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U heeft zeker en vast gelezen over de doorbraken in belangrijke dossiers op Vlaams
niveau. Er is een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs, over de
afslanking van de provincies en over het nieuwe systeem voor de kinderbijslag. Over dat
laatste was er gisteren in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat. Daarin verdedigde
ik het Groeipakket. Het is immers gegarandeerd voor elk kind en versterkend voor elk
gezin; het is op maat van het gezin gemoduleerd naar draagkracht en zorgnood, en
niemand moet inleveren. Dit is zonder twijfel één van de grootste verwezenlijkingen van
deze Vlaamse regering.
Natuurlijk komt ook Zoersel aan bod. Zo zijn er meer dan 100 nieuwe bloedgevers
bijgekomen, kregen we een erkenning voor onze inspanningen op het vlak van geestelijke
gezondheid en presenteren we een bijzondere tentoonstelling.

Rechtvaardig en transparant
groeipakket voor elk kind
De Vlaamse regering stelde vorig weekend het
nieuwe systeem kinderbijslag voor. Het
Groeipakket van onze ministers Jo Vandeurzen
en Hilde Crevits biedt een aanzienlijke bijdrage in
de kosten die ouders hebben bij de opvoeding
van een kind enerzijds en moet een middel zijn in
de strijd tegen kinderarmoede anderzijds.
Bovendien stimuleert het de participatie aan
kinderopvang en onderwijs.
Sinds de invoering is aan het bestaande systeem van
kinderbijslag veelvuldig gesleuteld, met een erg complexe
structuur tot gevolg. Ook de maatschappelijke realiteit
wijzigde grondig: van gezinnen met één kostverdiener naar
gezinnen waarin beide ouders werken, nieuw-samengestelde

gezinnen, gezinsverdunning… Om de kans te krijgen het
systeem te moderniseren, werd het bij de 6de
staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. Het resultaat is
een Groeipakket dat …
1. … de kinderbijslag tot een recht van het kind maakt
Elk kind, ongeacht de grootte, de leeftijd en zijn rangorde in
het gezin krijgt hetzelfde basisbedrag.
2. … versterkte ondersteuning biedt aan jonge gezinnen
1100 euro als startbedrag bij elke geboorte biedt startende
gezinnen extra ruimte op het moment dat dit het meest nodig
is.
3. … (kinder)armoede helpt terugdringen
Voor minder begoede gezinnen maakt kinderbijslag een
wezenlijk verschil voor de opvoeding van hun kinderen.
Daarom voorziet het Groeipakket in sociale toeslagen,
gebaseerd op het inkomen van de ouders en de
gezinsgrootte. Die sociale toeslagen, samen met
participatietoeslagen voor kinderopvang en onderwijs en de
automatische rechtentoekenning, zijn belangrijk in de strijd
tegen kinderarmoede. We hebben er dan ook vertrouwen in
dat de armoedetoets die zal gebeuren positieve resultaten zal
opleveren.
4. … rechtvaardiger is en ook gewone
middenklassegezinnen extra ondersteunt
De sociale toelagen worden losgekoppeld van het socioprofessioneel statuut van de ouders. Ook zijn er sociale
toeslagen voor gezinnen met drie kinderen en meer, voor
gezinnen met een inkomen tussen 29.000 en 60.000 euro. Zo
worden ook gewone middenklassegezinnen bijkomend
ondersteund.
5. … een deel van de opvoedingskost van elk kind dekt
We zetten volop in op een voldoende hoog basisbedrag, nl. €
160, en een sociaal versterkende toeslag. Voor kleuters die
naar de kleuterschool gaan, is er een participatietoeslag van
150 euro in het derde en vierde levensjaar.
6. … rechtvaardig is door kinderen die minder sterk aan de
start komen, extra te ondersteunen.
Kinderen met een beperking of een aandoening en kinderen
die opgroeien in een pleeggezin hebben nood aan extra zorg.
Het Groeipakket biedt een bijkomende kans om maatwerk te
leveren via de zorgtoeslag.
Essentieel in de omschakeling van het oude
kinderbijslagsysteem naar het Groeipakket is dat niemand
erop achteruitgaat. Kinderen geboren vóór 1 januari 2019
behouden hun verworven rechten tot ze volwassen zijn.
Lees meer.

Steeds meer erfenissen en
schenkingen aan goede doelen
Het aantal schenkingen en legaten aan goede
doelen stijgt sterk. Dat blijkt uit cijfers die ik
kreeg in antwoord op een parlementaire vraag.
Het bedrag aan successierechten (of
erfbelasting) dat wordt betaald op erfenissen die
naar goede doelen gaan, is sinds 2008
verdubbeld.
Tot 2014 moest men meer belastingen betalen op
schenkingen of legaten aan privaatrechtelijke goede doelen
(7% resp. 8,8%) dan aan publiekrechtelijke goede doelen
(5,5% resp. 6,6%). Door een voorstel van decreet dat ik
vorige legislatuur indiende, werd dit onderscheid opgeheven,
zodat alle goede doelen vanaf 24 januari 2014 op
schenkingen 5,5% en op erfenissen 8,5% betalen.
Mogelijks heeft deze wijziging, samen met het feit dat goede
doelen het duolegaat alsmaar meer promoten, een grote
impact op het aantal schenkingen en erfenissen waarbij een
goed doel de begunstigde is. Bij een duolegaat laat de
overledene een deel van zijn bezittingen na aan een goed
doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het goede doel
ontvangt een deel van de nalatenschap, maar betaalt ook de
erfbelasting van de andere erfgenamen. De andere
erfgenamen erven een kleiner deel, maar doordat ze
daardoor in lagere belastingschijven terecht komen, houden
ze in het totaal meer over.
In 2011 betaalden goede doelen 8 miljoen aan erfbelasting op
erfenissen die zij ontvingen. In 2015 was dat opgelopen tot
15,7 miljoen.

Opvang voor niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen
In september 2015 lanceerde Pleegzorg
Vlaanderen het project ‘Geef de wereld een
thuis’. Onder de talrijke vluchtelingen die zijn
aangekomen en nog steeds aankomen in
Vlaanderen, bevinden zich immers veel nietbegeleide minderjarigen. Ze zijn kwetsbaar en
hebben nood aan opvang en begeleiding. Via het
project ‘Geef de wereld een thuis’ wil men hen zo
veel mogelijk opvangen in een pleeggezin. In
antwoord op een parlementaire vraag van mij gaf
minister Vandeurzen een stand van zaken.
In kader van het project woonden 689 gezinnen een
infoavond bij. 273 daarvan schreven zich in voor een
screeningstraject. 116 hebben dit traject reeds doorlopen, 45
zijn ermee bezig en 14 wachten op de opstart ervan. 98
kandidaten hebben de screening on hold gezet of hebben
afgehaakt.
Momenteel zijn 43 gezinnen geschikt bevonden voor de
opvang van een niet-begeleide minderjarige. 30 gezinnen zijn
overgestapt naar reguliere pleegzorg, omdat zij zich
kandidaat stelden om jonge kinderen op te vangen, terwijl

niet-begeleide minderjarige vluchtelingen doorgaans ouder
zijn dan 15 jaar.
Er werden al 82 minderjarigen aangemeld. Bij 34 van hen
loopt momenteel een ruwe matching of een kennismaking
met het pleeggezin. 2 minderjarigen zijn al geplaatst. De
overige 46 wachten op een matching.
De komende maanden zal het aantal pleegplaatsingen
aanzienlijk stijgen. Vooral wanneer het schooljaar ten einde
zal zijn, omdat in veel gevallen getracht wordt om de kinderen
het leerjaar af te laten maken in de school waar ze thans
schoollopen.

Meer controles op aangiftes
van erfenissen
Nadat ik een vraag stelde aan de Vlaamse
minister voor Financiën over de controles op
erfenissen, kondigde hij aan daar in de toekomst
meer werk van de maken.
Nu niet meer de federale overheid, maar wel Vlaanderen
bevoegd is voor de inning en invordering van de erfbelasting
(vroeger successierechten genoemd) kan de Vlaamse
Belastingdienst ook zelf de nalatenschappen controleren. Dat
is nodig, omdat niet alle nalatenschappen correct worden
ingevuld. Soms kan het bijvoorbeeld zijn dat er vlak voor of
vlak na het overlijden nog snel tegoeden uit een kluis of van
een rekening worden gehaald.
Sinds begin dit jaar zijn de controles opgevoerd. Na een
eerste snelle controle, volgt een grondiger en meer
inhoudelijk onderzoek. De minister kondigde nu aan dat die in
de toekomst voor iedere aangifte systematisch zou worden
doorgevoerd. Indien nodig kunnen daarna nog meer
doorgedreven controles gebeuren.

Zoersel krijgt label
'Zot van Te Gek!?'
Zoersel is een zorgzame gemeente, omdat er
verschillende zorginstellingen en -initiatieven
gevestigd zijn, én omdat we samen met velen
hard werken om mensen met een zorgnood of
met geestelijke gezondheidsproblemen op een
volwaardige manier deel te laten uitmaken van
onze gemeenschap. Daarvoor werden we recent
erkend.
Gemeente & OCMW Zoersel willen taboes doorbreken en
psychische problemen bespreekbaar maken. We
organiseerden bijvoorbeeld al verschillende
beeldvormingsprojecten en tentoonstellingen, we stellen
mensen met een ggz-problematiek te werk en er is een
overlegplatform tussen gemeente & OCMW en de
zorginstellingen op ons grondgebied. Vergeet ook niet ons
soepproject: elke donderdag maken bewoners van Beschut
Wonen heerlijke soep voor de personeelsleden in het
administratief centrum.
Dit is slechts een klein stukje van de veelheid aan initiatieven

die Zoersel samen met verschillende partners neemt omtrent
geestelijke gezondheid. Omwille van al deze inspanningen
van het gemeentebestuur en van tal van lokale preventie- en
hulpverleningsorganisaties, kreeg onze gemeente het label
‘Zot van Te Gek!?’.
In bijzijn van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen
overhandigde de coördinator van Te Gek, Mark Hellinckx, het
label vrijdag 20 mei '16.
Na Maasmechelen is Zoersel de tweede gemeente die dit
label heeft gekregen.

Gemeente met een hart: Meer
dan 100 nieuwe bloedgevers
100 nieuwe bloedgevers registreren, dat was het
doel van de campagne 'wees een held' van
gemeente & OCMW Zoersel. En dat lukte, dankzij
een oproep aan de bevolking die ik deed samen
met tv-gezicht en Zoerselaar Dieter Coppens.
Op 20 mei '16 mochten we de 100ste inschrijver op de
campagne in de bloemetjes zetten. Voor Veronique Dua was
het bijna vanzelfsprekend om zich als bloedgever te laten
registreren: “Het is heel gemakkelijk om te doen en maar een
kleine moeite, en toch kan je andere mensen er enorm mee
vooruit helpen.” En gelijk heeft ze. 70% van de bevolking
heeft immers ooit wel eens bloed nodig, bijv. na een operatie,
een ongeval of een bevalling.
Vóór de actie telde Zoersel zo’n 500 bloeddonoren. Dankzij
onze oproep kwamen daar meer dan 100 bij. Ook de leden
van onze fractie die ervoor in aanmerking komen, lieten zich
registreren. Zich opgeven als bloeddonor kan trouwens heel
makkelijk via http://bloedinzameling.rodekruis.be.
Omwille van onze inspanningen kregen we van het Rode
Kruis het label 'gemeente met een hart'.

Subsidies voor nieuwe school
Halle goedgekeurd
Enkele maanden onderhandelen heeft tot
resultaat geleid. In april werden de plannen voor
de nieuwe school in deelgemeente Halle
gefinaliseerd en doorgestuurd naar Agion
(Agentschap voor infrastructuur in het
Onderwijs). Vorige week keurde Agion het
subsidiedossier definitief goed. Een volgende
stap is de bouwvergunning. Eens deze groen
licht krijgt, kan de bouw van de school
(waarschijnlijk deze zomer) beginnen.
De oude infrastructuur aan Halle-Velden wordt afgebroken en
er komt een volledig nieuwe school met sporthal aan het
dorpsplein. De leerlingen en leerkrachten van Pierenbos
zullen voor het schooljaar 2016-2017 dus even verhuizen
naar prefablokalen op de parking van zaal Sint-Martinus aan

de Lindedreef. Op 1 september 2017 kunnen de leerlingen
dan terugkeren naar een gloednieuw gebouw.
De komst van de nieuwe school past in een ruimere visie die
we hebben rond de hernieuwing van de kern van HalleZoersel. De nieuwe infrastructuur, die naast ruimte voor een
school ook ruimte voor kinderopvang en voor sportactiviteiten
biedt, zal een grote stimulans zijn voor het
gemeenschapsleven.
De basis voor dit project werd gelegd in eerdere
bestuursperiodes. We zijn dan ook heel blij dat nu, 15 jaar na
de fusie van de scholen in Halle en 10 jaar na de aanvraag,
echt op weg zijn naar één school in Halle.

Haider Jabbar stelt tentoon in
administratief centrum
De vluchtelingenstroom bracht de voorbije
periode duizenden asielzoekers naar ons land. Ze
brengen vaak ook verhalen van pijn, verdriet en
oorlog mee. Eén van hen is kunstenaar Haider
Jabbar. Die vertelt zijn verhaal door middel van
schilderijen, die tijdens de zomermaanden te zien
zijn in de patio van het administratief centrum
van Zoersel.
In Zoersel hebben we vanaf het begin extra inspanningen
gedaan om zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk op te
vangen. We creëerden extra plaatsen binnen het Lokaal
Opvanginitiatief (LOI) en proberen de bewoners ervan zo veel
mogelijk te betrekken bij het dagelijks leven. Ondertussen
bieden we 40 asielzoekers plaats in ons LOI. Zij krijgen steun
en hulp van een grote groep vrijwilligers, die zich
georganiseerd hebben als "buddy's". Zij verdienen zonder
twijfel een dikke pluim voor hun belangeloze inzet!
We willen echter niet enkel ons Zoersels verhaal aan de
vluchtelingen vertellen. Op onze beurt willen en moeten wij
openstaan voor hun verhaal, hun verleden en de weg die hen
uiteindelijk naar hier heeft gebracht. Hier een kijk op krijgen
zal ons begrip voor de situatie van deze mensen alleen maar
vergroten.
In dat kader opende vorige week donderdag de
tentoonstelling van Haider Jabbar, een 29-jarige Irakese
vluchteling die in het Zoersels LOI woont. De schilderijen die
hij maakt van gestorven en vermoorde mensen die hij zag in
zijn land vol oorlog, ellende, pijn en verdriet zijn heel
aangrijpend. Nog tot 2 september wordt u in het administratief
centrum op beklijvende wijze geconfronteerd met een
verhaal, een geschiedenis van een kunstenaar die op de
vlucht moest gaan. Kom zeker eens langs!

Kris Peeters Feest
Op 5 juni organiseert Kris Peeters voor de tiende
maal het 'Kris Peeters Feest'. Het wordt
ongetwijfeld een groot tuinfeest met veel
vrienden en sympathisanten.
Het feest gaat door aan Het Kasteel d’Ursel in Hingene. U zal
er kunnen kiezen uit tal van eetkraampjes.
De opbrengst van het feest gaat dit jaar naar het goede doel
‘Kom Op Tegen Kanker’.
Meer info vindt u hier.
Inschrijven kan online.
Onze minister kijkt er naar uit ook u die dag te mogen
begroeten.

Midzomerfeest van Koen
Geens
Op 26 juni kan u genieten van tal van activiteiten
op het vliegveld van Grimbergen tijdens het
Midzomerfeest van minister Koen Geens.
’s Ochtends is er een ontspannend programma met zomerse
fiets- en wandeltochten in de streek van de Brabantse
kouters.
’s Middags kan u genieten van het aperitief en tijdens het
grillade- en wandelbuffet kan u samen met Koen Geens in
een informele sfeer genieten van de lunch. Inschrijven voor
het buffet is nodig en kan tot 15 juni online.
Tijdens de namiddag is iedereen, ook zonder inschrijving, van
harte welkom om te proeven van een dessertje tijdens één
van de vele randactiviteiten. Test je vliegkunsten met de
professionele flight simulators. Of misschien win je één van
de vlieginitiaties! Kinderen kunnen zich uitleven op de
springkastelen, spelletjes ontdekken in de playmobiel en zich
laten schminken.
Meer info via de website.
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