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Gents gemeenteraadslid 
Geert Versnick verdient 
113.042 euro (en meer) 
per jaar

Geert Versnick. ©James Arthur 

 

Gemeenteraadslid en provinciaal 

gedeputeerde Geert Versnick blijkt de 

absolute topverdiener van de Gentse 

liberalen. Versnick verdient via zijn 

openbare mandaten netto geen 5.850 

of 6.500 euro, zoals hij vorige week 

bekendmaakte, maar wel bijna 10.000 

euro per maand. 
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De Gentse liberalen maakten vandaag de 

openbare vergoedingen van hun 

mandatarissen bekend. Het gaat om 

nettobedragen per jaar, na partijafdracht, 

berekend op basis van fiscale fiches uit 

2015. 

Vorige week sprak Versnick op Radio 1 

over een maandelijks nettobedrag van 

5.850 euro, wat hij zaterdag in De Tijd 

corrigeerde naar 6.500 euro. Nu blijkt 

echter dat Versnick in 2015 88.944 euro 

verdiende, met daarbovenop een 

forfaitaire vergoeding van 24.098 euro als 
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LEES MEER OVER

politiek 

economie, business en financiën 

Geert Versnick Mathias De Clercq 

gedeputeerde. Per maand gaat het om 

meer dan 9.400 euro. 

Bovenop zijn publieke mandaten was 

Versnick in 2015 ook nog eens bestuurder 

bij Optima Group, de holding boven de 

halverwege juni failliet verklaarde bank. . 

Van 10 september 2014 tot 21 juni 2016 

was hij ook bestuurder bij 

projectontwikkelaar Land Invest Group, 

waarvan voor 2014 geen aangifte te zien is 

op cumuleo.be. Omdat die twee functies 

geen afgeleiden zijn uit een politiek 

mandaat, staan die niet opgelijst in het 

overzicht van Open Vld Gent.

De Clercq: 90.160 euro per jaar

Kandidaat-burgemeester Mathias De 

Clercq, die het ambt van eerste schepen 

cumuleert met dat van Vlaams 

Volksvertegenwoordiger, geeft opgeteld 

een inkomen van 66.160 euro op, exclusief 

een forfaitaire onkostenvergoeding van 

ruim 24.000 die hij van het Vlaams 

Parlement krijgt.

Schepen van Financiën Christophe 

Peeters geeft 40.468 netto inkomsten uit 

zijn schepenambt op, aangevuld met 

12.619 euro uit afgeleide mandaten, 

waarvan ruim 10.000 euro van Publipart. 

Van de liberale uitvoerende 

mandatarissen, ontvangt schepen Sofie 

Bracke het minst uit afgeleide mandaten.

De liberalen publiceren hun vergoedingen 

exact een week nadat sp.a en Groen dat 

ook deden. Dat komt omdat onder meer 

kandidaat-burgemeester en eerste 

schepen Mathias De Clercq tot zondag in 

het buitenland zat en de partij 

nettobedragen uit fiscale fiches haalde, zo 

is te horen.
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MEEST GELEZEN

 



Stijn Vlaeminck viert mee met Gent-
supporters in Londen: "Wembley is van 
ons!" 

1

"Elk greintje menselijkheid is weg uit de 
zorgverlening" 2
Weyts mag ziekenhuis verlaten na 
aanval van 'transiënte globale amnesie' 3
Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos 
slaan? 4
Treinongeluk Leuven: alles wijst in 
richting van overdreven snelheid 5
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Ontvang iedere dag het belangrijkste 
nieuws in uw mailbox 

Emailadres

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 

MEEST RECENT



DM Voor abonnees

Tekort sociale zekerheid drie keer 
groter dan gedacht 1
Jan Van der Cruysse wint na Hercule 
Poirotprijs nu ook Diamanten Kogel 2
Schulz doet het ondenkbare: hij haalt 
Merkel in de peilingen in 3
Ageas toont interesse in 
overheidsparticipaties Ethias 4

BEKIJK ALLE ARTIKELS

Select. Kiosk. Voordelen. 

Lees Humo gratis digitaal1
Bonobo - Win Duotickets (7/3)2
Win een designlamp van Aluci.One 3
Uppercut #2 - Win Duotickets (1/3)4
Peter Doherty - Win Duotickets 
(11/3)5

TREINONGELUK
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Treinongeluk Leuven: 
alles wijst in richting 
van overdreven 
snelheid

EUROPA LEAGUE

AA Gent plaatst zich na 
thriller op Wembley 
voor achtste finales 
Europa League

DUITSE VERKIEZINGEN

Schulz doet het 
ondenkbare: hij haalt 
Merkel in de peilingen 
in

VERKEERSVEILIGHEID

"Maak omgeving school 
tijdelijk autovrij"

S T A N DP U N T

Goede journalistiek laat het 
volle daglicht schijnen 
waar macht zich versluiert. 
Ook in zorginstellingen

T O U R N É E M I N É R A L E D A G B O E K

"Mijn nonkel - die ik me 
eigenlijk niet kan 
voorstellen zonder Duvel - 
vindt alcoholvasten 
verbazend makkelijk"
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5  M E E S T  G E DE E L DE  A R T IK EL S  

OSCARS

Al 'La La Land' wat de klok 
slalalaat

#WOORDVANDEWEEK

#WoordVanDeWeek: 
‘Glamcowboy’, of 
verrassende taal als schild 
tegen glammerboys

ZORG

"Elk greintje menselijkheid is weg uit 
de zorgverlening"

 637 

ALTERNATIEVE ENERGIE

Recordproductie aan windenergie 
dekt vraag van alle Belgische 
huishoudens

 401 

OPINIE

Mag je een 'speciaal' mens 
bewusteloos slaan?
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» Ontdek meer immo op 



 APPARTEMENT TE KOOP 

Graaf Jansdijk 48, 8380 Lissewege 
2 slaapkamers  103m2

 

 388 

ZWEDEN

Zweedse politicus: "Geef mensen uur 
per week betaald seksverlof"

 226 

PRESIDENT TRUMP

Trump eerste president in 23 jaar die 
volgens Amerikanen zijn werk "zeer 
slecht" doet

 185 

BI N N E N L A N D

BU IT E N LA N D

De Lijn werkt volop aan zelfrijdende busjes in 
steden en gemeenten 

•

Militaire vakbond voert actie aan staf van 
Defensie in Evere 

•

Onderzoekscommissie aanslagen niet klaar 
tegen 22 maart 

•

Schulz doet het ondenkbare: hij haalt Merkel 
in de peilingen in 

•
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•

PO L I T I E K

EC O N O M I E

WE T EN S C H A P

O PI N I E

S P O RT

Hoe de Trump-delegatie op een Mexicaanse 
muur stoot 

Guatemala houdt Nederlandse abortusboot 
vast 

•

Zuhal Demir: "Ik wil weg van het 
slachtofferverhaal" 

•

Deontologische commissie Kamer buigt zich 
alsnog over Bracke 

•

N-VA kiest voor Zuhal Demir als nieuwe 
staatssecretaris 

•

Ageas toont interesse in 
overheidsparticipaties Ethias 

•

Wetsontwerp 'werkbaar wendbaar werk' 
finaal goedgekeurd 

•

Eén winkel op tien staat leeg •

Wisselvallige dag, maar overwegend droog 
weekend 

•

De jacht op buitenaards leven is geopend •

De weg van de minste weerstand: je bent 
niet lui, je brein werkt gewoon goed 

•

Dit is een warme oproep om op een andere 
manier naar personen met psychische 
problemen te kijken 

•

"Mijn nonkel - die ik me eigenlijk niet kan 
voorstellen zonder Duvel - vindt 
alcoholvasten verbazend makkelijk" 

•

#WoordVanDeWeek: ‘Glamcowboy’, of 
verrassende taal als schild tegen 
glammerboys 

•

"Jawadde, wat is dat hier? Precies Aqualibi" •

Gumienny brengt Club geen geluk •

Stuivenberg nu tegen zijn ex-club Man 
United? "Het draait niet om mij dus ik heb 
geen voorkeur" 

•
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