
DE STANDAARD
MAANDAG 18 AUGUSTUS 2014 POLITIEK 7

HOOR HOE U HELEMAAL NIETS HOORT. 
U hebt 3 dagen lang de tijd om te ontdekken hoe stil de 1.6 CDTI 110 pk motor is. Muisstil. En hoe bescheiden zijn verbruik en CO2-uitstoot zijn, 
amper 3,7 l/100 km en 97 g/km. Zo kunt u met volle teugen genieten van zijn royale uitrusting, in alle rust.  
Dat is Duitse klasse in een nieuwe prijsklasse. Boek nu een 3 Day Test Drive bij uw Opel Verdeler of op opel.be/3daytestdrive

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be  

VAA/maand (1)

Maandprijs 

Full Operational Lease (2)

€ 56 € 368

ASTRA BUSINESS 1.6 CDTI 110 PK

De 3 Day Test Drive met de fl uisterdiesel.

(1) Schatting van de maandelijkse netto bijdrage die de werknemer zal moeten leveren op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,50% op het brutobelastingsvoordeel van alle aard, gebaseerd op aanbevolen catalogusprijs van de Astra Business 5-deurs 1.6 CDTI 110 pk.
(2) Standard+ op 60 maanden en 100.000 km is een product van Opel Lease. Full Operational Leaseprijs voor de Astra Business 5-deurs 1.6 CDTI 110 pk met metaalkleur op maandbasis en excl. BTW mits betaling met bankdomiciliëring. Meer info op opel.be. Contacteer uw Opel Verdeler voor een offerte op maat.

ASTRA BUSINESS   3,7 L/100 KM   97 G/KM

De Hoge Raad van Financiën had
in zijn advies ook al aangegeven
dat 2017 al welletjes zou zijn en
het ziet ernaar uit dat de onder
handelaars daar oren naar heb
ben. ‘Als we grondige structurele
maatregelen nemen in bijvoor
beeld de pensioenen en/of ge

zondheidszorg, zal Europa zich
automatisch soepeler opstellen’,
luidt het. De onderhandelaars
starten bovendien met een achter
stand, want de begroting voor dit
jaar zal een veel groter tekort ver
tonen dan begin dit jaar werd ver
wacht. Bovendien blijft de econo

mische motor sputteren, wat het
niet gemakkelijker maakt om een
begrotingsevenwicht te bereiken.
CD&V heeft zich altijd het meest
principieel gekant tegen een ver
soepeling van het traject. Maar de
partij kreeg na het uitlekken van
de mogelijke besparingsplannen
op Vlaams niveau al de wind van
voren van haar linkervleugel. De
partij kan zich zo’n scenario op fe

deraal niveau niet opnieuw ver
oorloven en zal wel twee keer na
denken vooraleer de hakbijl bo
ven te halen. Maar dat er uiteinde
lijk fors bespaard moet worden,
daar kan niemand onderuit.
Daarbij komt ook de discussie op
tafel over de verdeling van de in

spanning tussen besparingen en
nieuwe inkomsten. Het gat in de
Vlaamse begroting wordt dichtge
reden met 70 procent aan bespa
ringen en 30 procent aan nieuwe
inkomsten. ‘De focus ligt op be
sparingen. Het zal moeten blijken
hoever we daarmee komen’, luidt
het bij de federale onderhande
laars. Binnen die contouren wor
den dan de elf andere thema’s (DS
15 augustus) aangepakt.
De plenaire zitting met alle onder
handelaars morgennamiddag
wordt ’s middags voorafgegaan
door een werkvergadering van de
partijvoorzitters met de coforma
teurs. De bedoeling is om daar een
aantal praktische werkafspraken
te maken. Daar wordt ongetwij
feld ook de omgang met de pers
besproken. Want de onderhande
laars zijn vastbesloten om de on
derhandelingen niet te laten on
dermijnen door lekken allerhande
en streven naar zoveel mogelijk
transparantie. Het zou de bedoe
ling zijn om de pers zo veel moge
lijk te briefen, en niet wandelen te
sturen met als enig commentaar
dat het een vruchtbare vergade
ring was.

‘De focus ligt op
besparingen. Het
zal moeten blijken
hoever we daar
mee komen’

IJs (1)
‘Het is niet mijn stijl om

op dit soort zaken in te gaan’,
zegt minister van Welzijn Jo
Vandeurzen (foto) in een
filmpje, en even later krijgt
hij een emmer ijskoud water
over zich heen. De Ice Bucket
Challenge, die de spierziekte
ALS in de aandacht wil
brengen, heeft zo ook
Vlaanderen bereikt.

IJs (2)
De ALSliga had ook

Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters (NVA)
genomineerd. Die laat weten
dat hij vandaag een koude
douche neemt.

Met bijdragen van Christof
Vanschoubroek.

Kreten &
gefluister
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