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Doe maar. Verwens hem. Minacht hem. Jouw hem uit.
Noem hem onbekwaam voor de job en ongeschikt voor
het ambt. Noem hem onpresidentieel en onstandvastig.
Noem hem een schande voor zijn land en een gevaar
voor de wereld. Noem zijn beleid een ramp en zijn
 uitspraken walgelijk. Dat kan en dat mag allemaal, want
in een westerse democratie als de Verenigde Staten
zijn meningen vrij. Van wie ze ook komen. Ook als ze ruw
en rauw zijn en aan de mond van de president zelf
 ontsnappen.
Noem Donald Trump een narcist en je hebt wellicht
 gelijk. Noem hem, als alle andere argumenten op zijn,
desnoods een neofascist, zoals Watergate-journalist
Carl Bernstein deed. Noem hem na Charlottesville
 gemakshalve een racist, zoals een aantal Democraten
deden. Noem hem, als je je nederlaag nog steeds niet
verwerkt hebt, een griezel, zoals Hillary Clinton deed.
Dan verlaag je je tot zijn niveau. Maar het kan, het is
toegelaten. Wat wettelijk misschien mag, maar deonto-
logisch niét kan, is gratuit speculeren over Trumps
geestelijke gezondheid. Is zonder ernstige aanwijzing
insinueren dat de 71-jarige president van de Verenigde

Staten aan dementie lijdt. Dan breng je, tot medisch
 bewijs van het tegendeel, fake news.
Jazeker, het deed andermaal pijn aan de oren wat
 Donald Trump in Phoenix verkondigde. Weer was het
ongehoord en onsamenhangend. Walgelijk, vond een
politieke commentator van CNN. Zo walgelijk dat Trump
wel dement moet zijn, want mensen bij hun volle ver-
stand zeggen zulke dingen niet, luidde de redenering.
Dat is niet netjes tegenover dementerende mensen. De
associatie van dementie met walging is erover. Maar
 bovenal toont het aan dat de helft van Amerika, en dan
vooral in New York, Washington en Los Angeles, zich
niet kan voorstellen dat een wereldbeeld, een maat-
schappijvisie, een gedachtegoed, een gedragscode en
een spreekstijl zo hard kunnen verschillen van de hunne
— de onze — die zoveel genuanceerder en verfijnder is.
Het is precies dat onvermogen bij weldenkend Amerika
dat Donald Trump president heeft gemaakt. Wie hem
vandaag op CNN of in het Congres dement noemt, heeft
nog steeds geen lessen getrokken uit 8 november 2016.
Terecht kreeg Donald Trump als presidentskandidaat
een storm van protest over zich heen toen hij sugge-
reerde dat Hillary Clinton fysieke gezondheids -
problemen had die haar zouden beletten een volwaardige
 president te zijn. Maar wat dan gezegd, nu, van de
 suggestie dat Trump mentaal gestoord en geestesziek
zou zijn? Geen speech krijgt meer media-aandacht dan
die waarin hij fulmineert tegen de media. Deels is die
aandacht te danken aan oprechte democratische
 bekommernis, deels ook is ze te wijten aan een jour -
nalistieke beroepsgroep waarin de ego’s groot en de
 tenen lang zijn. Trump vermoordt het vrije woord, luidt
het dan pathetisch.
Zou het? Dat je de president van de VS ongestoord 
een idioot, een fascist en een zieke geest kunt noemen,
een man die niet altijd meer beseft wat hij zegt en wat
hij doet, toont aan dat het met de dictatoriale trekjes
van Trump nog meevalt, en vooral dat er in de VS een
 systeem van ‘checks and balances’ bestaat dat zelfs de
grootste grillen van de president wel opvangt. De Grote
Leider geestesziek noemen? Waag het niet in Noord-
Korea, Turkije, Venezuela, Afghanistan, China of
 Rusland. Only in America.
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Je kunt Trumps beleid walgelijk
noemen en hem een griezel. 
Maar insinueren dat de leider
geestesziek is? Only in America
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Niemand weet hoeveel
werklozen frauderen

Ons land betaalde
 vorig jaar voor 

87,5 miljoen euro
werkloosheids -
uitkeringen aan

 mensen die daar geen
recht op hadden. «Het

gaat niet altijd om
fraude», zegt de RVA.
Alleen weet  niemand

in hoeveel gevallen
dat wél zo was. 

«Die cijfers bijhouden
is te veel werk.»
• ASTRID ROELANDT •

In 2016 stelde de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening (RVA) vast dat meer dan 
87,5 miljoen euro aan werkloosheids -
uitkeringen onterecht uitgekeerd was,
waarvan 39% uit Vlaanderen en 44,2% uit
Wallonië. «Daar kunnen verschillende
 redenen voor zijn», legt minister van Werk
Kris Peeters (CD&V) uit. «Het kan zijn dat
iemand zijn werkloosheidsuitkering moet
terugbetalen omdat hij met terugwerkende
kracht een ziekte-uitkering krijgt. Of bij de
belastingaangifte blijkt dat de inkomsten
uit zelfstandige nevenactiviteiten te hoog
liggen om recht te hebben op een werk-

loosheidsuitkering. Soms is het ook
 gewoon een vergissing. Is er toch sprake
van bedrog, dan volgt een terugvordering
met daarbovenop nog een sanctie.»

Geen kruisje gezet
Hoeveel gevallen van fraude er elk jaar
ontdekt worden, houdt de RVA niet bij in
zijn statistieken. «Enkel per dossier», klinkt
het. «Ik begrijp dit niet», zucht Vlaams
 Belang-politica Barbara Pas, die de cijfers
opvroeg. «Zo veel extra werk kan dat toch
niet zijn, als dat in individuele  dossiers al
bijgehouden wordt?» Maar ook volgens de
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Open Vld: «Alleen nog fiscaal voordeel 
voor ‘groene’ bedrijfswagens»
Een bedrijfswagen op diesel of benzine?
Die krijgen geen fiscaal voordeel meer
omdat ze te vervuilend zijn. Zo wil 
Open Vld in tien jaar tijd het wagenpark
fors vergroenen. De Vlaamse coalitie -
partners steunen het idee.

Zowat 770.000 bedrijfswagens rijden er
rond op onze wegen. En hun aandeel stijgt
alleen maar. De eerste zes maanden van dit
jaar werden bijna 8% meer bedrijfswagens
ingeschreven tegenover dezelfde periode
vorig jaar, terwijl het aantal nieuwe privé-
wagens stabiel bleef. Het gevolg: overvolle
wegen en nog meer vervuilende uitstoot-
gassen. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert
wil nu vanaf 2022 het fiscale voordeel voor

vervuilende bedrijfswagens — lees: ben -
zine- en dieselauto’s — stelselmatig af -
bouwen, zodat ze tegen 2027  belast wor-
den zoals gewoon loon. Enkel groene wa-
gens, zoals elektrische wagens of auto’s die
rijden op waterstof, zullen het voordeel
blijven behouden.

Sector is pro
Lachaert laat zich niet vastpinnen op één
bepaalde technologie. Hij wil om de vijf
jaar bepalen welke criteria gelden om in
aanmerking te komen als ‘groene bedrijfs-
wagen’. Daarbij moet gekeken worden
naar technologische evoluties, de kostprijs
en de CO2-uitstoot.
De sector wil hier mee zijn schouders

 onder zetten. «De fiscaliteit is een krachtig
middel om de leasingmarkt te vergroenen»,
zegt Joost Kaesemans van autofederatie
Febiac, al waarschuwt hij meteen voor
praktische bezwaren. Het beperkte rij -
bereik en het kleine aantal laadpalen staan
momenteel de doorbraak van elektrische
wagens in de weg. Slechts 0,7% van de
nieuwe bedrijfswagens is elektrisch, een
dikke 5% hybride. 
Kris Peeters, lector verkeerskunde aan de
PVCO Hasselt, is kritisch: «Dit moedigt nog
altijd autogebruik aan. Ook elektrische au-
to’s staan in de file. Bovendien is de vraag
wat een groene auto is. Niet zo lang geleden
werden diesels gepromoot als ‘groen’. We
moeten dat kritisch bekijken.» (RW)

Te veel uitbetaald

Teruggevorderd door RVA

minister brengt het wél veel  extra werk
met zich mee. «En op vlak van  controle
biedt het geen meerwaarde.» De RVA
 benadrukt dat het bovendien niet  altijd
evident is om te zien of er kwaad  opzet in
het spel is. «Als iemand geen  kruisje heeft
gezet op zijn stempelkaart, voor een dag
dat hij gewerkt heeft: is dat dan altijd
 bewust of gaat het soms ook om een
 vergetelheid?» 
Fraude of niet, 87 miljoen euro is geen
 kleine som om opnieuw te innen. Onder-
zoeker Frederic De Wispelaere (KU Leuven)
relativeert enigszins: «Ook al gaat het hier
‘maar’ om 1,5% van het budget voor werk-
loosheidsuitkeringen, het blijft een hoog
bedrag. Maar het is wel een stuk minder
dan in 2015, toen er ruim 103 miljoen te
veel werd uitbetaald.» Een groot deel van
dat geld heeft de RVA teruggevorderd. In
2016 werd een kleine 72 miljoen aan
 onterechte uitkeringen — voornamelijk
werkloosheidsuitkeringen — terugbetaald.
Al zit daar ook geld bij dat al eerder werd
terug gevraagd: sommige mensen hebben
 bijvoorbeeld afbetalingsplannen die lopen
over meerdere jaren, omdat ze het geld
niet in één keer konden ophoesten. 

Toevallig
Bijna de helft van het terugbetaalde
 bedrag kwam vorig jaar uit Vlaanderen, en
dat terwijl er meer geld onterecht werd
uitgekeerd in Wallonië. Wallonië is goed
voor 38,8% van het teruggevorderde
 bedrag, Brussel voor 14,2%. Peeters heeft
geen verklaring voor de verschillen en zegt
dat het mogelijk gaat om toeval. «Dat is dan
al jaren toevallig», sneert Barbara Pas. Zij
pleit er — niet onverwachts — voor om de
werkloosheidsuitkeringen te regionalise-
ren, zodat Wallonië zelf opdraait voor de
niet-teruggevorderde uitkeringen. 

Voor 87,5 miljoen onterechte uitkeringen, maar

Di Rupo spiegelt zich aan Labour-leider Corbyn
SPANJE ONTKENT CONTACT MET VILVOORDSE POLITIE
Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte
(sp.a) blijft erbij dat zijn politiediensten
vorig jaar contact hebben gehad met de
politiediensten in Barcelona over imam
Abdelbaki Es Satty (42), het vermoedelij-
ke brein achter de aanslagen in Barcelona
en Cambrils. De Spaanse nationale veilig-
heidsdiensten ontkennen dat.

Tussen januari en maart 2016 verbleef de
imam een tijdje in de streek rond Diegem.
Hij zou toen onderdak gekregen hebben
van zijn neef in de regio rond Vilvoorde, zo
schrijft de krant ‘La Dernière Heure’. Es
 Satty zou meerdere pogingen onder -
nomen hebben om in ons land mensen te

radicaliseren. «Al weten we niet of dat ge-
lukt is», vertelt een gerechtelijke bron. 
Het was de moslimgemeenschap zelf die
destijds de politie op de hoogte bracht en
om een onderzoek naar de imam vroeg.
Die had zijn diensten aangeboden in de
moskee van Diegem, maar kon geen erva-
ring of officiële documenten voorleggen.
Daarop nam de politie van Vilvoorde
 volgens Bonte contact op met «een politie-
dienst» in Barcelona, om te vragen of zij 
Es Satty kenden. Vanuit Spanje kwam op 
8 maart 2016, volgens Bonte na lang
 aandringen, een negatief antwoord met
«geruststellende informatie». De Spaanse
nationale politie en de Guardia Civil zeg-

gen nu dat zij nooit zo’n vraag hebben
 gekregen vanuit België. 

Informanten
Gisteren zei minister van Binnenlandse Za-
ken Jan Jambon (N-VA) ook dat hij bij de
Staatsveiligheid meer informanten wil uit
de moslimgemeenschap. Zo hoopt hij snel-
ler info te krijgen over geradicaliseerde
personen. Jambon pleit ook voor strengere
controles voor iedereen die een wagen of
een bestelwagen wil huren, via een zwarte
lijst. Volgens hem is de huursector hier zelf
vragende partij voor. De bestelwagen
 gebruikt bij de aanslag op de Ramblas werd
kort daarvoor gehuurd. (TVDZM)

Opvallende bekentenis van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Hij zei gisteren
op Bel-RTL dat hij zich wil spiegelen aan zijn Britse Labour-collega
 Jeremy Corbyn. «Wanneer je leiding geeft aan een politieke partij, heb
je afwisselend nood aan wijsheid en aan onstuimigheid», zei Di Rupo.
«Ik heb onstuimigheid gekend, nu is voor mij de tijd van wijsheid aan-
gebroken. Maar we hebben alles nodig: zowel mensen met ervaring
als jongeren. Kijk naar Jeremy Corbyn, de leider van de Britse socialis-
tische partij. Men heeft kwaadgesproken over hem, men heeft hem
langs alle kanten aangevallen. En vervolgens deed hij het erg goed bij
de verkiezingen. Hij is in ieder geval mijn referentie voor de toekomst.» 
Vanuit de PS kwam er nochtans wel al kritiek op Corbyn. Zo vroeg Paul
Magnette zich na zijn winst bij de voorzittersverkiezingen openlijk af
of Europees links aan het radicaliseren was. Hij beschuldigde Corbyn
ervan de complexiteit van de wereld te ontkennen.
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