
De Vlaamse regering applaudisseert na de toespraak van Jan Jambon (rechts onder).  

O n l i n e  n i e u w s b e r i c h t
v a n  4  o k t o b e r  2 0 2 2
e e n  p u b l i c a t i e  v a n 
U i t g e v e r i j  S c h o o l s u p p o r t ,  S i n t - N i k l a a s

Jan Jambon (N-VA) is de leider van de Vlaamse regering. Op 29 september stelde hij zijn  
Septemberverklaring voor, waarin alle maatregelen voor het nieuwe politieke jaar staan.  
De regering werd het maar moeilijk eens, want er zijn dure maatregelen nodig om de gezinnen en  
bedrijven te helpen. Daarom vond de Septemberverklaring drie dagen later dan gepland plaats.

Ons land heeft regeringen op twee niveaus: het fede-
rale en het regionale (zie kader). De federale regering 
stelde midden september al enkele maatregelen voor. 
Eind september was het dan de beurt aan de Vlaam-
se regering. Zij trekt 4 miljard euro uit voor maat-
regelen om de energiecrisis te bestrijden. Zo krijgen 
mensen met een laag loon wat meer geld. En alle 
gezinnen met kinderen krijgen iets meer kindergeld. 
Gezinnen met een laag inkomen krijgen een grotere 
verhoging van het kindergeld én een extra premie in 
2023 en 2024. Er gaat ook een pak geld naar de kin-
deropvang. Daardoor kunnen er méér mensen aan 
de slag in de kinderopvang, tegen een hoger loon (zie 
ook artikel op pag. 1).

Huurders en bedrijven
Mensen die huren wonen vaak in slecht geïsoleerde 
huizen. Zij worden hard getroffen door de hoge-
re energiefacturen. Daarom mogen eigenaars de 
huurprijs van slecht geïsoleerde woningen voorlo-
pig niet verhogen. Ook de bedrijven krijgen steun. 
Ze kunnen goedkoper lenen en krijgen hulp om 
hun energiefacturen te betalen. Daarnaast worden 
ze begeleid als ze willen overstappen naar duurza-
me energie.

      Niet iedereen tevreden
De onderhandelingen verliepen moeizaam. De 
partij CD&V wou een grotere verhoging van het 
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kindergeld voor álle gezinnen. De andere rege-
ringspartijen, Open Vld en N-VA, wilden dat niet. 
Uiteindelijk moest CD&V toegeven. De partij is 
niet helemaal tevreden met het bereikte akkoord. 
De partijen die niet in de regering zitten, reageren 
ook negatief. Zij vinden dat de regering te veel op 
de centen let in plaats van de mensen te helpen. 
Voor nog meer steun was het wachten op Europa, 
dat intussen ook enkele maatregelen nam. Elk 
land moet die maatregelen zelf verder uitwerken. 
Daar is onze federale regering nu mee bezig. De 
Belgische gezinnen en bedrijven zullen dus nog 
meer hulp krijgen!

België heeft drie gewesten (het 
Vlaams, Waals en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en drie 
gemeenschappen (Vlaams, Frans 
en Duitstalig). De gewesten 
beslissen over alles wat te maken 
heeft met grond: wonen, mobi-
liteit, werken, milieu ... De drie 
gemeenschappen zijn verantwoor-
delijk voor persoonsgebonden 
zaken: cultuur, onderwijs, sport… 
Samen zijn er vijf deelregeringen, 
want het Vlaamse Gewest en de 
Vlaamse Gemeenschap hebben 
dezelfde regering. Naast die vijf 
regionale regeringen is er ook een 
federale regering, voor het hele 
land. Die is onder meer bevoegd 
voor het buitenlandbeleid, volks-
gezondheid en veiligheid.

Klein land  
met zes regeringen


