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Gebod als
zwaktebod

E

igenlijk is het dieptreurig dat een respectabele liberaal als Bart Somers zijn toevlucht
moet nemen tot een voorstel om een oudercontact op school als een wettelijke verplichting op te leggen. Tot daar de liberale
strijd om de overheid terug te dringen uit
het private leven.
De bekommernis van meneer Somers is
oprecht. Laten we er dus geen makkelijk ideologisch steekspelletje van maken. Dan nog blijft het
dieptreurig mocht zo’n voorstel werkelijkheid
worden. Wat voor een samenleving is dat, waarin
sommige ouders enkel naar een oudercontact te
krijgen zijn als een decreet hen ertoe dwingt?
Dit gebod is een zwaktebod. Het zou een pijnlijk
symbool zijn van een samenleving waarin burgers
enkel verbonden worden door wetten en verboden.
Een verplichting staat of valt met afdwingbaarheid, met een boete als stok achter de deur dus.
In sommige gezinnen zal ook die boete nonchalant worden betaald, in andere gevallen komt het
neer op het stropen van een kei. Voor je het weet,
volgt dan een nieuwe roep om te snoeien in het
kindergeld. Dan is het resultaat dat je de betrokken kinderen dubbel straft. Maar je hebt wel stoer
je daadkracht getoond, natuurlijk.
Dit is een politieke wanhoopspoging. Voor
we daartoe onze toevlucht nemen, zouden we
ons beter afvragen of we werkelijk alles
hebben geprobeerd om ouders te bereiken, te
stimuleren, te lokken of zachtjes te dwingen. In
sommige scholen – in Gent, Antwerpen, Brussel,
Mechelen of daarbuiten – worden in lastige
omstandigheden goede resultaten geboekt.
Die goede praktijken met wat meer aandrang
verspreiden is wenselijker dan nog maar eens
een onafdwingbare verplichting uitvinden.
Want er is wel degelijk een ernstig probleem
met ongelijke onderwijskansen, zoals blijkt uit
alle statistieken. Een betere ouderparticipatie
kan een deel(tje) van de oplossing bieden. Maar
verwacht geen mirakels.
Het is tenhemelschreiend dat dit belangrijke
debat alweer op zo’n contraproductief polariserende en stigmatiserende manier is gevoerd.
Maar het is even tenhemelschreiend dat sommige
experts zo verblind zijn dat ze elk verband tussen
onderwijskansen en taalbeheersing blijven ontkennen. Elke leerkracht, elke vrijwillige huiswerkbegeleider kan bevestigen dat een taalhandicap
een extra hinderpaal is voor verder succes.
Een hinderpaal die gelukkig ook vaak wordt
overwonnen met motivatie en goede wil, maar
die wel reëel is.
Laten we daarom onze energie steken in
het pragmatisch zoeken naar de beste manier
om die hindernis te overbruggen, liever dan in
het repressief verhogen of in het negeren ervan.

dagvers

Waalse elektriciteitsfactuur
al twintig jaar te hoog
Politici zouden vergoedingen hebben gekregen om oogje dicht te knijpen
ANN DE BOECK

De distributietarieven in Wallonië worden
al twintig jaar kunstmatig hoog gehouden.
In ruil voor vergoedingen zouden politici
hun ogen daarvoor hebben gesloten. Dat
meldt het tijdschrift Le Vif/L’Express.
De schandalen rond Publiﬁn en Publipart zijn nog
niet gaan liggen of in Wallonië duikt er al een
nieuw op. Het tijdschrift Le Vif/L’Express brengt
morgen een verhaal over de elektriciteitsfactuur.
Die wordt in Wallonië al twintig jaar kunstmatig
hoog gehouden dankzij een lucratief systeem
tussen energiebedrijf Electrabel en intercommunales. Dat alles zou onder het goedkeurend oog van politici zijn gebeurd.
Het verhaal draait rond ORES, de belangrijkste
distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit
in Wallonië. Die blijkt Electrabel veel meer dan
de normale marktprijs te betalen. Achter die
permanente overfacturering zit volgens Olivier
Mouton, journalist bij Le Vif, “een systeem dat
proﬁteert van de consument om de dividenden
van Electrabel op te drijven en de ﬁnanciering van
gemeenten en politici te garanderen.”
“Het is een georganiseerde plundering”, zo
schrijft Mouton, die naar eigen zeggen op het
verhaal kwam toen hij zich afvroeg waarom zo
veel politici bij Publiﬁn werden betaald “om niets
te doen”.
Volgens energie-expert Eric De Keuleneer zou
daar wel degelijk een tegenprestatie tegenover
staan. Want al minstens twintig jaar steunen
gemeentelijke verantwoordelijken diverse initiatieven van Electrabel om zo veel mogelijk geld uit
de Belgische consument te persen. Zo zou het
bedrijf volgens De Keuleneer ongeveer 20 miljard
euro hebben opgehaald.
In ruil zouden enkele miljarden aan de
gemeenten en mandatarissen zijn gestort onder
de vorm van dividenden en vergoedingen. Uit
dank voor hun steun.

Dividenden
Vraag is: hoe zit dat in Vlaanderen? Want ook hier
waren gemeenten lang aandeelhouder van
Electrabel. En ook hier woedt er al lang een discussie over het feit dat de distributietarieven te
hoog zijn. Energieregulator Creg spande daarover
al verschillende rechtszaken aan tegen de distributeurs. Bovendien noemt De Keuleneer het
“waarschijnlijk” dat dit soort praktijken ook
in Vlaanderen hebben plaatsgevonden.

Modern rederijker Stijn De Paepe
becommentarieert dagelijks
het nieuws in versvorm.

Donald T.
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En zo werd Tusk weer
president
Door elke lidstaat aanbevolen
– ‘Hij deed het goed.’
‘Hij maakte school’ –
Behalve door zijn thuisland Polen
Maar goed, that’s life, dat is bekend:
Voor elke pool een tegenpool

betaalde de Waalse consument al
die jaren te veel voor zijn elektriciteit

‘Wat in Wallonië gebeurt
met Electrabel,
gebeurt hier ook
met Infrax en Eandis’
PETER REEKMANS
ENERGIESPECIALIST LDD

Volgens Peter Reekmans, energiespecialist van LDD, bestaan in
Vlaanderen geen gemengde intercommunales. Bovendien moeten
leveranciers Eandis en Infrax elke
distributieprijsverhoging voorleggen aan
de energieregulator.
Toch bestaat ook in Vlaanderen een vergelijkbaar systeem dat de consument benadeelt, zegt
hij. “Eandis en Infrax hebben de voorbije jaren
alle extra kosten doorgeschoven naar de consument, terwijl ze hun dividenden aan de gemeenten intact hebben gehouden”, legt Reekmans uit.
“De laatste drie jaar is de factuur maar liefst negen
keer verhoogd.”
De LDD-specialist spreekt van een pact tussen
de Vlaamse politieke partijen en de energieleveranciers. “Wat in Wallonië gebeurt met Electrabel,
gebeurt hier ook met Infrax en Eandis. Want wie
beslist er om die dividenden aan de gemeenten
op peil te houden? Dat zijn uiteraard onze eigen
politici.”
Ook met de waterfactuur gebeurt volgens
Reekmans hetzelfde. Daar blijven de dividenden
aan de lokale overheden eveneens intact, terwijl
de consument opdraait voor de hoge kosten. “Dat
zijn verdoken gemeentebelastingen.”

