
Van: "Redactie Radio Centraal" <redactie@radiocentraal.be>
Onderwerp: Inkomensongelijkheid. ( Nav Interview Tijd 26 jan) - respons za 9 feb?
Datum: Vr, 8 februari, 2013 5:24 pm
Aan: caroline.ven@vkw.be

 
Mevrouw Ven, 
 
In het interview met De Tijd van 26 januari staat dat u zich ergert aan 
het feit dat gesteld wordt dat de inkomensongelijkheid in Belgie zou 
stijgen. "Dat mij eens iemand met cijfers aantoont dat de ongelijkheid in 
Belgie toeneemt." 
 
Toen we (Radio Centraal, Antwerpen) die stelling voorlegden aan het Vlaams 
Netwerk Tegen Armoede, verwezen ze naar het Federaal Jaarboek Armoede 
2012. 
Dat stelt dat de inkomensongelijkheid in Belgie stijgt, wat als volgt 
gemotiveerd wordt: "Het aandeel van het netto belastbaar inkomen van de 
10% rijksten van de bevolking is 62 keer groter dan het aandeel van de 10% 
armsten in 2009. In 2005 bedroeg deze verhouding 46." 
Morgen om 12u30 zal het Netwerk dit tijdens onze redactionele uitzending 
verder kort toelichten. 
 
We hebben gisteren en vandaag vkw gecontacteerd met de bedoeling om morgen 
u of vkw het standpunt over inkomensongelijkheid te laten verduidelijken. 
Vkw woordvoerder Serge Huyghe wenst echter niet te reageren omdat de 
uitspraak "van mevrouw Ven persoonlijk kwam en zij alleen dus hierop 
verder kan ingaan". Hij raadde ons aan om u per e-mail te contacteren. Bij 
deze... 
 
Graag hadden we morgenmiddag dus een verduidelijking en/of respons van u 
gehad; via mail, of -nog beter- telefonisch. 
Is de stelling zoals ze in De Tijd verscheen een vergissing, werd wat u 
zei verkeerd weergegeven, betwist u de cijfers van het rapport, zijn die 
niet relevant of moeten we het op een nog andere manier lezen? 
 
Dank bij voorbaat voor uw respons. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Joris Mertens 
Redactie Radio Centraal - Antwerpen 
106.7 of streaming via www.radiocentraal.be 
Herbeluister de redactie via weblog: http://redactie.radiocentraal.be 
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