
Vragen over '5.800 euro loon' van Ver-
snick
15 februari 2017 18:54 

Piet Depuydt

Bij de 5.850 euro die Geert Versnick als maandloon aangeeft, kunnen grote vraagte-
kens geplaatst worden.

Op het verwijt dat hij een graaier en 'mandatenkoning' is, heeft Geert Versnick (Open VLD), provin-
ciaal gedeputeerde van Oost-Vlaanderen, een duidelijk antwoord klaar. 'Ik verdien netto 
5.849,57 euro,' meldt de Gentse liberaal op Radio 1. 

'Een beetje voetballer komt daar niet voor uit zijn zetel.' Al voegt hij er aan de telefoon aan toe: 
'Maar ik besef wel dat zo'n maandloon voor veel mensen een klein fortuin is.'

En toch kunnen vraagtekens geplaatst worden bij die bekendmaking van Versnick. Zelf zegt hij dat 
het bedrag gebaseerd is op zijn persoonlijke belastingaangifte. Op jaarbasis komt zo'n 
maandloon overeen met circa 70.000 euro netto. 

Als we echter rekening houden met wat hij verdient als gedeputeerde bij de provincie (ruim 90.000 
euro bruto) en als bestuurder bij netbeheerder Elia (51.182 euro bruto), dan komen we uit op 
141.000 euro bruto. Dus moet de liberaal al meer dan 50 procent belastingen hebben betaald om uit 
te komen op zijn netto 'kleine maandfortuin'.

Andere betaalde zitjes

De andere betaalde zitjes van Versnick zijn daar nog niet bijgeteld: als Gents gemeente-
raadslid, als voorzitter of bestuurder bij Publi-T, het Gentse waterbedrijf Farys, distributienetbe-
heerder Eandis, de koepel van energie-intercommunales Intermixt, de ontwikkelingsmaatschap-
pij POM Oost-Vlaanderen, het Gentse Havenbedrijf en een aantal private bedrijven.

In het jaarverslag van Elia staat dat de vergoeding die Versnick kreeg als bestuurder, uitgekeerd 
werd aan de vennootschap Flemco. Versnick ontkent dat dit een managementvennootschap is, 
waarin zijn inkomsten fiscaal gunstig worden beheerd.

'Ik heb inderdaad gevraagd dat geld op de rekening van de vennootschap te storten, maar het bedrag 
heb ik aangemeld in mijn persoonlijke belastingaangifte.'

Zelfs als dat het geval is, dan nog valt de 5.850 euro maandloon van de liberaal niet te verklaren. 'Ik 
kan alleen maar bevestigen dat ik inderdaad veel belastingen betaal', zegt hij.
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