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Geen belastingclaim in zaak-KB Lux
l Minister Reynders claimt op strafproces alleen nog wat administratieve kosten
LARS BOVÉ

H

inister van Ondernemen
M
Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ziet prijscon-

bedragen van ontdoken belastingen. Zo heeft de fiscus al bijna 161
miljoen euro gerecupereerd. Het
KB Lux-proces zal dus nog vooral
gaan over de schuld of onschuld
van de elf vervolgde topbankiers
en drie klanten.

et proces-KB Lux ‘heeft
geen enkel financieel
gevolg meer voor de
staat’. Dat zegt minister van Financiën Didier Reynders (MR) nu
WRAKEN
het Brusselse hof van beroep voorDeze week hebben de Brusselse
bereidingen treft om de miljoenenfraudezaak zo snel mogelijk te procureur-generaal en de voorzitbehandelen. ‘De strafzaak heeft ter van het Brusselse hof van begeen gevolg meer op fiscaal vlak’, roep nog vergaderd om het proces
benadrukt Reynders. ‘De overgro- in beroep zo snel mogelijk te starte meerderheid van de 9.000 KB ten. Er zijn echter nog wat praktische problemen omLux-klanten die kondat nogal wat rechters
den worden geïdenti- Het KB Luxzich moeten wraken
ficeerd,
ging
al
omdat ze al in eerste
akkoord met een fis- proces heeft
aanleg met de zaak te
cale rechtzetting.’
geen
enkel
maken hebben gehad
Toch zal de minisof omdat ze te nauwe
ter van Financiën zich financieel
banden hebben met
nog burgerlijke partij gevolg meer
sommige betrokken
stellen op het komenpartijen.
de KB Lux-proces. Hij voor de staat.
Minister van Justizal nog proberen een
tie Stefaan De Clerck
schadevergoeding te DIDIER REYNDERS
(CD&V) zal het probekomen voor de adces in beroep met arministratieve kosten
die de belastingadministratie door gusogen volgen. In eerste aanleg
de fraudezaak heeft gemaakt. ‘Die maakte de rechtbank immers in
hebben de gebruikelijke kosten en glasheldere bewoordingen brandwerklast ruimschoots overstegen. hout van de manier waarop de
Denk maar aan het raadplegen van speurders, het parket en de onderhet gerechtelijk dossier, het iden- zoeksrechter het onderzoek hebtificeren van de klanten, de opvol- ben gevoerd. Daarbij zou zelfs een
huiszoeking in scène zijn gezet.
ging van alle procedures.’
Als het hof van beroep zich net
BELANGRIJK
als de rechtbank van eerste aanleg
‘Ik herhaal dat dit een belangonbevoegd verklaart omdat de politie en het gerecht zouden hebben rijk vonnis is’, stelt De Clerck.
geknoeid met het bewijsmateriaal, ‘Maar het is nog te vroeg om al
zal Reynders die schadevergoe- conclusies te trekken uit die beslissing. De onregelmatigheden
ding mislopen.
Maar die schadevergoeding die door het vonnis zijn blootgevalt in het niets bij de gigantische legd, kunnen nog niet als een ge-

Minister van Financiën Didier Reynders: ‘De grote meerderheid van de 9.000 geïdentificeerde KB Lux-klanten ging al akkoord met een fiscale rechtzetting.’
rechtelijke waarheid worden beschouwd. Ik hoop alleen dat de beroepsprocedure zo spoedig wordt
afgehandeld.’ Er wordt al druk ge-

Activering helpt
ook in crisistijden
l RVA-controle is geen heksenjacht l Plan is wel ‘second best choice’
ANALYSE
IVAN BROECKMEYER

Het activeringsbeleid voor
werklozen wordt niet op
een laag pitje gezet. Dat benadrukte de federale minister van Werk, Joëlle
Milquet (cdH), gisteren
nog eens in de Kamer.
Daarmee geeft ze vooral
het ABVV lik op stuk. Maar
ook Milquet bepleit wel
een bijsturing.

I

n deze crisistijden is er toch
geen werk. Laat de mensen
dus met rust. Zo kan, lichtjes lapidair, de ABVV-stelling samengevat worden.
De steen des aanstoots is het
begeleidingsplan waarmee de
RVA sinds midden 2004 controleert of werklozen actief genoeg
naar werk zoeken. Dat plan was
een kind van de sp.a’er Frank Vandenbroucke, toen die in de eerste
regering-Verhofstadt federaal minister van Werk was. Het moest
een zware weeffout corrigeren in
het Belgische arbeidsbestel. Eind
jaren 80 werden de gewesten bevoegd voor de bemiddeling en opleiding van werkzoekenden. Maar
het uitbetalen van de uitkeringen
en de strijd tegen misbruiken bleven taken voor de federale RVA.
De Franstaligen zagen daarin een
garantie voor het behoud van de
nationale solidariteit.
BLIND

Die RVA moest zijn controletaken wel bijna blind uitvoeren. Alleen de gewestelijke bemiddelingsdiensten, zoals de Vlaamse
VDAB, de Waalse Forem en het
Brusselse Actiris, konden uitmaken of iemand echt werkwillig
was. In theorie moesten ze misbruiken doorgeven aan de RVA.
De VDAB deed dat nog enigszins.
Maar uit het zuiden van de land
kwam zo goed als niets. Dat lag des
te moeilijker omdat België, als
laatste land van Europa, nog altijd
werkloosheidsuitkeringen heeft
die niet beperkt worden in de tijd.
Het begeleidingsplan moest

Minister Van
Quickenborne
gekant tegen
prijscontroles

dat gebrek opvangen. Honderden mechanisme’ is dat toch wat weiRVA-ambtenaren, facilitatoren nig. Dat percentage is ook zo goed
genaamd, begonnen systematisch als identiek voor de Vlaamse en de
werklozen op te roepen. Eerst Waalse werklozen (6,7 versus 6,9
kwamen de jongeren aan bod, la- procent). Enkel de Brusselse
ter de ouderen tot 50 jaar. Wie niet werklozen worden met 4,4 prokon bewijzen voldoende hard naar cent verhoudingsgewijs veel meer
een job te zoeken, kreeg een con- met rust gelaten.
tract voorgeschoteld met een aanDe hamvraag is natuurlijk in
tal engagementen. Wie die niet welke mate het plan werklozen
nakwam, kon aan het einde van de ook sneller aan een job helpt. De
rit tijdelijk of definitief worden ge- RVA heeft zich steeds sterk geschorst.
maakt dat dat het geval is. Maar de
De vakbonden stonden bij het dienst erkent ook dat de crisis dat
begin erg kritisch tegenover het streven bemoeilijkt. In de eerste
systeem. Later ebde die kritiek helft van 2009 slaagden 68.000
weg, maar nu flakkert ze weer op. van de begeleide personen erin
Maar ook nu is er geen sprake aan de werkloosheid te ontsnapvan een afwijzingsfront. Vooral pen. Een jaar eerder waren dat er
het Waalse FGTB maakt kabaal. nog 95.000.
Het krijgt daarvoor tot op zekere
Maar het is natuurlijk ook behoogte
PS-steun.
langrijk dat werkloDaarbij spelen naast
hun vaardigheHet aantal sanc- zen
electorale ook finanden op peil houden
ciële motieven mee. ties is in 2009
totdat de arbeidsLokale PS-mandata- gestegen. Maar
markt weer aantrekt.
rissen vrezen dat hun
Minister Milquet
OCMW’s overspoeld het is twijfelherhaalde gisteren in
worden door ge- achtig of dit
de Kamer dat het beschorste werklozen.
geleidingsplan zeker
Het ACV hield door de crisis
niet
opgeborgen
zich tot nu toe opval- komt.
wordt. Ze pleit wel
lend rustig. En zelfs
voor een actualisehet Vlaamse ABVV
ring. Die moet het
vraagt niet dat de procedure zo- mogelijk maken korter op de bal te
maar in de kast verdwijnt. Het wil spelen. Nu wordt een werkloze pas
wel een bijsturing.
na 15 maanden opgeroepen. Dat is
Een rustige discussie over de veel te laat, erkent bijna iedereen.
pro’s en contra’s van het RVA-plan Maar Milquet lanceerde ook een
wordt bemoeilijkt door het feit dat nieuw ideetje. ‘We moeten erkende meeste recente evaluatie nen dat er een groep zwakke werkslechts op de periode tot midden lozen is die erg ver van de arbeids2009 slaat. Toen waren al bijna markt staat’, klonk het. ‘Voor die
800.000 werklozen opgeroepen.
groep is een specifieke begeleiding
Zeker is dat er in de eerste helft nodig.’ Het is niet uitgesloten dat
van 2009 meer sancties zijn opge- sommige werklozen zo toch de
legd: 7.075 versus 4.791 in dezelfde door het ABVV gewenste schuilperiode van 2008. Maar het is hut krijgen.
twijfelachtig of dat komt door de
GEWESTEN
crisis of door een strenger optreMilquet heeft voor die aanpasden van de RVA. De belangrijkste
reden is waarschijnlijk de ‘rijping’ singen wel de medewerking van
van de begeleide groep werklozen, de gewesten nodig. Nadat hij het
met steeds meer mensen die aan petje van Vlaams minister van
het einde van een procedure zijn Werk had opgezet, bleef Vandengekomen en dus in aanmerking broucke systematisch doof voor
haar verzoeken. Milquet gaat het
komen voor een sanctie.
Sinds 2004 heeft het plan tot nu nog eens proberen bij zijn op30.539 sancties geleid. Dat lijkt volger, Philippe Muyters (N-VA).
veel, maar uiteindelijk gaat het Meteen een nieuwe test voor het
slechts om 6,4 procent van alle be- samenwerkingsfederalisme van
trokkenen. Voor een ‘uitsluitings- premier Yves Leterme.

speculeerd dat De Clerck zijn positief injunctierecht zou kunnen
toepassen wanneer ook het hof
van beroep de betrokken recher-

cheurs en magistraten met de vinger zou wijzen. Dan zou De Clerck
wel eens een nieuw strafonderzoek naar hun rol in de zaak kun-
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nen bevelen, is te horen. Maar de
minister wimpelt die geruchten af
en vindt ze op zijn minst voorbarig.

troles op essentiële producten
niet zitten. Op termijn zou zo’n
‘verregaande vorm van overheidsinterventie’ enkel negatieve
gevolgen hebben voor de consument, antwoordde hij op een
vraag van senator Bart Tommelein (Open VLD).
De Open VLD-fractieleider in
de Senaat wilde weten wat de minister dacht van het voorstel van
PS-voorzitter Elio Di Rupo om
prijscontroles in te voeren op 100
tot 150 essentiële producten.
Volgens Di Rupo is dat nodig,
omdat een deel van de bevolking
sterk getroffen is door de crisis.
Van Quickenborne vreest
evenwel dat zo’n prijscontrole
vooral zou leiden tot een verstoring van de vrije mededinging.
Hij vindt het ook een vreemd moment om dit debat te voeren,
want we kennen een licht negatieve inflatie. Veel basisproducten zoals varkensvlees, groenten
en spaghetti zijn sterk in prijs gedaald.
De minister wees ook op de
rol van het prijzenobservatorium
dat al drie kwartaalrapporten uitbracht over het prijsverloop van
een indexkorf van 520 producten. In sommige sectoren bestaat
overigens nog een prijzencontrole. Het gaat om sectoren die als
monopolistisch worden beschouwd, waar de concurrentie
niet genoeg speelt of die een sterke sociale dimensie hebben zoals
geneesmiddelen, bejaardenopvang, taxivervoer, drinkwaterdistributie en afvalverwerking. WVDV

Regering wil tekort snel terugdringen
l Minister Vanhengel streeft naar deficit van 3 procent in 2012
ter wees op de alarmerend hoge
overheidsschuld ‘die ondertussen
is opgelopen tot bijna 100 procent
van het bruto binnenlands product’ en maande de regering aan
‘sneller werk te maken van het terugdringen van het tekort’. Kamerlid Luk Van Biesen (Open
VLD) voegde eraan toe dat de saneringsoefening moet gebeuren
via besparingen en niet via de verhoging van de belastingen.
Over concrete maatregelen om
het tekort terug te dringen, sprak
Vanhengel zich niet uit. De HRF
raadt de regering nochtans aan tegen de begrotingscontrole in het
voorjaar een saneringsplan voor te
bereiden.

PIETER BLOMME

D

e regering-Leterme zal
‘haar uiterste beste
doen’ om het begrotingstekort zo snel mogelijk weg te
werken. Dat heeft minister van
Begroting, Guy Vanhengel (Open
VLD), gisteren verklaard tijdens
het vragenuurtje in de Kamer. Hij
reageerde daarmee op het advies
van de Hoge Raad van Financiën
(HRF).
In het rapport van de Raad, dat
morgen officieel wordt overhandigd aan de regering en dat De Tijd
al kon inkijken wordt aangeraden
het begrotingstekort al in 2012 terug te dringen tot 3 procent, een
jaar eerder dan de regering van
plan was. Dat betekent een inspanning van ruim 9,4 miljard
euro.
De Vlaamse partijen vroegen
minister Vanhengel gisteren in de
Kamer of de regering het advies
van de HRF zou volgen. Vanhengel zei dat het rapport van de HRF
‘nog niet binnen’ was, maar dat het
ernaar uitzag dat de Raad net als
de Europese Commissie van mening is dat het begrotingstekort zo
snel mogelijk tot de Maastrichtnorm van 3 procent moet worden
teruggedrongen. De minister stelde dat de regering ‘haar uiterste
best zal doen’ om de doelstelling

SOMBER

Minister van Begroting Guy Vanhengel volgt het standpunt van de HRF.

De regering zal haar
uiterste best doen.
GUY VANHENGEL,
federale minister van Begroting

Michel Daerden helemaal klaar
om onze pensioenen te redden
IVAN BROECKMEYER

e federale minister van
D
Pensioenen, Michel Daerden (PS), heeft de afgelopen

maanden niet stilgezeten. Dat
verzekerde hij gisteren aan de
volksvertegenwoordigers. Om dat
te bewijzen, worden ze de komende weken en maanden vergast op
een reeks initiatieven.
Het optreden van Daerden
was het eerste in het parlement
na de ‘stand-upact’ die hij vorige
week in de Senaat had gebracht.
Daar had hij zwaar badinerend en
- volgens nogal wat waarnemers in staat van dronkenschap geantwoord op een vraag over de Pen-

sioenconferentie. Premier Yves
Leterme (CD&V) moest gisteren
aan het begin van het vragenuurtje in de Kamer nog eens herhalen
dat hij Daerden verzocht had zijn
ambt ‘met waardigheid’ te bekleden. Helemaal gerust was de premier er blijkbaar niet op. Want na
enkele vragen in de Senaat beantwoord te hebben, zakte hij weer af
naar de Kamer.
SPEKTAKEL

Maar wie hoopte op nieuw
spektakel kwam bedrogen uit.
Daerden antwoordde voor zijn
doen doodernstig, zij het in het
Frans, op de vragen die vooral
Vlaamse parlementsleden op
hem afvuurden.
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van de HRF te verwezenlijken of
alleszins ‘dat cijfer zo dicht mogelijk te benaderen’.
Daarvoor moeten alle entiteiten in ons land een inspanning
doen: de federale overheid, de sociale zekerheid, de gewesten, de
gemeenschappen en de lokale besturen. ‘Het is een solidaire verantwoordelijkheid.’
CD&V-Kamerlid Jenne De Pot-

De minister verzekerde dat hij
niet stilgezeten heeft. Het ‘groenboek’ met de grote vragen over de
toekomst van onze pensioenen
komt er nog deze maand. ‘Binnen
enkele weken’ legt hij ook het
langverwachte wetsontwerp over
een aanvullend pensioen voor
contractuele ambtenaren aan de
ministerraad voor. En bij de begrotingscontrole wil hij uitpakken met een plan om de noodlijdende pensioenkas van de lokale
ambtenaren te redden.
Zijn partijgenoot Yvan Mayeur toonde zich heel tevreden
met die antwoorden. De Vlaamse
vragenstellers hadden toch graag
vernomen of de minister al enig
idee heeft over de manier waarop
het pensioenstelsel moet worden
gered. Maar mogelijk reserveert
Daerden die antwoorden voor de
volksvergaderingen die hij in de
drie gewesten over de pensioenhervorming wil houden.
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Oppositieleider Bruno Tobback (sp.a) verweet Vanhengel niet
in staat te zijn zich te engageren
om de overheidsfinanciën sneller
te saneren: ‘U komt niet verder
dan dat de regering zal proberen
‘zo dicht mogelijk in de buurt van
een tekort van 3 procent te komen.’ Robert Van de Velde (Lijst
Dedecker) ziet het somber in. Hij
verwees naar de besparingsplannen van minister van Defensie
Pieter De Crem (CD&V). Hij
moest onder druk van de Franstaligen zijn plan bijsturen. ‘Ik heb
dus weinig vertrouwen in wat in
de toekomst zal gebeuren’, zei hij.

Samenwerking
helpt 3.662 Walen
aan Vlaamse job
Tussen mei 20 0 8 en september 20 09 zijn 3.662 Waalse werkzoekenden in een Vlaams bedrijf
aan de slag gegaan, dankzij een
gemengd team van de V DAB en
zijn Waalse tegenhanger Forem.
Dat heeft de Vlaamse minister van
Werk, Philippe Muyters (N-VA),
gisteren in het Vlaams Parlement
geantwoord op vragen over de afschaffing van twee grensoverschrijdende buslijnen van de
Waalse maatschappij TEC. Die
moesten de Waalse werkzoekenden naar Vlaanderen brengen.
Muyters erkende niet op de hoogte te zijn van de afschaffing. Maar
andere vormen van samenwerking
met Wallonië lopen wel goed,
klonk het.
BELGA

