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LARS BOVÉ

H etproces-KBLux ‘heeft
geen enkel financieel
gevolg meer voor de

staat’. Dat zegt minister van Fi-
nanciën DidierReynders (MR)nu
hetBrusselsehof vanberoepvoor-
bereidingen treft om de miljoe-
nenfraudezaakzo snelmogelijk te
behandelen. ‘De strafzaak heeft
geen gevolgmeer op fiscaal vlak’,
benadruktReynders. ‘Deovergro-
te meerderheid van de 9.000 KB
Lux-klanten die kon-
denworden geïdenti-
ficeerd, ging al
akkoord met een fis-
cale rechtzetting.’

Toch zal de minis-
tervan Financiënzich
nog burgerlijke partij
stellen ophet komen-
deKBLux-proces.Hij
zal nog proberen een
schadevergoeding te
bekomen voor de ad-
ministratieve kosten
diedebelastingadministratiedoor
de fraudezaakheeft gemaakt. ‘Die
hebbendegebruikelijkekostenen
werklast ruimschootsoverstegen.
Denkmaaraanhet raadplegenvan
het gerechtelijk dossier, het iden-
tificerenvandeklanten,deopvol-
ging van alle procedures.’

Als het hof van beroep zich net
alsde rechtbankvaneersteaanleg
onbevoegdverklaart omdatdepo-
litieenhetgerechtzoudenhebben
geknoeidmethetbewijsmateriaal,
zal Reynders die schadevergoe-
dingmislopen.

Maar die schadevergoeding
valt in het niets bij de gigantische

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

WRAKEN
DezeweekhebbendeBrusselse

procureur-generaal endevoorzit-
ter van het Brusselse hof van be-
roepnogvergaderdomhetproces
inberoep zo snelmogelijk te star-
ten.Er zijn echternogwatprakti-

sche problemen om-
datnogalwat rechters
zich moeten wraken
omdat ze al in eerste
aanlegmet de zaak te
maken hebben gehad
of omdat ze te nauwe
banden hebben met
sommige betrokken
partijen.

MinistervanJusti-
tie Stefaan DeClerck
(CD&V) zal het pro-
ces in beroep met ar-

gusogen volgen. In eerste aanleg
maakte de rechtbank immers in
glashelderebewoordingenbrand-
hout van de manier waarop de
speurders,hetparketendeonder-
zoeksrechter het onderzoek heb-
bengevoerd.Daarbijzouzelfs een
huiszoeking in scène zijn gezet.

BELANGRIJK
‘Ik herhaal dat dit een belang-

rijk vonnis is’, stelt De Clerck.
‘Maar het is nog te vroeg om al
conclusies te trekken uit die be-
slissing. De onregelmatigheden
die door het vonnis zijn blootge-
legd, kunnen nog niet als een ge-

rechtelijke waarheid worden be-
schouwd. Ikhoopalleendatdebe-
roepsprocedure zo spoedigwordt
afgehandeld.’Erwordt aldruk ge-

speculeerd dat DeClerck zijn po-
sitief injunctierecht zou kunnen
toepassen wanneer ook het hof
van beroep de betrokken recher-

cheurs enmagistratenmetdevin-
gerzouwijzen.DanzouDeClerck
wel eens een nieuw strafonder-
zoek naar hun rol in de zaak kun-

nen bevelen, is te horen.Maar de
ministerwimpeltdiegeruchtenaf
en vindt ze op zijnminst voorba-
rig.

Het KB Lux-
proces heeft
geen enkel
financieel
gevolg meer
voor de staat.

DIDIER REYNDERS

Geenbelastingclaim inzaak-KBLux
l MinisterReynders claimt op strafproces alleennogwat administratievekosten

Minister Van
Quickenborne
gekant tegen
prijscontroles

M inistervanOndernemen
Vincent Van Quicken-

borne (OpenVLD) zietprijscon-
troles op essentiële producten
niet zitten. Op termijn zou zo’n
‘verregaande vorm van over-
heidsinterventie’enkelnegatieve
gevolgen hebben voor de consu-
ment, antwoordde hij op een
vraag van senatorBartTomme-
lein (OpenVLD).

DeOpenVLD-fractieleider in
deSenaatwildewetenwatdemi-
nisterdacht vanhet voorstel van
PS-voorzitter Elio Di Rupo om
prijscontroles in tevoerenop 100
tot 150 essentiële producten.
Volgens Di Rupo is dat nodig,
omdat eendeel vandebevolking
sterk getroffen is doorde crisis.

Van Quickenborne vreest
evenwel dat zo’n prijscontrole
vooral zou leiden tot een versto-
ring van de vrije mededinging.
Hijvindthetookeenvreemdmo-
ment om dit debat te voeren,
want we kennen een licht nega-
tieve inflatie. Veel basisproduc-
ten zoals varkensvlees, groenten
enspaghetti zijnsterk inprijsge-
daald.

De minister wees ook op de
rolvanhetprijzenobservatorium
dataldriekwartaalrapportenuit-
bracht overhet prijsverloop van
een indexkorf van 520 produc-
ten. Insommigesectorenbestaat
overigensnogeenprijzencontro-
le. Het gaat om sectoren die als
monopolistisch worden be-
schouwd, waar de concurrentie
nietgenoeg speeltofdie eenster-
ke socialedimensiehebbenzoals
geneesmiddelen, bejaardenop-
vang, taxivervoer,drinkwaterdis-
tributie en afvalverwerking. WVDV
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Indezecrisistijden iser toch
geenwerk. Laatdemensen
dusmet rust. Zokan, licht-

jes lapidair, deABVV-stelling sa-
mengevat worden.

De steen des aanstoots is het
begeleidingsplan waarmee de
RVA sinds midden 2004 contro-
leert of werklozen actief genoeg
naar werk zoeken. Dat plan was
eenkindvande sp.a’erFrankVan-
denbroucke, toen die in de eerste
regering-Verhofstadt federaalmi-
nister van Werk was. Het moest
een zwareweeffout corrigeren in
hetBelgische arbeidsbestel.Eind
jaren 80werden de gewesten be-
voegdvoordebemiddelingenop-
leidingvanwerkzoekenden.Maar
het uitbetalen van de uitkeringen
ende strijd tegenmisbruikenble-
ven taken voor de federale RVA.
DeFranstaligen zagen daarin een
garantie voor het behoud van de
nationale solidariteit.

BLIND
DieRVAmoestzijncontroleta-

kenwel bijna blinduitvoeren. Al-
leen de gewestelijke bemidde-
lingsdiensten, zoals de Vlaamse
VDAB, de Waalse Forem en het
BrusselseActiris, konden uitma-
ken of iemand echt werkwillig
was. In theorie moesten ze mis-
bruiken doorgeven aan de RVA.
DeVDAB deed dat nog enigszins.
Maar uit het zuiden van de land
kwamzogoedalsniets.Dat lagdes
te moeilijker omdat België, als
laatste landvanEuropa,nogaltijd
werkloosheidsuitkeringen heeft
dienietbeperktworden inde tijd.

Het begeleidingsplan moest

dat gebrekopvangen.Honderden
RVA-ambtenaren, facilitatoren
genaamd,begonnensystematisch
werklozen op te roepen. Eerst
kwamen de jongeren aan bod, la-
terdeouderentot50 jaar.Wieniet
konbewijzenvoldoendehardnaar
een job te zoeken, kreeg een con-
tractvoorgeschoteldmeteenaan-
tal engagementen. Wie die niet
nakwam,konaanheteindevande
rit tijdelijkofdefinitiefwordenge-
schorst.

De vakbonden stonden bij het
begin erg kritisch tegenover het
systeem. Later ebde die kritiek
weg,maarnu flakkert zeweer op.

Maar ook nu is er geen sprake
van een afwijzingsfront. Vooral
het Waalse FGTB maakt kabaal.
Het krijgt daarvoor tot op zekere
hoogte PS-steun.
Daarbij spelen naast
electorale ook finan-
ciële motieven mee.
Lokale PS-mandata-
rissenvrezendat hun
OCMW’s overspoeld
worden door ge-
schorstewerklozen.

Het ACV hield
zich tot nu toe opval-
lend rustig. En zelfs
het Vlaamse ABVV
vraagt niet dat de procedure zo-
maar indekast verdwijnt.Hetwil
wel een bijsturing.

Een rustige discussie over de
pro’sencontra’svanhetRVA-plan
wordtbemoeilijktdoorhet feitdat
de meeste recente evaluatie
slechts op de periode totmidden
2009 slaat. Toen waren al bijna
800.000werklozen opgeroepen.

Zeker isdat er indeeerstehelft
van2009meer sancties zijnopge-
legd:7.075versus4.791 indezelfde
periode van 2008. Maar het is
twijfelachtig of dat komt door de
crisis of door een strenger optre-
den van deRVA.De belangrijkste
reden iswaarschijnlijkde ‘rijping’
vandebegeleidegroepwerklozen,
met steeds meermensen die aan
het einde van een procedure zijn
gekomen en dus in aanmerking
komen voor een sanctie.

Sinds 2004 heeft het plan tot
30.539 sancties geleid. Dat lijkt
veel, maar uiteindelijk gaat het
slechtsom6,4procentvanallebe-
trokkenen. Vooreen ‘uitsluitings-

mechanisme’ is dat tochwat wei-
nig.Datpercentage is ook zo goed
als identiekvoordeVlaamseende
Waalse werklozen (6,7 versus 6,9
procent). Enkel de Brusselse
werklozen worden met 4,4 pro-
centverhoudingsgewijsveelmeer
met rust gelaten.

De hamvraag is natuurlijk in
welke mate het plan werklozen
ook sneller aan een job helpt.De
RVA heeft zich steeds sterk ge-
maaktdatdathetgeval is.Maarde
dienst erkent ookdatde crisisdat
streven bemoeilijkt. In de eerste
helft van 2009 slaagden 68.000
van de begeleide personen erin
aan de werkloosheid te ontsnap-
pen.Een jaar eerderwaren dat er
nog 95.000.

Maar het is natuurlijk ook be-
langrijk dat werklo-
zen hun vaardighe-
den op peil houden
totdat de arbeids-
markt weer aantrekt.

Minister Milquet
herhaalde gisteren in
deKamer dat het be-
geleidingsplan zeker
niet opgeborgen
wordt. Ze pleit wel
voor een actualise-
ring. Die moet het

mogelijkmakenkorteropdebal te
spelen.Nuwordteenwerklozepas
na 15maandenopgeroepen.Dat is
veel te laat,erkentbijna iedereen.
MaarMilquet lanceerde ook een
nieuw ideetje. ‘Wemoetenerken-
nendat ereengroepzwakkewerk-
lozen isdie ergvervandearbeids-
markt staat’, klonk het. ‘Voor die
groep is eenspecifiekebegeleiding
nodig.’Het is niet uitgesloten dat
sommige werklozen zo toch de
door het ABVV gewenste schuil-
hut krijgen.

GEWESTEN
Milquetheeftvoordieaanpas-

singen wel de medewerking van
de gewesten nodig.Nadat hij het
petje van Vlaams minister van
Werk had opgezet, bleef Vanden-
broucke systematisch doof voor
haar verzoeken.Milquet gaat het
nu nog eens proberen bij zijn op-
volger,PhilippeMuyters (N-VA).
Meteen een nieuwe test voor het
samenwerkingsfederalisme van
premierYvesLeterme.

ANALYSE
IVAN BROECKMEYER

Hetactiveringsbeleidvoor
werklozen wordt niet op
een laagpitjegezet.Datbe-
nadrukte de federale mi-
nister van Werk, Joëlle
Milquet (cdH), gisteren
nog eens in de Kamer.
Daarmee geeft ze vooral
hetABVV likopstuk.Maar
ook Milquet bepleit wel
een bijsturing.

Activering helpt
ook in crisistijden

l RVA-controle is geenheksenjacht l Plan iswel ‘secondbest choice’

Het aantal sanc-
ties is in 2009
gestegen. Maar
het is twijfel-
achtig of dit
door de crisis
komt.

PIETER BLOMME

D e regering-Leterme zal
‘haar uiterste beste
doen’ om het begro-

tingstekort zosnelmogelijkweg te
werken. Dat heeft minister van
Begroting, Guy Vanhengel (Open
VLD), gisteren verklaard tijdens
het vragenuurtje indeKamer.Hij
reageerde daarmee op het advies
van de HogeRaad van Financiën
(HRF).

Inhet rapportvandeRaad,dat
morgen officieel wordt overhan-
digdaande regeringendatDeTijd
alkon inkijkenwordt aangeraden
hetbegrotingstekortal in2012 te-
rug te dringen tot 3 procent, een
jaar eerder dan de regering van
plan was. Dat betekent een in-
spanning van ruim 9,4 miljard
euro.

De Vlaamse partijen vroegen
ministerVanhengelgisteren inde
Kamer of de regering het advies
van de HRF zou volgen. Vanhen-
gel zeidathet rapportvandeHRF
‘nognietbinnen’was,maardathet
ernaar uitzag dat deRaad net als
deEuropeseCommissie vanme-
ning isdathetbegrotingstekort zo
snel mogelijk tot de Maastricht-
norm van3 procentmoetworden
teruggedrongen.Deminister stel-
de dat de regering ‘haar uiterste
best zal doen’ om de doelstelling

van de HRF te verwezenlijken of
alleszins ‘dat cijferzodichtmoge-
lijk te benaderen’.

Daarvoormoeten alle entitei-
ten in ons land een inspanning
doen: de federale overheid, de so-
ciale zekerheid, de gewesten, de
gemeenschappen ende lokalebe-
sturen. ‘Het is een solidaire ver-
antwoordelijkheid.’

CD&V-KamerlidJenneDePot-

ter wees op de alarmerend hoge
overheidsschuld ‘die ondertussen
isopgelopen totbijna 100procent
van het bruto binnenlands pro-
duct’ en maande de regering aan
‘snellerwerk temaken vanhet te-
rugdringen van het tekort’. Ka-
merlid Luk Van Biesen (Open
VLD) voegde eraan toe dat de sa-
neringsoefening moet gebeuren
viabesparingenennietviadever-
hoging van de belastingen.

Overconcretemaatregelenom
het tekort terug te dringen, sprak
Vanhengel zich niet uit. De HRF
raadtde regeringnochtansaante-
gen de begrotingscontrole in het
voorjaareensaneringsplanvoor te
bereiden.

SOMBER
Oppositieleider Bruno Tob-

back (sp.a)verweetVanhengelniet
in staat te zijn zich te engageren
om de overheidsfinanciën sneller
te saneren: ‘U komt niet verder
dan dat de regering zal proberen
‘zo dichtmogelijk in de buurt van
een tekort van 3 procent te ko-
men.’ Robert Van de Velde (Lijst
Dedecker) ziet het somber in.Hij
verwees naar de besparingsplan-
nen van minister van Defensie
Pieter De Crem (CD&V). Hij
moestonderdrukvandeFransta-
ligen zijn plan bijsturen. ‘Ik heb
dus weinig vertrouwen in wat in
de toekomst zal gebeuren’, zei hij.

Regeringwil tekort snel terugdringen
l MinisterVanhengel streeft naardeficit van3procent in2012

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

IVAN BROECKMEYER

De federale minister van
Pensioenen,MichelDaer-

den (PS), heeft de afgelopen
maanden niet stilgezeten. Dat
verzekerde hij gisteren aan de
volksvertegenwoordigers.Omdat
tebewijzen,wordenzedekomen-
deweken enmaanden 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.
Daarhadhijzwaarbadinerenden
-volgensnogalwatwaarnemers -
in staatvandronkenschapgeant-
woord op een vraag over dePen-

sioenconferentie. Premier Yves
Leterme (CD&V)moest gisteren
aanhetbegin vanhet vragenuur-
tje indeKamernogeensherhalen
dat hijDaerdenverzochthadzijn
ambt ‘metwaardigheid’ te bekle-
den.Helemaal gerustwasdepre-
miererblijkbaarnietop.Wantna
enkelevragen indeSenaatbeant-
woord tehebben,zaktehijweeraf
naardeKamer.

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.

Deministerverzekerdedathij
niet stilgezetenheeft.Het ‘groen-
boek’metdegrotevragenoverde
toekomst van onze pensioenen
komternogdezemaand. ‘Binnen
enkele weken’ legt hij ook het
langverwachtewetsontwerpover
een aanvullend pensioen voor
contractuele ambtenaren aan de
ministerraad voor. En bij de be-
grotingscontrole wil hij uitpak-
kenmet een plan om de noodlij-
dende pensioenkas van de lokale
ambtenaren te redden.

Zijn partijgenoot Yvan Ma-
yeur toonde zich heel tevreden
metdieantwoorden.DeVlaamse
vragenstellershadden tochgraag
vernomen of de minister al enig
ideeheeft overdemanierwaarop
hetpensioenstelselmoetworden
gered.Maarmogelijk reserveert
Daerden die antwoorden voorde
volksvergaderingen die hij in de
drie gewesten over de pensioen-
hervormingwil houden.

Michel Daerden helemaal klaar
om onze pensioenen te redden

De regering zal haar
uiterste best doen.

GUY VANHENGEL,
federale minister van Begroting

Tussen me i 2 0 0 8 en septem-
ber 20 0 9 zijn 3.662 Waalse werk-
zoekenden in een V laams bedrijf
aan de slag gegaan, dankz ij een
gemengd team van de V D AB en
z ijn Waa lse tegenhanger Forem.
Dat heeft de V laamse minister van
Werk, Philippe M uyters ( N-VA ) ,
gisteren in het V laams Parlement
geantwoord op vragen over de af-
schaffing van twee grensover-
schrijdende buslijnen van de
Waa lse maatschappij TEC . D ie
moesten de Waalse werkzoeken-
den naar V laanderen brengen.
Muyters erkende niet op de hoog-
te te zijn van de afschaffing. M aar
andere vormen van samenwerking
met Wa llonië lopen we l goed,
klonk het. BELGA

Samenwerking
helpt 3.662 Walen
aan Vlaamse job
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