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Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

kzit nogmet eenei endatheethet Sportgala
2014,meer inhetbijzonderwatde
Sportvrouwvanhet Jaarverkiezingbetreft en
deheisadie is ontstaan ronddeniet-verkie-
zingvanboksterDelfinePersoon.Bon, dat
optredenvanKimmekeClijsterswasbehoor-
lijk ongelukkig enhet zou slimzijnomhaar

inhet vervolgbeter teprogrammeren (enenpas-
sant ookbeter te coifferen).OfNathalieMeskens
in tehuren,wantdanwetenwedathet omte
lachen is.
Menheeft eenwereldkampioeneboksenmin-

derhoog ingeschatdaneenEuropesebronzen
medaille zevenkamp.Naanalyse vande resulta-
tenkandat, in tegenstelling totwat ik eerderheb
beweerd indedigitale columnvanmaandag, niet
volledigophet contowordengeschrevenvande
Franstalige collega’s. (DeverkiezingvanWilmots
als coachvanhet jaarwel,maardat is eenander
verhaal.)
Overigenshadmenhet indiediscussiesnooit

overdederdevandeverkiezingbij de vrouwen,
Evi vanAcker, debronzenWK-medaille inhet zei-
len.Dezekeurige jongevrouwheeft al eens
gewonnen in2012,maarookzij had reden tot kla-
genwantkreegmaarnegeneersteplaatsenen205
punten, terwijl ze tochderdevandewereldwas.
Thiamhad527puntenen76eersteplaatsen.
Persoonhad416puntenen47eersteplaatsen.Het
wasdusniet eens close endat ligt ookaande
Nederlandstalige journalisten,mijzelf indeeerste
plaats.

Een sport voor uw dochter?
Voorwie zichergert aanwat volgt, eerst evendit:
overde sportieveprestaties vanDelfinePersoon
kangeen twijfel bestaan.Die vrouwhadal lang
gedetacheerdmoetenzijnnaarhet legerofwaar
danook, omzichgeheel ophaar sport te kunnen
toeleggen. In een landdat zwemt indeoverheids-
ambtenaren ishet een schandedatdie eneover-
heidsambtenaardie in iets deallerbeste vande
wereld is, niet eenpaar jaarkanwordenvrijge-
steldomoverdeheleplaneethaarding tedoen, in
haargeval collega-sporters gaanaframmelen.
Waarmeewebij depointe vandeze column

zijnaanbeland.Kijk eensdiep inuwhart endurft
udannog luidopzeggen: jaaa,wij vindenboksen
een topsport? Ja?Envindtudat ookeen toffe
sport vooruwkinderen, vooruwdochterbijvoor-

beeld?Neen, dat vindtuniet enheelwat journalis-
tenookniet.
TochheeftDelfinePersoonveel fansomdatwe

wetenwatdie vrouwdoet voorhaar sport, elke
dagweer, nahaarurenbij de spoorwegpolitie.
Eenpaarkeerper jaar slaat ze een tegenstandster
totmoesofprobeert dat althanswant als zedat
zelf niet probeert, zal die anderedatproberen.
In tegenstelling tothet op techniekgebaseerde

olympischboksen, is definaliteit vanhetprofbok-
senelkaar zoveelmogelijkpijndoenenalshet
evenkandeandere tegendegrondslaan.
Wasdatniethetpro-

bleemvanDelfine
Persoonenvannogalwat
journalistendiemoesten
stemmen?Profboksen
behoortnietmeer tot de
courante sportberichtge-
ving zoals twintig jaar en
langer geleden, omdat er
geenactieveberoeps-
journalistenmeer zijndie
boksenvolgen.Boksen is
eenmarginaalmedia-
fenomeenenvrouwen-
boksen isdemargevande
marge,maar tegelijk fas-
cineerthet omdathet
appelleert aanonsdierlijk
instinct. Totde ratio
terugkeert endandenken
we:watweeenmens in
de straatnietmogenaan-
doen–zohardopzijnof
haarhoofd slaan tothet
lichtuitgaat – is datnog
wel sport?
Schroomdiepvanbin-

nenomhetdierlijke teomarmeneneengebrek
aanexposure indemedia tenzij dandeprofiling
als een rariteit: dááromheeftDelfinePersoonniet
de stemmengekregenwaar zeophadgehoopt.Al
ben ik er vrij zeker vandat eenBelgischemandie
pound forpounddebeste vandewereld is, van-
daagwellichtwél sportmanvanhet jaar is.Moraal
vanhet verhaal:mannendieopelkaar slaankan
sport zijn, vrouwendieopelkaar slaanniet.Het
glazenplafond, jawel; nogaltijd te verkiezen
boveneenglazenkin.

Boksen

I
column

Profboksen
appelleert aan
ons dierlijk

instinct, maar
wat we een
mens in de
straat niet

mogen aandoen
– iemand zo
hard op het

hoofd slaan tot
het licht uitgaat
– is dat nog wel

sport?

Fellaini: ‘Kritiek erg voor familie’
Marouane Fellaini is er niet
het type naar om snel op te
geven. In een openhartig
interviewmet The Times
blikt de RodeDuivel terug
op eenmoeilijk eerste
seizoen bijManchester
United.

In de aanzet naar het interview
wordtFellaini(27)meteenwind-
vlag vergeleken, die bepaalt uit
welke richting de bries op Old
Trafford waait. Na een mislukt
eerste jaar,waarhij door fans en
media als symbool van de
malaiseonderDavidMoyeswerd
weggehoond, wordt demidden-
velder nu een van de bepalende
spelersgenoemdinderevival.Zo
gaatdat inhet voetbal.

De transformatie isniet zogroot
alssommigennuroepen.Zijncri-
tici duwden hem vorig seizoen
gewoontediep.Doorzijn lengte,
doorzijnstijlendoorzijnhaardos
valt Fellaini nueenmaalhardop
en ishij een ‘easy target’.
“Of ik mijn haar hadmoeten

laten knippen omminder op te
vallen?”, lachthijspottendinThe
Times. “Het is mijn stijl en het
zal ook zo blijven. Alsof een
ander kapsel alles zou verande-

ren. Nonsens. Waarom zou ik
ook verstoppertje spelen? En
zelfs al had ik dat gedaan, hoe
zou ikmekunnenverbergenals
speler van een van de grootste
clubs ter wereld? Als je bij Man
Unitedvoetbalt,wil jenetgezien
worden.Hetmomentdat jebang
wordtvoorwatanderenzeggen,
is het over.”
Tochgeeftdeinternationaltoe

datdeoverdrevenkritieknietfijn
was. “Maar ze heeft me niet
geraakt. Ik was vooral bezorgd
voormijn familie: mijnmoeder,
mijnvader,mijnbroers. Iksprak
met hen en vertelde hen dat ik
gewoonhardzoublijvenwerken.
Dat alles wel goed zou komen.
Godzijdank is dat ook zo uitge-
draaid.” (KTH)

Wilmots: ‘Ik
stap nooit
zelf op’

Marouane
Fellaini is
opnieuw een
vaste waarde
bij Man United

Marc Wilmots (45) wil
zijn contract als
bondscoach uitdoen.
“Ik zal nooit zelf
opstappen”, klinkt het in
Karakters. Binnen de
voetbalbond worden
die uitspraken op
gejuich onthaald. De
setting van het
interview met Ben
Crabbé is gemoedelijk,
maar als de media ter
sprake komen, gaat
bondscoach Marc
Wilmots toch in het
verweer. “Sommige
journalisten proberen
mij weg te krijgen”, zegt
hij in Karakters, een
Canvasprogramma dat
pas maandag wordt
uitgezonden maar waar
gisteren al quotes van
uitlekten. “Hoe meer ze
proberen, hoe langer ik
zal blijven.” Wilmots
gaat zelfs nog een stap
verder: “Ik heb een
contract tot 2018 en zal
nooit zelf opstappen.
Als de bond me
ontslaat, moet ik gaan.
Anders ga ik door. Mét
de ploeg.” (PJC)
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Storm

Lang leve het regeerakkoord

een enkel woord veranderde de laatste
maand zo snel van betekenis als de onder-
hand beruchte tax shift. Velen lijken het
begrip nu helaas te verwarren met een ver-
mogenswinstbelasting. Maar een tax shift is
gewoon een verschuiving van de belasting-
basis zonder een verhoging van de totale

belastingdruk.
Een tax shift is dus per definitie geen tax lift.

Meestalwordthieronderbegrepeneenverschuiving
vanlastenoparbeidsinkomstennaarlastenopcon-
sumptie,milieuvervuilingenkapitaalinkomsten.Je
vermindert dus de sociale lasten en je betaalt het
met meer inkomsten uit btw, ecofiscaliteit en ver-
mogenswinstbelasting. Een dergelijke tax shift is
het beste economische idee van de laatste dertig
jaar.Hetisdebroodnodigesociaaleconomischeher-
vorming die onze maatschappij actiever, groener
enrechtvaardiger,deeconomieduurzamerencom-
petitiever en de vergrijzing betaalbaar zal maken.

Deverschuivingvansocialelastennaarbtwdoor
de harmonisatie en lichte stijging van de btw leidt
niet tot inflatie, verhoogt onmiddellijk de concur-
rentiekrachtvanonzebedrijvenzonderdepijnvan
massale sociale onvrede, creëert tienduizenden
banen zonder dat het de begroting een eurocent
kost, en is sociaal omdat ook buitenlandse produ-
centenenmensenmetkapitaalinkomstenhierbtw
betalen. Arbeidsintensieve sectoren als de horeca,
de retail of de bouw hebben hier baat bij omdat ze
minder belasting op arbeid zullen betalen.

Ookdeverschuivingvansociale lastennaareco-
fiscaliteit iseengoedidee.Ditkanbijvoorbeelddoor
de verlaging van de sociale lasten deels te betalen
met het afbouwen van de waanzinnige fiscale sub-
sidiëringvansalariswagens,deintroductievanslim
rekeningrijdenofeenCO2–belasting.Ditcreëertniet
alleen banen, maar verbetert onze keuzes, vermin-
dertdefilekilometersenversneltdeduurzamegroei.
Zweden heeft getoond hoe het kan.

Daarnaastmoetenwekomafmakenmetdeinter-
nationalefiscalejunglediedelaatstedertigjaardoel-
bewust inelkaarwerdgeknutselddoorenvooreen
elitairekliekdiezichzokanpermitterennauwelijks
belastingen te betalen op haar inkomsten uit kapi-
taal. Ook wat betreft gerealiseerde meerwaarden
en effectieve huuropbrengst is er ruimte voor ver-
betering. Met de opbrengsten daarvan kunnen we
de sociale lasten verder verlagen.

Ik hoorde en las bij herhaling dat deze tax shift
onbespreekbaarzouzijnwegensvermeendeafwe-
zigheid in het regeerakkoord, maar ergens in mijn
geheugenbleeferdatvervelendejeukplekjedatzich
toch een passage over de tax shift meende te herin-
neren.Enjahoor,oppagina78,paragraaf4.1,derde
alinea, staat letterlijk te lezen. “De regering zal de
uitgavenbeheerseneneenparafiscaleenfiscalever-
schuiving(taxshift)doorvoerenomeenvoldoende
omvangrijkelastenverlagingtekunnenfinancieren,
waarbij de belastingdruk op arbeid, bestaande uit
fiscale en parafiscale lasten, aanzienlijk wordt ver-
minderd, rekening houdende met nationale en
internationale aanbevelingen ter zake.”

Uitstekend. Even die internationale aanbeve-
lingenopsnorrendus.DeOESOkwamdit jaarmet
een rapport waarin duidelijk wordt gepleit voor
eentaxshiftvansociale lastenoparbeidnaarbtw,
ecofiscaliteit en vermogenswinstbelasting. Ook
hetIMFbepleiteentaxshiftwaarbijarbeidminder
wordtbelastenanderedomeinenmeer.Meerspe-
cifiek wordt gepleit voor een homogenere belas-
ting op vermogenswinst, een harmonisatie van
btw-tarieven tot 21 procent en een hogere ecofis-
caliteit. Het regeerakkoord is duidelijk. De inter-SC
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‘Mogelijk zijn we geklopt op het vlak
van loonkosten en fiscaal gunstregime’

► Burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a)
heeft een vermoeden waarom autobouwer Tesla
Tilburg boven Lommel zou verkiezen, in De Tijd

zogezegd

Vreg

Ik lees dat de Vreg een forfaitair
bedrag van 350 euro zou vragen
aandeeigenaarsvanzonnepane-
len.Deenergieopgewektdoorde
zonnepanelenmaaktgebruikvan
hetnetwerkendaarstaateenkost
tegenoverdieopditogenblikniet
verrekend wordt. Wacht even,
denk ik dan. Ik verbruik min of
meer wat mijn zonnepanelen
produceren. Ik gebruik dus
omzeggensniethetnetwerk.Een
forfaitair bedrag is dus echt niet
verantwoord.

Die opgewekte stroom wordt

tochergensverkocht.Brengtdus
geld in het laatje. De kost om het
netwerk te gebruiken is op zich
eenproductiekostvoordeprodu-
centen, wat ze recupereren bij
verkoop. Of ben ik nu helemaal
mis?Toevalofnietmaareenfor-
faitaire vergoeding is het meest
lucratief voor de Vreg.

Ik beklaag me dat ik 7.000
euro heb uitgegeven aan zonne-
panelen.Groenestroomja,maar
dan wel galkleurige.

Jean-Claude
Vanderpoorten, Halle

nationale aanbevelingen zijn duidelijk.
Daarom wil ik de leiders van de Open Vld en de

N-VA op het volgende wijzen: de vakbonden die u
verkettert als de gewapende arm van een partij of
vernielers van de economie, de weggezette onder-
tekenaarsvandeenquêteomdefiscalesubsidiëring
vandesalariswagensaftebouwenterverlagingvan
de werkgeversbijdragen, de mensen die Klimaat-
zaak steunen en een sterker milieubeleid eisen, de
80procentlandgenotendievindtdatdeinspannin-
gen niet rechtvaardig verdeeld zijn (en nee, dat zijn
bij macht van het getal niet allemaal socialisten of
Walen), uw coalitiepartner CD&V die volgens de
laatsteberichtenmeefietstopdebagagedragermet
een voet op de achterband, zij willen eigenlijk alle-
maal hetzelfde: stop met de polarisatie en de oor-
logstaal. Toon de politieke moed om de tax shift,
waartoe u zich in het regeerakkoord heeft verbon-
den, ook effectief uit te voeren. Verdedig deze her-
vorming bij uw kiezers in plaats van hun angsten
te voeden met halve waarheden.

Ookdevakbondendoenerdanbeteraanomhun
leden uit te leggen waarom hervormingen nodig
zijninplaatsvandeangsttevoedenmethalvewaar-
heden, uit de lucht geplukte cijfers over de index-
sprong en polarisatie. Want er is inderdaad geen
alternatief voor de actievere, groenere, rechtvaar-
digere maatschappij en de competitieve en duur-
zame economie waartoe de tax shift leidt.

Of moeten we geloven dat dit regeerakkoord
maar een vodje papier is?

Toon de politiekemoed om de tax shift, waartoe u
zich in het regeerakkoord heeft verbonden, ook
effectief uit te voeren. Verdedig deze hervorming
bij uw kiezers in plaats van hun angsten te voeden
met halve waarheden

► Aanschuiven op de Brusselse ring. Schoors pleit onder meer voor
‘de introductie van slim rekeningrijden of een CO2–belasting’. © PHOTO NEWS
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eSlimsteBelgterwereldblijkteenMarokkaan
te zijn. Gisteren veroverde hij zowat alle voor-
pagina’s van Vlaanderen. De charismatische
slimme vent is trouwens een rolmodel als het
erover gaat geen rolmodel te willen zijn. Zijn
overwinning vond plaats donderdag, op de
internationale dag van de Migrant. (Vroeger

had elke dag zijn heilige, nu heeft elke dag zijn dag
van). Op diezelfde dag van de Migrant verzamelden
eenvierhonderdtalmensenvanbuitenlandseorigine
op het Brusselse Poelaertplein met als slogan: ‘Wij
zijndemeerwaarde.’Zediendenstaatssecretarisvoor
Migratie Theo Francken (N-VA), die eerder hun eco-
nomischemeerwaardehadbetwist,vanrepliek.Een
dag daarvoor haalde Dalilla Hermans, een geadop-
teerdevrouwuitRwanda,ookzowatallemedia.Haar
opiniestuk over het toenemende racisme in
Vlaanderen werd razendsnel, meer dan een atoom
in een kerncentrale, gedeeld, niet enkel in de praat-
barakken van de sociale media maar ook in de old
skool-media.

Is dat dan allemaal positief? Affirmatief! Als deze
trend zich kan doorzetten tenminste. Mensen met
een migratie-achtergrond die zelf een lijn trekken
tegenracismeinplaatsvanallesgelatenteondergaan,
diezelfoponzemediatoestappen,hunplaatsenhun
eigen stem opeisen én die ook krijgen, die spelletjes
meespelen en en passant nog glansrijk winnen ook,
welke democraat kan daar tegen zijn? Dat soort van
empowerment zal alleen maar motiverend werken
voorzoveelanderestemmen.Getup,standup,talen-
ten die typisch Belgisch worden eenmaal ze interna-
tionaal potten breken zoals onze Stromae.

Diemassalemedia-aandachtvandevoorbijeweek
isopvallend.Onzemediawordenvaakverwetennogal
kleurenblind te zijn. Cijfers bevestigden dit keer op
keer. Dat is ook wat Dalilla Hermans de media ver-
wijt... in de media. Deze week kregen we te zien hoe
het anders kan.

Indittempozalhetevenwichttussenautochtonen
en mensen van allochtone afkomst er toch nog
komen.Bijsommigendoetdatvooruitzichtdeharen
tot een hanenkamcoupe rijzen. Terwijl die mensen
eigenlijk best tevreden zouden mogen zijn, want wat
isandersintegratie?Datistochopkomenvoorjerech-
ten, straffe opiniestukken schrijven in het schoon
VlaamsenallepresentatorenvanTienomtezienzon-
dermetdeogenteknipperenrangschikkenvangroot
naar klein. Onlangs hoorde ik nog een fijntje, uit een
Vlaams Belang-mannenmond: “Binnenkort nemen
ze het hier helemaal over en lopen wij allemaal met
een hoofddoek rond.”

EvennaarFrankrijkzappen,waarvorigeweekaan-
gekondigd werd dat de successchrijver Michel
Houellebecqeennieuweromanindestellingenheeft
staandiepreciesdielaatstgenoemdediepgewortelde,
reactionaireangstalsuitgangspuntneemt.Decentrale
stelling van zijn roman Soumission is, vanuit het
standpunt van een blanke Franse prof verteld: Wat
als er in 2020 in Frankrijk een moslimpresident de
plakzwaaitdieinéénbewegingdescheidingvankerk
enstaatwegvaagtendeshariainstalleert?Inhetboek
moetenallevrouweninhetopenbaareenhoofddoek
dragenenwiegeenmoslimis,dreigtzijnofhaarbaan
te verliezen.

Het boek verschijnt pas in januari maar verhit nu
al volop de gemoederen in het door Marine Le Pen
opgejaagde Frankrijk. De uitgeverij wrijft zich in de
handen en liet alvast 150.000 exemplaren drukken.
Angstvisioenenalsuitgangspuntnemenkaninteres-
santeliteratuuropleveren.Maarmediavervulleneen
andererol.MediavanvandaaginVlaanderenkunnen
beter de echte stemmen laten horen, uit de hoek van
oude én nieuwe Vlamingen.
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