
het verfraaien van hun woning, en dus ook van de
buurt, worden nu vaak gestraft omdat het KI na de renovatie de hoogte ingaat’’,
zegt Lanjri.
Nu al bestaan er gelijkaardige maatregelen, maar die
zijn beperkt in ruimte en tijd.
Nu kan enkel wie in bepaalde
zones van steden renoveert
een belastingvermindering
krijgen en de afbakening van
die zones blijkt vaak achterhaald. Momenteel wordt ook
de herziening van het KI tot
maximaal zes jaar uitgesteld.
Lanjri wil nu dat de bestaande maatregelen gelden voor
het hele grondgebied van
een aantal steden en dat het
KI bevroren wordt tot de woning verkocht is.
(belga)

VOORBEELDEN IN
SINT-TRUIDEN,
AARTSELAAR EN
WILLEBROEK
Dat klopt niet, vreest Joke Schauvliege (CD&V). ,,De gemeenten
zijn hun ruimtelijke structuurplannen aan het schrijven, waarna ze
ook hun ruimtelijke uitvoeringsIn Vlaanderen staan 160.000 zonevreemde woningen. © Pol De Wilde plannen opstellen. Nu blijkt dat
sommige gemeenten de bedoelinBRUSSEL — In verschillende gemeenten zijn eigenaars van zo- gen van het decreet op de zonevreemde woningen verkeerd benevreemde woningen helemaal niet zo gerust als ze aanvanke- grepen hebben.’’
lijk dachten. Dat blijkt uit de ruimtelijke structuurplannen die Volgens Schauvliege zijn sommige gemeentelijke structuurplannen
sommige gemeenten opstellen, meldt Joke Schauvliege zo streng dat de eigenaar van een
(CD&V). Minister Dirk Van Mechelen (VLD) sust en belooft zonevreemde woning er de dupe
van is.
uitleg.
,,In Sint-Truiden staan bijvoor-

VLD wil voor privacy
onderzoekscommissie
BRUSSEL — De VLD wil een
onderzoekscommissie over de
omgang met privacygevoelige
gegevens. Zo wil de partij wettelijke hiaten tijdig detecteren.

AMBTENAREN

Contractuelen gelijk
na de dood
De
niet-vastbenoemde
(,,contractuele’’) federale
ambtenaren, die op een aantal vlakken nog gediscrimineerd worden in vergelijking
met de vastbenoemden (pensioen bijvoorbeeld), krijgen
na hun dood wél gelijke rechten. Dat wist de federale minister van Ambtenarenzaken, Christian Dupont (PS),
door te drukken. Hun nabestaanden krijgen voortaan
dezelfde vergoeding voor de
begrafeniskosten als vastbenoemden: een bruto maandwedde. De wegwerking van
de discriminatie vordert.
(g.teg.)

De Vlaamse liberalen hebben een
wetsvoorstel klaar om een parlementaire onderzoekscommissie op
te richten. Die commissie moet een
onderzoek voeren naar de privacy
en de verwerking van persoonsgegevens. Volgens de indieners van
het voorstel — de kamerleden Karel Pinxten en Hilde Vautmans —
bestaat er een toenemende spanning tussen het bestaan van allerlei
databanken en onze persoonlijke
vrijheid. ,,Het recht op privacy is
steeds meer een illusie.’’
Twee principes wil de VLD niet op
de helling zetten. De strijd tegen
het terrorisme moet onveranderd
kunnen worden voortgezet. Ook
wil de partij in geen geval de automatiseringsklok
terugdraaien.
Toch willen Pinxten en Vautmans
,,een diepgaande discussie’’ over

het bestaan van databanken, het
gebruik van camera’s en de mogelijkheden van telefoontap. Pinxten:,,Bepaalde maatregelen kunnen op zich wel onschuldig lijken,
maar alle maatregelen samen tasten het recht op privacy enorm
aan.’’
Pinxten werkte tien maanden aan
een voorbereidend dossier, dat ook
de voormalige VLD-voorzitter Karel De Gucht na aan het hart lag. De
moeilijkheidsgraad om aan informatie te komen, vindt hij al een
probleem. Zo wilde slechts één telefoonmaatschappij meedelen hoeveel aanvragen rond identificatie
en telefoontap ze maandelijks
kreeg. Ook bestaat er geen betrouwbaar cijfermateriaal over het
gebruik van camera’s. In de gezondheidszorg komen steeds meer
informatieverstrekkende processen voor. Daar gaat het vaak om erg
delicate gegevens.
Een onderzoekscommissie moet
preventief een aantal potentiële
misbruiken detecteren.
(bbr)

beeld 48 woningen in een kmo-zone. Vergunningsplichtige werken
mogen er niet, enkel instandhoudingswerken. In Willebroek weet ik
dat er dertig woningen zijn die
geen enkele vergunning meer zullen krijgen. In Aartselaar is men
ook strenger dan oorspronkelijk in
het decreet stond.’’
Schauvliege vreest dat nog meer
gemeenten in hun ruimtelijke plannen heiliger willen zijn dan het decreet voorschrijft. Ze kaartte de
zaak aan bij de bevoegde minister,
Dirk Van Mechelen (VLD).
Die nuanceert een en ander. Zo
merkt hij op dat de gemeenten erg
streng lijken in hun structuurplannen. Maar die plannen zijn vooral
visieteksten over ruimtelijke ordening. In hun gedetailleerde en concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen ze allicht meer begrip
opbrengen voor sommige eigenaars van zonevreemde woningen.
Toch wil de minister de gemeenten een brief schrijven om hen aan
het decreet over de zonevreemde
woningen te herinneren. Daarin
gaat hij ze uitleggen dat ze met hun
plannen wel ruimere planvoorschriften mogen geven aan zonevreemde woningen, maar beter
geen restrictievere. Anders moeten
ze die beperkingen zeer goed motiveren.
Ruimere planvoorschriften betekenen bijvoorbeeld dat concentraties van zonevreemde woningen in
de gemeentelijke plannen worden
herbestemd zodat de gronden het
statuut krijgen van, ,,woongebied
met landelijk karakter’’.
Een voorbeeld van restrictievere
plannen: bij architecturaal bijzonder waardevolle zonevreemde woningen kan worden vastgelegd en
dat ze bij verbouwingen of heropbouwing integraal bewaard moeten blijven.

Witte onderhandelaars
zwijgen
BRUSSEL — De Vlaamse regering
onderhandelt sinds gisterenmiddag met de witte sector. De
kloof is groot: meer dan 175 miljoen euro zelfs. De maakt de kans
dat de Vlaamse witte sector volgende week staakt, groot. Maar
dat de onderhandelaars afgesproken hebben te zwijgen en geen
olie op het vuur te gieten, mildert
die kansen dan weer.
Net geen 190 miljoen euro. Zo
veel heeft de Vlaamse regering over
voor een akkoord met de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de kinderopvang en het sociaal-cultureel
werk. Dat is alvast haar openingsbod. De helft van dat geld wil ze geven aan extra banen om de wachtlijsten weg te werken. Een derde is
voor opslag, en de rest voor werkdrukverlaging.
De vakbonden zijn niet onder de
indruk van dat bod. Hun verlanglijstje is zowat 300 miljoen euro
waard. Daarbovenop komen ook
de verlangens van de werkgevers.

Die willen 75 miljoen euro werkingsmiddelen, voor computers,
pedagogisch materiaal en zo.
De kloof is dus groot en de tijd beperkt. Vrijdag loopt de stakingsaanzegging van de vakbonden af.
Zonder akkoord krijgt Vlaanderen
dan stakingen in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg bijvoorbeeld. Die worden al voorbereid.
Maar ze hopen allen op een akkoord. Het bewijs: de onderhandelaars spraken gisteren af te zwijgen, en geen olie op het vuur te gieten met verklaringen in de media.
Vanmiddag vergaderen ze voort.
Intussen blijken de wachtlijsten
voor gehandicapten licht te krimpen. Het Vlaams Fonds bevestigde
dit bericht van De Morgen. Eind
2004 waren er 6.436 dringende
zorgvragen, zes procent minder
dan een half jaar eerder.
Ook aan Franstalige zijde broeit
het. De non-profitsector plant er
een mediatieke actie op dinsdag
17 mei en een stakingsdag op donderdag 2 juni.
(bbd, g.teg.)

