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WIENS BROOD 
MEN EET...
Plots kondigde Philip Heylen (CD&V) aan dat hij 
stopte als schepen en manager werd bij Acker-
mans & van Haaren. Ackermans & van Haaren 
dat klinkt chique en dat is het ook. Het is een 
beursgenoteerde holding die verschillende 
vermogensbanken, een baggeraar, vastgoed, 
en zelfs palmolie in de portefeuille heeft. Daar 
krijg je niet zomaar een job. Heylen krijgt die 
job omwille van zijn breed netwerk en omdat 
met hem vele deuren opengaan.

Toen PVDA-raadslid Peter Mertens daarover 
tussenkwam in de gemeenteraad was het 
muisstil. Andere fracties vonden het blijkbaar 
niet nodig hun ongenoegen te uiten over zo’n 
verloop. In zijn repliek als burgemeester zei 
Bart De Wever dat bedrijfsleiders bij hem in de 
rij staan aan te schuiven. Blijkbaar vindt men 
dat in die hogere kringen doodnormaal. Ons 
kent ons! Maar wiens belangen worden dan 
nog verdedigd?

We hebben nood aan een andere politieke cul-
tuur. Bij de PVDA-verkozenen staan de grote 
bedrijven niet in de rij, wij bieden hen geen 
belastingverminderingen aan. Wij willen verko-
zenen die dicht bij de mensen (blijven) staan. 
Zodat ze hun belangen verdedigen. Ofwel sta 
je ten dienste van de gemeenschap ofwel van 
de grote bedrijven, maar niet van de twee. 

Wouter Van Damme
voorzitter PVDA Antwerpen

Vanaf 1 april 2017 zullen de maagzuurremmers 
zoals Omeprazole of Pantoprazole niet meer 
worden terugbetaald in grote verpakking. Voor 
de patiënt stijgt daardoor de prijs van 9 naar 34 
euro. Veel patiënten hebben maagzuurremmers 
nodig ter preventie van maagzweren, sommige 
zelfs ter preventie van slokdarmkanker. Voor 
ontstekingsremmende neussprays tegen 
allergie of sinusitis zal de prijs voor de pa-
tiënt stijgen van 4 naar 15 euro. Zelfs antibi-
otica wordt fors duurder, bijvoorbeeld Aug-
mentin stijgt van 3,50 naar 8,60 euro. Minister 
De Block hoopt daarmee 45 miljoen euro te 
besparen op de kap van de patiënt.
 

We nodigen u graag uit om samen met de PVDA 
het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.
•  Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren.
•  Babbel met PVDA-verkozenen.
•  Ontmoet onze nationale voorzitter Peter Mertens 

en laat jouw exemplaar van Graailand signeren.
•  Ontdek wie De Franken Teut 2016* in de wacht 

sleept.

Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om 
mee te komen. Laat ons weten met hoeveel perso-
nen u komt. Dit om het nodige te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan u per mail via antwerpen@pvda.be 
of per sms via 0495 65 46 82.

In november zette PVDA-voorzitter Peter Mertens Ilse in de 
bloemetjes. Ilse, 31 jaar en verpleegkundige, is het tiendui-
zendste lid van de PVDA. De PVDA zit in de peilingen in de lift 
en groeit in ledenaantal. Mooi zo! 

Doe zoals Ilse. Steun ons en 
word lid.  SMS ‘LID’ + NAAM EN 
ADRES NAAR 0479 73 60 23  
OF SURF NAAR PVDA.BE/LID-WORDEN 
OF SCAN DE QR-CODE

Maar aan de woekerprijzen van de farmaceuti-
sche industrie doet ze niets. In Nederland waar 
via aanbestedingen (het kiwimodel) geneesmid-
delen worden aangekocht, kosten diezelfde ge-
neesmiddelen één vijfde van de prijs in België en 

worden ze volledig terugbetaald aan 
de patiënt. Dokter Dirk Van Dup-
pen van Geneeskunde voor het 
Volk berekende dat het toepas-
sen van het kiwimodel bij ons op 
één antibioticum als Augmentin 
evenveel zal opbrengen als wat 

De Block wil besparen op 
alle antibiotica.

MAGGIE DE BLOCK VERHOOGT PRIJZEN GENEESMIDDELEN 

KIWIMODEL DOET PRIJZEN 
ZAKKEN

VRIJDAG 20 JANUARI 2017, 18 U, ZUIDERPERSHUIS (WAALSEKAAI 14, 2000 ANTWERPEN)

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE  

10.000e LID

PVDA VERWELKOMT ILSE 

*  Een prijs die PVDA Antwerpen uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving. 
Op de genomineerden kan u stemmen vanaf eind december op www.antwerpen.pvda.be. 
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GRAAILAND: 
DE POLITIEKE THRILLER VAN HET JAAR

OVER ZIJN  
VORIG BOEK 
HOE DURVEN ZE?

DE AUTEUR
Peter Mertens is auteur, socioloog, voorzitter van de linkse 
PVDA, gemeenteraadslid in Antwerpen en columnist op 
Knack.be. Eerder schreef hij Op mensenmaat (2009) en 
Hoe durven ze? (2011). Voor dat laatste boek kreeg Peter 
in 2012 de Prijs Jaap Kruithof. Hoe durven ze? groeide uit 
tot een bestseller. Begin 2016 werd Peter door de lezers 
van Humo in de jaarlijkse Pop Poll uitgeroepen tot ‘politi-
cus van het jaar’.

HET BOEK
Graailand telt 428 pagina’s, kost 20 euro en is verkrijg-
baar in de boekhandel of op www.epo.be. Een absolute 
aanrader, een uitgelezen cadeautip.

■ ‘Dit boek, dat ik des te zeer zou willen bestickeren als “noodzakelijk”, begroet ik als een warm en hernieuwd begin in de strijd 
tegen het asocialisme.’  Dimitri Verhulst, schrijver    ■ ‘Een zeer rake schop tegen de glibberige schenen van Het Systeem.’   
P-Magazine  ■ ‘Lees. En schop uzelf en uw medemens een andere wereld.’  Saddie Choua, filmmaakster, schrijfster    ■ 
‘Na het lezen van dit boek wil je verandering. En wel meteen.’  Jeroen Olyslaegers, schrijver    ■ ‘Een must voor elke vak-
bondsmilitant, Occupyer en de overige 99%.’  Bruno Verlaeckt, ABVV   ■ ‘Er zijn zo van die boeken die je van je sokken blazen. 
Hoe durven ze?’ is daar een van.’  Visie  ■

ZIJN VORIG BOEK HOE DURVEN ZE? 
OOGSTTE TONNEN LOF EN GROEIDE 
UIT TOT VLAANDERENS BEST VER-
KOCHTE POLITIEKE BOEK IN JAREN. 
MET GRAAILAND BRENGT PETER 
MERTENS NU DE LANGVERWACHTE 
OPVOLGER UIT. 

De elite graait, grabbelt en grijpt als nooit tevo-
ren. Ongestraft verstoppen miljonairs en multina-
tionals miljarden euro’s in postbusbedrijven en 
belastingparadijzen. Overbetaalde politici walsen 
ongestoord de draaideur plat tussen politiek en 
grootbedrijf. Crisis, welke crisis?

Crisis is voor sissies, zegt de kaste, en ze verho-
gen nog eens de taksen en bevriezen de lonen. 

We leven toch boven onze stand? Ondertussen 
vloeit het verse geld naar speculatieve zeepbel-
len … tot de bubbels barsten. Hoe meer ellende 
de graaiers zaaien, hoe groter de opstand tegen 
de elites wordt.

Mertens gooit geen steen in de kikkerpoel, maar 
meteen een hele muur. Graailand biedt een alter-
natief voor angstprofeten als Trump, Le Pen en 
Wilders. Graailand toont de sprankels van het so-
ciaal verzet, en stelt een politiek van hoop voor.

GRAAILAND IS EEN BOEK DAT 

BRANDT IN DE HANDEN. NEEM HET 

VAST, EN GEEF HET VUUR DOOR.

€ 20
BESTELBON 

ACHTERAAN
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Het ene na het andere lek legt belastingontwijking in belastingparadijzen 
bloot. Na de Swiss Leaks, Lux Leaks en Panama Leaks waren er de Bahamas 
Leaks. En, wie staat er op die lijst? Fernand Huts! Huts heeft het negende 
grootste fortuin van België (1,6 miljard euro) en is grote baas van havenbe-
drijf Katoen Natie. Peter Mertens, PVDA-voorzitter, reageerde: “Het wordt 
tijd dat er echt een zero-tolerantie wordt ingevoerd tegen de lobby die mil-
jarden onbelast geld uit ons land versluist.”

Hebben enkele vastgoed-
spelers, waaronder de 
projectontwikkelaar Land 
Invest Group (L.I.G.) een 
rol gespeeld in het fraudu-
leus failliet van de Gentse 
graaibank Optima? Peter 
Mertens vroeg het stads-
bestuur om dit te laten 
onderzoeken. L.I.G. is immers 
de snelst groeiende ontwik-
kelaar in Antwerpen met meer 
dan 2.700 studentenkoten, 
appartementen, woningen en 
commerciële ruimten in de 
portefeuille. De vraag werd 
door schepen Rob Van de 
Velde (N-VA) van tafel geveegd. Wat is er te verbergen? Zijn er dan 
zaken die het daglicht niet mogen zien? Net als in Gent zijn ook in 
Antwerpen de schotten tussen privé en overheid flinterdun.

Toen eind mei bekend raakte dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) een 
handelsmissie zou leiden naar Israël startte de PVDA een petitie. Zolang Is-
raël de mensenrechten van Palestijnen en het internationaal recht schendt, 
dienen alle economische missies te worden opgeschort. De petitie kaderde 
in de wereldwijde BDS-campagne ten aanzien van Israël (boycot, desinves-
tering en sancties), die door de brede civiele beweging in Palestina is gelan-
ceerd. Gemeenteraadsleden Peter Mertens, Mohamed Chebaa, en Borger-
houts districtsschepen Zohra Othman overhandigden op woensdag 22 juni, 
1.254 handtekeningen in het Antwerpse stadhuis.

GEEN HANDEL MET DE BEZETTING
PETITIE TEGEN HANDELS-
MISSIE NAAR ISRAËL

PVDA ONTMOET GEDREVEN BEWONERS
FIETSTOCHT LANGS OMSTRE-
DEN VASTGOEDPROJECTEN

REGERING GELD NODIG? 
HAAL HET OP DE BAHAMA’S, 
BIJ HUTS!

WAT HEEFT STADSBESTUUR TE VERBERGEN?

GEROMMEL IN VASTGOEDLAND

De PVDA fietste langs de nieuwste grote vastgoedprojecten en sprak met 
enkele omwonenden. Hoogbouw tot 70 meter midden in het 

historisch centrum. De grootste Lidl van Vlaanderen 
midden in een woonwijk. Het voetbalveldje van het 
drukke buurtpark wordt plots bouwgrond... Telkens 

omstreden door gedreven bewoners. De bewoners 
weten wat de noden zijn in hun buurt: extra soci-
ale woningen, scholen, kinderopvang enz. Maar 
aan hen wordt niets gevraagd. Een stad op men-
senmaat maak je in de eerste plaats voor, en in 
samenspraak met, haar inwoners.

WINST HOORT NIET THUIS IN KINDEROPVANG 

INVESTEER IN STADSCRÈCHES
De Frans-Belgische groep Babilou opent haar eerste crèche in Antwerpen 
begin 2017. Dat er extra plaatsen komen voor kinderen is hard nodig. Dat dit 
nu gebeurt door grote multinationals zwaar te subsidiëren,is voor de PVDA 
een verkeerde piste. Wie als privéspeler een pand of grond zoekt, kan tot 
de helft van de investering terugkrijgen. Babilou, één van de grootsten op 
de Europese markt, wil tegen 2020 een omzet halen van 500 miljoen euro. 
PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders: “Elke keer dat bedrijven hun winst 
willen vergroten in de zorgsector, gaan ze kwaliteit of arbeidsvoorwaarden 
drukken. Of er komen hogere prijzen voor wie wat beter 
wil. In Nederland, waar eenzelfde keuze voor de 
privé werd gemaakt, is de situatie na 6 jaar dra-
matisch: stijgende toegangsprijzen, slechtere 
kwaliteit, ondergekwalificeerd en onderbe-
taald personeel. In juli 2014 ging Estro Groep, 
een groep met 340 crèches en opvangloca-
ties, failliet. Zulke toestanden willen we bij ons 
niet meemaken.” Winst hoort niet thuis in de 
kinderopvang, goede crèches zijn een taak 
voor lokale overheden. De PVDA wil inves-
teringen in het openbare aanbod van de 
stadscrèches.

Foto: Vincent Callot



Vanaf 2017 moeten enkele sportclubs, jeugdorganisaties, theatergezel-
schappen, drankgelegenheden, pop-up’s… geen “imagotaks” meer betalen. 
Het verzet tegen de pestbelasting van 1.500 euro per jaar op “imagoverla-
gende winkels” werpt haar vruchten af. De PVDA Antwerpen organiseerde 
in oktober nog een geslaagde benefiet ten voordele van de nachtwinkeliers 
die de Stad Antwerpen voor de rechtbank dagen. Wij blijven hun strijd steu-
nen tot de belasting helemaal is ingetrokken.

PVDA gemeenteraadslid Dirk Van Duppen maakte samen met dokwerkers 
Tanja en Ivan en havenkenner Frans een helikoptervlucht boven de haven. 
De vele zonnepanelen op de magazijnen van Katoen Natie maakten indruk. 
Voor die zonnepanelen strijkt CEO Fernand Huts jaarlijks 13 miljoen euro 
subsidies op. En daar betalen wij allen voor. Minister Turtelboom rekende 
ons dat aan via een taks, de zogenaamde Turteltaks. Door de Turteltaks 
moet elk gezin 100 euro meer betalen voor elektriciteit. Ondertussen deed 
een brede protestbeweging minister Turtelboom opstappen, maar dat vol-
staat niet. In mei diende PVDA-voorzitter Peter Mertens klacht in tegen de 
Turteltaks bij het Grondwettelijk Hof in Brussel, met de steun van meer dan 
18.000 mensen. In het voorjaar van 2017 zal het een vonnis vellen. De PVDA 
gaat door tot ook de Turteltaks 
helemaal is terugbetaald. 

“Twee jaar geleden organiseerden we voor het eerst DiverCity. In geen tijd 
groeide het uit tot een kleurrijk festival met een positieve kijk op diversiteit 
in onze stad”, vertelt Jos D’Haese. Hij nam met RedFox, de PVDA-jongeren-
beweging, het initiatief. In 2017 zal de focus liggen op hoe jongeren van 
zich kunnen laten horen. Begin mei zullen opnieuw duizenden mensen met 
positieve vibes naar Park Spoor Noord afzakken. Zorg dat je erbij bent!

CD&Ver Philip Heylen stopte plots als schepen en werd bestuurder bij de hol-
ding Ackermans & van Haaren. Die beursgenoteerde holding zit achter bag-
gerbedrijf Deme, Bank van Breda, en heeft een serieuze voet binnen in de 
grondstoffen-, energie- en vastgoedsector. Bovendien maakt de groep ge-
bruik van offshore-filialen om belastingen te ontwijken, dat maakte de PVDA-
studiedienst al in 2009 bekend. Maar ook als schepen cumuleerde Heylen al 
zijn job met 10 andere betaalde mandaten. In de gemeenteraad kwam Peter 
Mertens (PVDA) daarover tussen: “Zoals de verhouding nu is tussen politiek en 
bedrijfsleven, met politici die pendelen tussen parlementen en raden van be-
stuur van multinationals, is dat niet meer normaal. De vraag is: wiens belangen 
zijn ze nog aan het verdedigen? De draaideur legt de basis voor een ons-kent-
ons-cultuur, voor belangenvermenging en achterkamerpolitiek. De PVDA pleit 
voor een minimale ontluizingsperiode van 2 jaar.”
 

Schepen Van Campenhout (N-VA) besliste 
in oktober dat skiclub Zondal zijn activitei-
ten op de skipiste van Deurne moet stopzet-
ten op 1 januari 2017. Uitgerekend dit jaar 
bestaat Zondal 50 jaar. De sportclub telt 

630 leden en 58 wedstrijdskiërs. Het is ook één van de meest betaal-
bare skiclubs van het land. Eén uur skiles kost er 7,5 euro terwijl dat op 
andere pistes wel 50 euro is. De vereniging heeft een zeer sterke jeugd-
werking en een aparte werking voor blinden en slechtzienden. Maar het 
stadsbestuur wil nu hun infrastructuur met de grond gelijk maken. En-
kele honderden leden verzamelden aan het stadhuis en overhandigden 
een petitie. Wie dacht dat het stadsbestuur na dit massale protest een 
oplossing zou zoeken kwam bedrogen uit.

Het Antwerps OCMW wou het 
prachtige historische pand in de 
Klappeistraat ‘Huis De Fraula’ open-
baar verkopen. Lise Vandecasteele,  
OCMW-raadslid voor de PVDA, 
stemde tegen en ook de buurt re-
ageerde meteen met een petitie, 
ontbijtacties enz. Hun streven: het 
behoud van het sociale karakter 
van het gebouw, met sociale of be-

scheiden woningen en een ontmoetingsruimte. Goed nieuws: de verkoop 
gaat niet door. Het OCMW is gestart met de renovatie. Psychisch kwetsbare 
mensen zullen er opnieuw terecht kunnen. 

IMAGOVERLAGENDE BELASTING
CLUB-VZW’S DAN TOCH 
GESPAARD

ZONNEPANELEN VAN HUTS OP ONZE KOSTEN

PVDA GAAT DOOR TOT  
TURTELTAKS IS TERUGBETAALD

KLEURRIJK STADSFESTIVAL 

DIVERCITY MAAKT ZICH OP 
VOOR DERDE EDITIE

HEYLEN EN DE DRAAIDEUR 

BELANGENVERMENGING
BETAALBAAR EN TOEGANKELIJK 

HANDEN AF VAN  
SKICLUB ZONDAL

BUURTBEWONERS EN PVDA IN ACTIE
‘HUIS DE FRAULA’ GERED
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DE STAD IS GEEN SUPERMARKT

UITVERKOOP VAN BUURTWERK, 
DAKLOZENZORG EN DRUGHULPVERLENING

Het stadsbestuur brengt sinds kort haar sociale zorgprojecten op de markt. 
Denk aan opvangcentra voor daklozen, projecten in drughulpverlening, 
buurtwerk-huizen van Samenlevingsopbouw. Per opdracht lanceert men een 
projectoproep waarop privébedrijven mogen meedingen. En dat elke drie 
jaar. Wie de beste prijs tegen de beste kwaliteit belooft krijgt de opdracht. 
Dat mogen ook commerciële bedrijven zijn. Zij mogen winst maken met ons 
belastinggeld op de zorg voor zeer kwetsbare mensen.

Lise Vandecasteele, OCMW raadslid van de PVDA, 
onthulde dat het OCMW het daklozencentrum De 
Vaart wil laten uitbaten door de bewakingsfirma 
G4S. Een mokerslag voor de hulpverleners en de 
dakloze bezoekers van het centrum. Al 18 jaar baat 
dezelfde vzw (het Centrum Algemeen Welzijnswerk) 
dit centrum met succes uit. Vele hulpverleners wer-
ken er al jaren en ze bouwden een gezonde ver-
trouwensband op met hun bezoekers. Dirk is één 
van die bezoekers: “Katleen, mijn begeleidster, 
heeft me door de zwaarste periode van mijn leven 
geholpen. Ik was verslaafd aan drugs en had veel 
schulden. Ze kent me door en door. Vandaag gaat het beter met mij, maar het 
betekent heel veel te weten dat ik nog steeds bij haar terecht kan.”

Hoewel continuïteit en vertrouwen één van de basisvoorwaarden zijn om 
deze mensen te kunnen begeleiden, zet de stad dit zonder schroom bij het 
schroot. En dan nog voor G4S: de grootste bewakingsfirma ter wereld, beurs-
genoteerd en met een meer dan bedenkelijke reputatie op vlak van men-
senrechten. In België gekend als een koude werkgever die een zeer hoge 
flexibiliteit en hoge werkdruk eist.

Kan je zorg voor ouderen aan commerciële bedrijven overlaten? De 
huidige ministers zien daar geen graten in. Sinds enkele jaren baten 
ook commerciële bedrijven rusthuizen uit. Zo is Armonea bijvoorbeeld 
een grote speler op deze ‘markt’. Het zijn bedrijven die bestaan om 
winst te maken. En dat kan dus blijkbaar ook op zorg voor ouderen. 
De kost voor de dagelijkse maaltijden wordt beperkt tot drie euro. 
Pampers worden pas vervangen als ze 65% verzadigd zijn. Personeel 
moet harder werken en komt handen tekort. Niet erg aangenaam 
voor de ouderen, noch voor het personeel. Maar aandeelhouders spij-
zen er hun portemonnee mee.

Sinds mei komen maandelijks mensen op straat tegen de plannen 
om sociale zorg te vermarkten. Het begon met kritische sociaal 
werkers en hun cliënten. De vakbonden sloten snel aan en ook 
professoren, docenten en studenten. Zij maken zich grote zorgen 
om de arbeidsvoorwaarden van het personeel en om de kwaliteit 
van de zorg. “Wij hebben de overtuiging dat vermarkting ingaat 
tegen de realisatie van sociale grondrechten, tegen sociaal werk 
dat vertrekt vanuit de leefwereld van cliënten.” schrijven de do-
centen van zowat elke opleiding sociaal werk in Vlaanderen.
Dat is een groot probleem, want de kern van sociaal werk is net 
mensenrechten helpen realiseren: een deftig dak boven je hoofd, 
een job die voor een inkomen zorgt, hulp bij het afbetalen van 
schulden zodat het water niet afgesloten wordt… Bij vermarkting 
gaat het vooral over economisch rendabel zijn en niet meer om 
de mensen die zorg nodig hebben.

WINST MAKEN OP ZORG

DRIE EURO VOOR DE 
MAALTIJDEN OP JE OUDE DAG

BREED VERZET TEGEN VERMARKTING VAN SOCIALE ZORG

SOCIAAL WERKERS ZIJN 
MENSENRECHTENWERKERS
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Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA



De PVDA wil de Liefkenshoektunnel tolvrij 
maken, een eerste eenvoudige en snel 
uitvoerbare maatregel die een groot deel 
van de dagelijkse files zal doen verdwij-
nen. Een maatregel die nog versterkt zal 
worden door het verkeersplan van Ring-
land. De volledige overkapping van de 
ring heeft natuurlijk grote voordelen voor 
onze gezondheid en voor nieuwe ruimte 
in onze stad. Daarbij komt dat Ringland 
een positieve impact heeft op de door-
stroom van het verkeer op de ring. De 

Vlaamse overheid blijft hardnekkig vasthouden aan het BAM-tracé. Onbegrijpelijk, want dat 
tracé maakt de overkapping onmogelijk en onbetaalbaar. De PVDA steunt daarom de aanvraag 
voor een nieuwe volksraadpleging van de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ring-
land om het BAM-tracé definitief weg te stemmen.
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NIEUWS UIT DE DISTRICTEN

STEM BAM-TRACÉ WEG IN VOLKSRAADPLEGING

SAMEN OVERKAPPEN WE DE RING

PVDA SCHEPEN ZOHRA OTHMAN
NODEN VAN DE MENSEN 
CENTRAAL BIJ BUDGETKEUZES

DEFECTE ROLTRAP ANTWERPEN-ZUID

PVDA HELPT MENSEN 
TRAPPEN OP EN AF

Met een beperkt budget 
sociale keuzes maken; 
dat realiseerde PVDA 
schepen Zohra Othman, 
bevoegd voor de begro-
ting van Borgerhout. Het 
Stadsbestuur beloofde 
meer middelen voor de 
districten, maar kwam 
haar belofte niet na.
In Borgerhout, waar de 

openbare ruimte beperkt is tot 1m² per inwoner, gaat het grootste budget 
naar het inrichten van deze ruimte op maat van de bewoners. De Kroonstraat 
wordt heraangelegd met veel aandacht voor de verkeersveiligheid. De Joe 
Englishstraat krijgt eindelijk een volwaardige speeltuin voor kinderen uit de 
buurt. Voor de Turnhoutsebaan start het district een overleg met alle bewo-
ners, een “Staten-Generaal”,  om van deze baan terug een aantrekkelijke 
buurtwinkelstraat te maken.  
Het open en gratis speelaanbod tijdens de schoolvakanties wordt uitge-
breid. En er staan nieuwe vrijwilligers klaar voor de opleiding tot PleinPatron. 
Samenwerken met heel wat verenigingen daar zet Zohra Othman ook op in. 
Zo ondersteunt zij o.a. Belevingsdag Borgerhout, een intercultureel festival, 
en de Ramadanmarkt. Diversiteit als positief project, waarmee de verschil-
lende bewoners met elkaar in contact komen. 
In Borgerhout is er  geen sociaal restaurant, maar samen met de Shelter, 
Zermatt en de Drei Pleintjes worden er voortaan maaltijden voorzien voor 
de minderbedeelden. 

Een groep enthousiaste leden van de PVDA hielp in november reizigers met 
koffers, fietsen en kinderwagens de trappen van station Antwerpen-

Zuid op en af. “De roltrap aan dit 
station werkt al bijna twintig jaar 
niet”, verklaarde Jos D’Haese 
PVDA-woordvoerder aan Gazet 
Van Antwerpen. Van de herstel-
lingen die de NMBS in 1998 be-
loofde kwam nog steeds niets in 
huis. De NMBS beloofde alvast 
het station in handen te nemen.

Gazet Van Antwerpen 09/11/16

Op de foto van links naar rechts: Zohra Othman, PVDA schepen Borgerhout - Sofie Blancke, 
PVDA districtsraadslid Berchem - Peter Mertens, gemeenteraadslid Antwerpen - Nadine 
Peeters, PVDA districtsraadslid Antwerpen - Kristof Vissers, PVDA districtsraadslid Deurne.

Vijf positieve voorstellen staan in boven-
staande PVDA-folder, verse zuurstof om 
de ring te overkappen en een stad op 
mensenmaat te bouwen. Bestel hem via 
antwerpen@pvda.be of 03 225 28 93.
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN

8

Het stadsbestuur 
wil het Tolhuis 
aan de Sint-Paulus-
plaats afbreken en 
vervangen door 
hoge torens. Eerst 
was de hoogste to-
ren 90 meter, dan 
50, nu weer 72 (zie 
oranje blokje op de 

foto). Volgens Schepen Van de Velde (N-VA) zou iedereen blij moeten zijn 
dat het huidige lelijke gebouw verdwijnt. Blij? De buurt protesteert, de dis-
trictsraad, de adviesraad... iedereen is tegen hoogbouw in de binnenstad. 
Het zicht op de rede van Antwerpen en de kathedraal verdwijnt, de torens 
leggen een schaduw op de buurt en het plein wordt een waaigat. Alsof dat 
nog niet genoeg is zou naast het loodswezen een toren van 50 meter ver-
rijzen (zie rood blokje). 

Het kon al eens druk zijn op het Kiel als voetbalclub Beerschot speelde of tij-
dens de braderij. Maar nu is het altijd druk. Niet alleen in de Abdijstraat staat 
het verkeer dagelijks stil, maar sinds de heraanleg van enkele straten en 
kruispunten zijn er ook files in en rond de VIIde Olympiadelaan en de Julius 
De Geyterstraat. Ook voor de voetgangers is het geen pretje op de smalle 
voetpaden in de Abdijstraat. Het oversteken van de Abdijstraat naar Den Tir 
is ronduit gevaarlijk. Daarom zal de PVDA in de districtsraad een studie én de 
nodige aanpassingen vragen. 

In de Seefhoek leerden we Souad kennen. Zij woonde al jaren in een slechte 
woning met veel vocht, wc in de keuken, oude ramen met enkel glas… Ze vroeg 
het Woonkantoor te komen kijken en die maanden de eigenaar aan de woning op 
te knappen. Vervolgens wilde de eigenaar meer huur en zette hij het huurcontract 
met Souad stop. 
Plots zat Souad met een nog groter probleem: een betaalbare woning vinden 
die in orde is én die men wil verhuren aan iemand met de naam Souad. Nood-
gedwongen is ze verhuisd naar een andere stad. Dit is geen uniek geval. Om het 
probleem in kaart te brengen start de PVDA Antwerpen Noord met een enquête.

Het Sint-Annabos zal dan toch niet gekapt worden voor de Oosterweelver-
binding. Door jarenlange druk van de actiegroepen zal het grootste stads-
bos van Vlaanderen niet dienen als slibstort tijdens de werken. Actie loont 
dus. Toch blijft het nodig te ijveren voor de volledige intrekking van de plan-
nen voor de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Omdat het de files 
niet oplost. Omdat het niet volledig te overkappen is. Omdat daarvoor het 
Noordkasteel moet verdwijnen en er een groot verkeersknooppunt komt 
op 500 meter van Sint Anneke. De PVDA-afdeling van Linkeroever verza-
melt volop mee handtekeningen voor de volksraadpleging.

TOLHUIS - LOODSWEZEN

HOOGBOUW HOORT NIET  
IN HISTORISCH CENTRUM

VERKEERSELLENDE OP HET KIEL

PVDA ZET OPLOSSINGEN OP AGENDA

WOONCRISIS: SOUAD VERTELT

PVDA START BEVRAGING

SINT-ANNABOS WORDT NIET GEKAPT

ACTIE LOONT

Bron: Schipperskwartier VZW

Foto: Dorien Ivens



DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM
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De volkstuintjes in de Saffierstraat liggen er al tientallen jaren. De tuinen zijn een 
verrijking voor de biodiversiteit, vormen een buffer tegen fijn stof en geluid en 
hebben een belangrijke sociale functie. De provincie plant een fiets-o-strade 

tussen Antwerpen en Lier. Heel 
goed, maar hierdoor verdwijnt 
een groene strook van 10.000m². 
De buurt werd te laat geïnfor-
meerd en hun alternatieven 
werden tot op heden niet onder-
zocht. De PVDA vraagt het district 
Berchem en het provinciebestuur 
om te luisteren naar de opmerkin-
gen van de buurt.

“Wij overhandigden de petities voor meetpunten voor geluid en fijn stof aan 
de milieucommissie van de luchthaven, we vragen hen een onderzoek te or-
ganiseren rond geluidsoverlast en ultrafijn stof”, stelt Sofie Blancke, arts bij 
Geneeskunde voor het Volk en PVDA districtsraadslid. “Want geluidsoverlast 
en fijn stof maken mensen ziek.”
Recent kondigde de luchthaven van Antwerpen nog 5 nieuwe bestemmin-
gen aan: Berlijn, Birmingham, Manchester, Warschau en Murcia. Voor elke 
nieuwe bestemming krijgt de luchthaven subsidies. Maar Berlijn, Birmingham 
en Manchester werden al eens uitgetest en afgevoerd.
De nationale luchthaven ligt op een half uur van Antwerpen. De stad heeft 
eerder nood aan meer openbaar vervoer, fietspaden en voetpaden, groene 
ruimte, sociale woningen en scholen. De terreinen van de luchthaven bieden 
een kans om onze stad meer op mensenmaat te laten ontwikkelen.

STEUN ONZE AFFICHECAMPAGNE
Op rekeningnummer BE37 0011 6609 8028 van PVDA Antwerpen met 
als vermelding “Een luchthaven past niet in een woonwijk”.

Op de terreinen van het vroe-
gere postgebouw Berchem X, 
in de schaduw van het station, 
verrijst een winkel- en kanto-
rencomplex. Tien hoge torens, 
duizend parkeerplaatsen, 
nieuwe op- en afritten aan de 
Borsbeekbrug, de duurste 
bouwwerf van ‘t Stad: voor de 
projectontwikkelaars kan het 

niet op. Maar de buurtbewoners maken zich zorgen.
Terecht, vindt PVDA-districtsraadslid Sofie Blancke. “Er is een groot gebrek 
aan transparantie: wat zijn de precieze plannen? Welke bedrijven en win-
kels komen er? Hoe zit het met de verkeersafwikkeling en met de aanslui-
ting naar het toekomstige park op de overkapping van de Ring?”
Intussen werden er reeds twee bouwvergunningen geschorst. De omwo-
nenden kregen geen inspraak en er ontbreekt een Milieu Effecten Rapport.

VOLKSTUINTJES BEDREIGD DOOR FIETS-O-STRADE?

PVDA VRAAGT INSPRAAK
ANTWERP AIRPORT

METEN IS WETEN

BERCHEM TOWERS OP VROEGERE TERREINEN POST X

DE X-FILES VAN BERCHEM
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DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT

Op 30 juni besliste minister Gatz om de jaarlijkse werkingstoelage aan Rataplan 
volledig te schrappen vanaf 1 januari 2017.  Het district Borgerhout besliste Rata-
plan in 2017 te steunen met een bedrag van 75.000 euro.
Rataplan heeft zijn werking  moeten afslanken van 6 naar 4 vaste medewerkers. 
Het Werkhuys toont zich solidair en zal daarom geen aanspraak maken op een 
toelage van het district Borgerhout. De Roma van zijn kant zal de promotie voor 

Rataplan op zich nemen.
Ondertussen worden er al benefietcon-
certen georganiseerd om de financiële 
put te vullen. 
Rataplan zal beroep moeten doen op an-
dere subsidies om rond te komen.

“Kuffar” is een kortfilm, een sociaalartistiek project van vzw De Meesters, 
gemaakt met steun van het districtsbestuur van Borgerhout. De première 
vond plaats in De Roma. De prent vertelt het verhaal van twee jongens uit 
Borgerhout die naar het Midden-Oosten trekken. De ene zoekt zijn ver-
miste jongere broer, de andere zoekt een nieuwe thuis. Doel van de film: 
het thema radicalisering bespreekbaar maken. Een dergelijke preventieve 
aanpak is nodig. Er bestaat veel verwarring over Syrië, jongeren begrijpen 
niet wat er daar gebeurt, ze zitten met vragen. Een open sfeer en veilige 
omgeving zijn onontbeerlijk om met de jongeren in discussie te kunnen 
gaan.

Zohra Othman, PVDA schepen voor Diversiteit vertelt: “Iedere Borger-
houtse jongere kent wel iemand die naar Syrië is vertrokken. Marokkaanse 
jongeren voelen zich geviseerd. Meisjes met een hoofddoek krijgen daar 
opmerkingen over en jongens met een baard worden ‘terrorist’ genoemd. 
Het is een cliché dat de hele familie achter het vertrek van hun zoon of 
broer naar Syrië staat. Als zoiets gebeurt, stort integendeel hun wereld in. 
En laat ons ook niet vergeten dat voor elke jongere die naar Syrië vertrekt 
er honderden zijn die hier blijven en iets moois realiseren”.

Naast een plekje op het Krugerplein had PVDA Borgerhout op zondag 4 
september ook het mooie weer gereserveerd. Eén en al sfeer en gezellig-
heid, vergezeld van heerlijke hapjes bereid door de talrijke deelnemers, 
en een streepje muziek van Kameraad Korsakov. De monitoren van de 
Pioniers, de kinderwerking van de PVDA, entertainden de buurtkinderen 
urenlang! Voor herhaling vatbaar. Hou de kalender in de gaten, iedereen 
is welkom.

MINISTER SCHRAPT WERKINGSTOELAGE

DISTRICT EN CULTURELE PARTNERS 
HELPEN

KORTFILM KUFFAR

DOORBREEK DE CLICHÉS

PVDA BORGERHOUT PICKNICKT

GEZELLIGHEID TROEF 

* Afhankelijk van uw bestelling 
en van de bijhorende verzend-
kosten volgt een afrekening.
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DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE

Marianne, de vrouwenbe-
weging van de PVDA, liet 
de buurtkinderen van de 
Arenaweide gratis genieten 
van een zonnige sport- en 
spelnamiddag. Onder bege-
leiding van de pioniersmoni-
toren, PVDA kinderwerking, 
konden de kinderen heerlijk 
ravotten, knutselen en zich 

laten schminken. Na al deze spelletjes wachtten een fris drankje en een fruit-
saté om de dag lekker en gezond af te sluiten. Stad Antwerpen maakte zijn A-
kaartactiviteiten voor kinderen vanaf dit jaar betalend, van 2,5 tot 15 euro. Met dit 
initiatief toont Marianne dat het ook anders kan.

Kristof Vissers, fractievoor-
zitter van de PVDA, vroeg 
het district Deurne om het 
buurtwerk in Dinamo te be-
houden en te steunen. Het 
Antwerps stadsbestuur wil 
dat buurtwerk commercia-
liseren en daarmee de ja-
renlange kennis, ervaring en 
kunde van Samenlevingsop-

bouw inruilen voor de goedkoopste aanbieder op de markt. Het advies van de 
PVDA Deurne werd unaniem goedgekeurd. District Deurne geeft het stadsbe-
stuur zo een duidelijk signaal voor het behoud van buurtwerk in Dinamo.

Jongeren uit de wijk, senioren, scholen, hobbyzwemmers, clubs en vereni-
gingen; het Arena zwembad is één van de meest intensief gebruikte sport-
voorzieningen in Deurne. Toch wil de stad het tegen 2019 sluiten. De PVDA 
vindt dat de Deurnenaar moet kunnen zwemmen aan goedkope tarieven. Dat 
kan het best in een kwaliteitsvol en publiek zwembad zoals Arena.

Samen met buurtbewoners legde de PVDA Deurne symbolisch het eerste 
stuk van de Tuin van Deurne aan. Om te tonen wat de overkapping van de 
Ring voor Deurne-Noord kan betekenen. De Vlaamse overheid wil kost wat 
kost het BAM-tracé. Dan komt de zogenaamde Hollandse Knoop net naast 
deze wijken te liggen. Dat knooppunt van 27 rijstroken is de aansluiting van 
de Ring op de Oosterweelverbinding. Een ingewikkeld kluwen van op- en 
afritten en dus onmogelijk om te overkappen. Het verkeersplan van Ring-
land is veel eenvoudiger en heeft dit knooppunt niet nodig. Hoog tijd dat 
Ringland er komt.

STAD MAAKT KINDERACTIVITEITEN BETALEND

GRATIS BEWEGING & FRUIT VOOR 
ALLE KINDEREN

DISTRICTSRAAD UNANIEM

BUURTWERK IN DINAMO  
IS NIET TE KOOP

STAD WIL ZWEMBAD SLUITEN

ARENA ZWEMBAD: DICHTBIJ EN 
GOEDKOOP

27 RIJSTROKEN KAN JE NIET OVERKAPPEN

LEG TUIN VAN DEURNE AAN

8
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Arseen      :  48
Cadmium :  7,31
Lood          :  381

Arseen      :  <10
Cadmium :  1,23
Lood          :  60

Arseen      :  33
Cadmium :  5,62
Lood          :  358

Arseen      :  52
Cadmium :  19
Lood          :  632

Arseen      : 27
Cadmium :  11,1
Lood          :  354

Arseen      :  60
Cadmium :  26,6
Lood          :  1050

Arseen      : 9
Cadmium :  5,96
Lood          :  189

Arseen      : 11
Cadmium : 2,6
Lood          : 124

Arseen      :  22
Cadmium :  15,3
Lood          :  257

DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN

Deze zomer hielpen we Hobokenaren 
bij de bodemanalyse van hun tuin. Het 
goede nieuws is dat in de wijk More-
tusburg door de bodemsanering van 
8 jaar geleden de resultaten beter 
zijn. In andere tuinen is het resultaat 
slecht en de concentratie van arseen, 
cadmium of lood echt te hoog. De be-
woners kunnen hun tuin niet ten volle 
benutten. Extra bodemanalyses zijn 
nodig om het probleem nog beter in 

te schatten. Het district moet dit stimuleren en wie om sanering vraagt op basis van dit 
bodemonderzoek, moet daar het recht toe hebben. De kosten dienen gerecupereerd 
bij Umicore. Zij zijn verantwoordelijk voor de historische vervuiling.

Eind augustus 2015 tekenden 89 buurtbewoners verzet aan 
tegen de bouwplannen van het stadsbestuur op de terreinen 
van AG Vespa aan de Gandhilaan. Dit terrein wordt nu inten-
sief gebruikt als parking. De buurt is dichtbevolkt met een mix 
van private en sociale bewoning. Bijkomende bebouwing is niet 
aangewezen. Ondertussen werd vernomen dat de bouwplan-
nen voorlopig opgeborgen zijn. De buurtbewoners wensen een 
verzorgde parking met groenvoorzieningen. Het steegje dat 
de Antwerpse Steenweg met de Gandhilaan verbindt werd al 
opgeknapt. Dit is een enorme verbetering. De PVDA steunt de 
wensen van de buurtbewoners. 

Op maandag 21 november legde Fatiha Lemhouer de eed af in de Hobokense districts-
raad. Ze volgt Hakim Fatri op, die voor zijn werk verhuisde naar Portugal. Fatiha is 55 
jaar en moeder van vier kinderen en oma van één kleinkind. Ze werkte acht jaar lang 
als verzorgende in WZC Vinck Heymans. Na de geboorte van haar jongste zoon ging ze 
halftime aan de slag in SITO 5. Ze deed er administratief werk en toezicht op de speel-
plaats. In 2010 startte ze met de avondopleiding Sociaal Werk. Jammer genoeg kon ze 
die studie niet afmaken wegens een plotse ernstige ziekte. Waarom ze zich ooit kan-
didaat stelde voor de PVDA? Fatiha: “ik woon in dezelfde straat als de dokterspraktijk 
van Geneeskunde voor het Volk, en ik vind het ongelooflijk hoe zij al meer dan 40 jaar 
gratis geneeskunde aanbieden. Dat is vandaag jammer genoeg nog steeds broodnodig 
voor heel wat mensen die in armoede belanden door hoge dokters- en ziekenhuisre-
keningen. Ik ben nu zelf een ervaringsdeskundige in dat thema. Door mijn ziekte zal ik 
wellicht nooit meer fulltime kunnen werken. Maar ik blijf zoeken hoe ik mij zinvol kan 
inzetten in de samenleving. Zo doe ik vrijwilligerswerk in El Zahra, een vzw die activitei-
ten opzet met vrouwen. En ik ga mijn best doen om in de districtsraad van Hoboken de 
stem van zovele andere Hobokense vrouwen te vertolken.”

HOBOKENSE TUINEN

PVDA STEUNT BODEMONDERZOEK
PARKING GANDHILAAN

BOUWPLANNEN IN KOELKAST

NIEUW PVDA-GEZICHT

FATIHA LEMHOUER IN HOBOKENSE DISTRICTSRAAD

PVDA-fractie in de Hobokense districtsraad: Erica De Meyer, 
Fatiha Lemhouer en Frans ‘Swa’ Engelen.
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DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM

Onlangs besliste het Antwerps stadsbestuur (N-VA/CD&V/Open VLD) dat 
de park and ride-zone aan de terminus van tramlijnen 2 en 3, de zoge-
naamde Keizershoek, grondig uitgebreid zal worden. Er komt een vijf 
verdiepingen hoge parkeertoren.
Voor PVDA Merksem zijn er toch wat vragen bij dit dossier. Daarom lan-
ceerden we een enquête om de mening van de Merksemse burgers te 
horen.
Uit de antwoorden blijkt dat een meerderheid van de mensen niet eens 
op de hoogte was van deze plannen. Het is duidelijk dat de Merksemnaar 
niet zit te wachten op de komst van een parkeertoren. Slechts een kwart 
van de ondervraagden is voorstander. Dat percentage verkleint nog als 
erbij vermeld wordt dat er betaald zal moeten worden voor het gebruik 
van de toren.
PVDA-districtsraadslid Tristan Faes zal met deze resultaten naar het dis-
trictsbestuur stappen. “De vragen die wij hadden bij dit dossier, blijken 
ook bij de inwoners van ons district te leven. Er is geen draagvlak voor 
deze toren. Uiteraard zijn wij niet tegen het principe park and ride, maar 
een spreiding van het tramverkeer richting Brasschaat of Ekeren is vol-
gens ons een betere oplossing.”

Op 13 oktober voerde PVDA Merksem actie aan dienstencentrum De Brem in Merk-
sem. Sinds de gewijzigde dienstregeling bij De Lijn komt er geen bus meer langs 
het centrum, waardoor bezoekers en bewoners geen verbinding meer hebben met 
de stad.
Eerder die week verklaarde Vlaams minister Ben Weyts dat hij pleit voor minimale 
dienstverlening tijdens acties bij De Lijn. “Bijzonder schrijnend”, aldus PVDA-raads-
lid Tristan Faes. “Voor bezoekers en bewoners is er op dit moment immers géén 
dienstverlening.”
De actie van PVDA kon op veel sympathie rekenen bij de bewoners. Zij begrijpen 
nog steeds niet waarom “hun” bus moest verdwijnen. “Al zou er maar 1 of 2 maal 
per dag een bus komen… Maar zoals het nu is, voelen wij ons geïsoleerd.”
Een opvallende reactie van een andere bewoner van het dienstencentrum: “Die 
chauffeurs kenden ons. Vroeger reden ze eventueel zelfs om voor ons, op momen-
ten dat hun bus niet langs De Brem moest passeren.”
De vele positieve reacties maken dat PVDA vastberaden is om actie te blijven voeren. 
“Basismobiliteit is een recht voor iedereen. Op deze manier worden door de bespa-
ringsdrang van de Vlaamse Regering mensen geïsoleerd,” besluit Tristan Faes.

P&R KEIZERSHOEK: PVDA HOUDT BEVRAGING

TRISTAN FAES MET RESULTATEN 
NAAR BESTUUR

DIENSTENCENTRUM DE BREM 

BEWONERS EN BEZOEKERS  
WILLEN BUS TERUG

* Afhankelijk van uw bestelling 
en van de bijhorende verzend-
kosten volgt een afrekening.
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DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK

BEGIN DIT JAAR BRACHT SCHEPEN HEYLEN EN DE 
DIRECTIE VAN ISVAG EEN WERVELENDE SHOW ROND 
DE HUIDIGE OVEN IN DE DISTRICTSRAAD, MET VEEL 
CIJFERS EN TABELLEN EN EEN OVERZICHT VAN 
MOGELIJKE ANDERE LOCATIES. IN 2020 VERVALT DE 
MILIEUVERGUNNING VAN DE INSTALLATIE EN DE OVEN 
ZOU DICHTGAAN. 

Half oktober wordt in de media de bouw van een nieuwe oven aangekondigd… 
op de huidige locatie in Wilrijk, langs de A12. Het neusje van de zalm, én groter 
dan de huidige.
Het onderzoek naar een andere locatie werd niet volledig gevoerd. 
Enkel de reistijden van de vrachtwagens, de uitstoot op de weg 
en de logistieke kosten werden vergeleken. En wat met de om-
liggende buurt? De bewoners vragen zich af wat de invloed 
van zo’n installatie is op hun gezondheid en op die van hun 
kinderen en kleinkinderen.
We hebben het nog altijd over verbranding en verbranden be-
tekent uitstoot, hoe weinig ook, het komt uit de schouw en 
komt ergens neer.

Nergens wordt gesproken over zware metalen, terwijl dit vanuit de 
wetenschappelijke literatuur en in de hoofden van de omwonenden 
toch een punt blijft. En die bezorgdheid is terecht, zo blijkt na 
een grondstaalname door de provincie in een tuin in de 
Neerlandwijk. Het rapport is op zijn minst verontrustend. 
Het adviseert onder meer om grond niet onnodig om 
te woelen, om steeds handen te wassen na het wer-
ken in de tuin of het buiten spelen en om geen put- of 
regenwater te gebruiken om zwembadjes te vullen. 

De resultaten tonen aan dat de grond zwaar vervuild is vooral met lood en 
cadmium. Om die weg te krijgen moet de grond afgegraven worden. Dit soort 
onderzoeken heeft Isvag tot nu toe niet laten doen. Twintig jaar geleden wa-
ren er in de omgeving van de oven grote gezondheidsproblemen. Die kregen 
nooit een degelijke opvolging, laat staan een evaluatie.

Een uitbreiding van de huidige verbrandingscapaciteit met ruim 30% zal een 
toename van het vrachtverkeer op de overdrukke A12 met zich meebrengen. 
Dat zal de lokale uitstoot van het verkeer nog vergroten.

Is Wilrijk dus écht de beste plaats om een nieuwe verbrandingsoven te bou-
wen? PVDA Wilrijk vindt alvast dat de impact op gezondheid van de omwo-
nenden moet opgenomen worden in de criteria om zoiets te beslissen.

UITDOOFSCENARIO ISVAGOVEN

STAD HOUDT BELOFTE NIET 

PVDA-districtsraadslid Lien Moens
Gazet Van Antwerpen 15/11/16

* Afhankelijk van uw bestelling 
en van de bijhorende verzend-
kosten volgt een afrekening.
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 @WORK

Wie kan beter de Antwerpse haven voorstellen dan een 
dokwerker? Daarom nam de PVDA het initiatief voor 
een unieke boottocht. 75 deelnemers luisterden ge-
boeid naar enkele dokwerkers die het reilen en zeilen 
in de haven uitlegden. In de officiële promotalk van de 
haven komt de tonnenmaat op de eerste plaats. De ha-
vendag van de PVDA zet de mensenmaat centraal. Het 
zijn immers de werknemers die het succes van onze ha-
ven maken. Hun werk, hun leven, hun strijd, daar draait 
het om. Er komt in 2017 zeker een nieuwe editie van de 
PVDA-havendag.

TOP 50 BETAALT SLECHTS 2,7% BELASTING OP WINST 

FISCAAL CADEAUBELEID VOOR 
MULTINATIONALS

MET DE BOOT DOOR DE DOKKEN

PVDA ORGANISEERT 
UNIEKE HAVENDAG

De vijftig multinationals die 
in 2015 het meest gebruik 
maakten van fiscale ont-
snappingsroutes betaalden 
gemiddeld amper 2,7% 
vennootschapsbelasting. 
Dat bleek uit de jaarlijkse 
doorlichting die de PVDA 
maakt van de jaarverslagen 
neergelegd bij de Nationale 

Bank. Straf als je weet dat het officiële tarief 33,99% is. In de top 50 vinden we een resem 
bekende namen (zie tabel). De fiscale cadeaus lopen op van 45 miljoen euro tot 738 miljoen 
euro, per bedrijf! Bovendien werkt de regering verder om het officiële tarief van de winstbe-
lasting nog te verlagen. Terwijl werknemers gepluimd worden met bijkomende belastingen en 
accijnzen, bovenop een hoge personenbelasting.
PVDA-voorzitter Peter Mertens pleit ervoor om alle fiscale ontsnappingsroutes af te schaffen 
die van België een belastingparadijs voor multinationals maken: “Het zijn miljarden die uit de 
samenleving wegvloeien terwijl het gat in de begroting steeds groter wordt, de mensen steeds 
meer moeten betalen en de kinderarmoede blijft stijgen. Dat is niet meer te verantwoorden.”

KBC Groep (nr. 1): 0,3% Cadeau: 738.695.487€

AB InBev (nr. 5): 0,0%. Cadeau: 314.117.116€

Janssen Pharmaceutica (nr. 6): 2,4% Cadeau: 252.715.867€

Bayer Antwerpen (nr. 9): 3,5% Cadeau: 184.888.119€

Total Petrochemicals and Refining (nr. 10): 0,2% Cadeau: 183.268.973€

Engie (nr. 15): 1,9% Cadeau: 137.313.974€

Delhaize de Leeuw B.V (nr. 17).: 0,1% Cadeau: 123.596.698€

Coca-Cola (nr. 18): 0,6% Cadeau: 122.969.466€

(voor de volledige studie van de top 50: mail naar antwerpen@pvda.be)

Werk je ook  in de haven en wil je je job op een ori-
ginele manier tonen aan vrienden en familie? Wil 
je uitgenodigd worden voor een volgende editie? 
Geef ons een seintje.

* Afhankelijk van uw bestelling 
en van de bijhorende verzend-
kosten volgt een afrekening.
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