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eerste woord
Cash for Cars  
and Cars for Cash
Piet Van den bergh
adviseur aCV-studiedienst

V rijdag 17 november 2017, 60 jaar en 9 maanden na de start 
van de Europese Unie, oreerde Jean-Claude Juncker op de 
Sociale Top in Göteborg dat het met de Unie toch wat so-
cialer mag. Een historische uitspraak, die dag slechts over-

vleugeld door Koen Kaaiman Meulenaere, vlijmscherp columnist. Werd in 
Knack steevast naar de laatste bladzijde verwezen, remonteerde in maar 
niet de Tijd zelf naar het midden, om dan die historische dag, vrijdag 17 
november 2017, op bladzijde 2 snoeihard uit te halen.

De Tijd, sedert het aantreden van Kaaiman niet louter het dagblad van Voka 
maar tevens partijkrant van de Verweesde Communistische Partij van de Volks-
republiek China, afdeling Puurs, heeft een voorliefde voor welgemikte, strakke 
5-jarenplannen. 
Indexsprong: werknemers, werklozen en gepensioneerden min 2 % loon, ter-
wijl de bovenlaag gevrijwaard werd en de huurprijzen bleven stijgen. Tranen 
van geluk op de redactie! Zelfs de vaste wekelijkse bijdrage over bitcoin moest 
die dag wijken voor een lofbetuiging aan de vrouwen van de uitvoerders van die 
maatregel. Verlaging van de jeugdlonen? Eindelijk paal en perk aan de verwen-
nerij van de Belgische jeugd, vatte de hoofdredacteur zijn betoog aan. Willen ze 
een volwaardig arbeidersloon, dat ze in de autofabriek in Kunshan gaan werken. 
De special over het meer van Genève werd in de weekendbijlage Sabato ijlings 
vervangen door een overzicht van minimalistische herbergen op de Zijderoute.

Nuance is pas aan de orde wanneer de partijprogramma’s van Voka en de 
VCCP een kleine afwijking vertonen over het desbetreffende onderwerp: dan 
wordt het onderwerp in de regel doodgezwegen. Desnoods worden bladzijden 
gewijd aan kleuterpraat op de speelplaats. In uiterste nood wordt een electri-
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een werknemer die zijn bedrijfswagen 
inlevert krijgt daarvoor veel geld, 
zonder er noemenswaardig op belast 
te worden. Geld dat de regering door-
gaans op die manier uitdeelt onder de 
noemer zuurstof.

citeitspanne gesimuleerd en worden de journa-
listen op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Twee 
dagen later opent de krant met een 5-jarenplan 
voor nieuwe kerncentrales.

Tumult op de redactie bij de voorstelling van 
het cash-for-cars-plan van de regering: een 
werknemer die zijn bedrijfswagen inlevert krijgt 
daarvoor veel geld, zonder er noemenswaardig 

op belast te worden. Geld dat de regering doorgaans op die manier uitdeelt on-
der de noemer zuurstof. Omdat de begunstigden ditmaal geen bedrijven maar 
wel werknemers zijn, heet het geld nu gewoon cash. Vandaar: cash for cars. 
Niet: oxygen for cars. De basisveronderstelling van de regering: een werknemer 
die voorheen met zijn bedrijfswagen de ene na de andere file veroorzaakte, kan 
voortaan te voet naar de bakker en met de fiets naar het werk. Mindfullness 
voor iedereen vervangt de weekendjes naar Parijs en de Ardennen. Avontuur-
lijke inruilers kunnen naast het onkruid van de eigen tuin ook dat van de buren 
wieden. Een tweede mogelijkheid is dat werknemers met een te dikke bedrijfs-
wagen, voor het eigen ego of voor de eigen garage, deze zullen inruilen voor 
een berg geld, om met een deel daarvan zelf een kleinere auto te kopen. Cash 
for cars and cars for cash.

Op de parking van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt dagelijks een 
aflevering van Blokken met bedrijfswagens opgevoerd. Niet verwonderlijk dus 
dat deze Raad onraad rook en er rekening mee hield dat de cash terug zou 
opgaan in cars. Het cash-for-cars-plan moet hertekend worden in een echt 
mobiliteitsbudget dat duurzame mobiliteit stimuleert, merkte deze Raad eens-
gezind en beleefd op in een advies aan de regering. De andere Raad was in 
alle Staten: iemand geeft een auto terug – desgevallend één van de meerdere, 
probeerde ook die Raad het op tijd en stond zakelijk te houden – die niet van 
hem of haar is, en krijgt daarvoor een berg geld. Geld krijgen om iets terug te 
geven aan de eigenaar, zonder daarvoor zelf ooit betaald te hebben? Zet de re-
gering nu ook het eigendomsrecht als laatste overgebleven verlichtingsideaal bij 
het groot huisvuil? En waarom moet de cash for cars minder belast worden dan 
loon? Het zou er nog aan mankeren dat die cash ook voor mobiliteit gebruikt zal 
worden. Een gewone werknemer moet zijn loon aanwenden om in het weekend 
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naar zijn schoonmoeder te rijden, dat zijn ook mobiliteitsdoeleinden. Waarom 
moet de ene daarop wel belastingen betalen en de andere niet? Totale wille-
keur, maakte de Raad van State aanmaakhout van het ideetje van de regering.

Voor de zekerheid had hij het voordien uitgeteld op zijn Casio FX 82c, maar op 
de redactievergadering rekende de chef economie van de Tijd het trots na op 
de app van zijn iPhone: Je koopt met de pakweg 25.000 euro jaarlijkse cash 
for cars een jonge tweedehands BMW 3 voor 56.000 euro. Gespreid over 5 
jaar, na aftrek van verzekeringen, belastingen, naft, onderhoud en winterban-
den, steek je jaarlijks 3.700 euro winst op zak. Genoeg voor een abonnement 
op de Tijd en een bijhorende maaltijd. Cash for cars and cars for cash, briljant. 
Sinds 2000 stijgt de prijs van een auto minder snel dan de index, terwijl de 
cash for cars door de regering wel gekoppeld wordt aan de index. Automati-
sche indexering! Winst op lange termijn gegarandeerd, stelde de chef economie 
tevreden vast. Die zijn pen alvast in een pot sulfaathoudende mineralen van 
Bayer doopte voor een vlammend opiniestuk: vindt de Raad van State dat een 
mobiliteitsbudget besteed moet worden duurzame mobiliteit? De regering heeft 
nooit beweerd dat cash for cars de mobiliteit ten goede zou komen, integen-
deel. Mochten wij nog een Minister van Mobiliteit hebben, dan is die alleszins 
niet bij dit dossier betrokken.

Automatische indexering van de cash for cars?, stamelde de hoofdredacteur die 
terug bij zijn positieven kwam. Gaan wij dat onderschrijven? Geef de Raad van 
State gelijk! Bovendien zullen de mensen minder en kleinere auto’s kopen, wat 
slecht is voor de Belgische economie. Hiermee kwam de discussie op het ter-
rein van Kaaiman: de 5-jarenplannen van Audi komen in het gedrang, voegde 
die toe. Maar wat met de mobiliteit? wierp een andere redacteur op. Opnieuw 
Kaaiman: kleinere auto’s betekent ook kortere auto’s, en dus ook kortere files. 
Dit deed de deur dicht voor de hoofdredacteur: aan wiens kant sta jij nu eigen-
lijk? In het midden? Schrijf jij maar iets voor bladzijde twee over cash for cars. 
Maar zwijg over dat ellendige water in je carburateurs.

De drukkerij sluit om 23u en het restaurant beneden zelfs nog vroeger, dus 
nam Kaaiman alvast een passsage uit het advies van de Raad van State over: 
In de toelichting bij het ontwerp zijn geen onderbouwde elementen terug te 
vinden die het aannemelijk maken dat er een aantoonbaar verband is tussen 
de ontworpen maatregel en het beoogde doel ervan, namelijk minder wagens in 
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Je koopt met de pakweg 25.000 euro 
jaarlijkse cash for cars een jonge 
tweedehands bMW 3 voor 56.000 
euro. Gespreid over 5 jaar, na aftrek 
van verzekeringen, belastingen, naft, 
onderhoud en winterbanden, steek je 
jaarlijks 3.700 euro winst op zak.

het verkeer brengen en op die wijze een afname 
realiseren van de verkeerscongestie en de daar-
mee samenhangende gezondheids-, economi-
sche- en andere problemen. Hierdoor rijzen er 
volgens de Raad van State, afdeling Wetgeving, 
ernstige twijfels nopens de pertinentie van de 
ontworpen maatregel in het licht van de doel-
stelling ervan.

Voor het overige had Kaaiman tijd noch zin om de adviezen van al die Raden 
te lezen. Bovendien moest hij, om de kritiek te vermijden dat hij kritiek had op 
datgene waarop hij net kritiek had gegeven, nog kritiek geven op wat hij net 
had geschreven. Om de waarheid geen geweld aan te doen, vervolgde hij met 
een instelling die met zekerheid nog niets gezegd kon hebben over de hele 
kwestie: Volgens het Grondwettelijk Hof mag je alle werknemers in hun zakken 
zitten om de bovenlaag uit de wind te zetten. A contrario is het dus verboden 
om sommige werknemers in hun zakken te zitten. Nochtans is het net dat 
wat de Raad van State wil: eén groep van werknemers, die toevallig met een 
bedrijfswagen rijdt, loon afnemen. Dat “afnemen” in dit geval niet strookt met 
de vaste opvattingen van Napoleon daarover doet niet terzake, die heeft zijn 
laatste slag nu 200 jaar geleden verloren. Het advies van de Raad van State 
sneuvelt zo goed als zeker voor het Grondwettelijk Hof.

Een bijzonder veilige voorspelling voor de Tijd, aangezien het Grondwettelijk 
Hof geen uitspraken mag doen over adviezen van de Raad van State. Het te-
gendeel zal dus nooit aangetoond worden. Met één oog op de klok ging hij op 
automatische piloot verder: Bovendien kampen wij in België met hoge lasten 
op de lonen, met de bekende werkloosheidsvallen tot gevolg. Een jongere wil 
zelfs niet meer met een dagcontract gaan werken, als hij geen firmawagen 
onder zijn gat krijgt. Daarnaast bestaat het risico dat, als de regering haar zin 
niet krijgt, er ook promotievallen zullen ontstaan. Wie wil er immers nog CEO 
worden, als die zelf de taksen op zijn Bentley moet betalen?

Reeds onderweg naar beneden sloot Kaaiman, die helaas vergat de naam van 
de chef economie onder het artikel te vervangen, voor alle zekerheid nog af met 
het krant- en partijstandpunt: Kortere auto’s zullen leiden tot kortere files. Nog 
altijd files, maar korter. De bluts met de buil, waar de regering voor moet kiezen.




