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In de praktijk

ERIKA RACQUET

W ie u wil
s p r e k e n ,
weet: uw

gsmof smartphonehebtu
altijd bij. Ook marketeers
weten dat. Geen wonder
dat ze in uw mobiele toe-
stel brood zien om u te
bereiken. Mobiele marke-
ting is een snelle groeier.
Maar wat omvat de term?
Mag u als onderneming
zomaar boodschappen stu-
ren? En moet u er als kmo nu
dringend werk van maken en
ook mobiele marketing voe-
ren?

l Wat ismobiele
marketing?
Mobielemarketing omvat alle

communicatie vanbedrijvenmet
(potentiële) klanten viamobiele
toestellen. Van een sms’je, over
eenmobiele website, tot toepas-
singenwaarmee je ter plekke in-
formatie in beeld krijgt over hui-
zen die in de buurt te koop staan.

l Waaromkrijg
ik geen reclame
via sms?
Noemheteengemisof eenge-

luk,maareenbedrijfmagniet zo-
maar in hetwildeweg sms-bood-
schappen versturen. Een gebrui-
ker moet aangeven dat hij zulke
boodschappen wenst te ontvan-
gen: opt-in. Het eerste contact
moet dus via een andereweg ver-
lopen. Via een advertentie, een
mailberichtof een tv-spotkanhet
merk vragen je als gebruiker aan
te melden. Vervolgens mag dat
bedrijfwelboodschappenverstu-
ren, tot de gebruiker aangeeft dat
het nietmeer hoeft.

‘Misschienheb jeal zulke sms-
berichtenontvangen,maarperci-
pieerde jedienietals reclameom-
dat ze relevantgenoegvoor jewa-
ren’, zegt Bart Van den Notelaer
vanTheRingRingCompany, dat
publiciteitscampagnes faciliteert.
‘Van een elektroketen, bijvoor-
beeld, die je laat weten dat je be-
stelde toestel aangekomen is. Of
van je garage, diemeldtdat jewa-
genklaar is. Eenboodschapdie je
wil krijgen, voel jeniet alsmarke-
ting aan. Dat is de kunst.’

‘Veel gebruikt zijn acties zoals
wedstrijdenof tombola’s,waarbij
jedeelneemtdooreensms tever-
sturen, vaak met een code die je
op een verpakking vindt’, vertelt
StefanCosteurvandegelijkaardi-
ge dienstverlener Paratel. Hier
kiest de consument er zelf voor
een bericht te sturen. Eventueel
kan hij via een opvolgbericht ook
toestemming geven om later nog
gecontacteerd te worden. ‘Zeker
als het gaat om een vertrouwd
merk hebben consumenten daar
geen schrik van’, zegt Costeur.
‘Sms heeft als voordeel dat de ge-
bruiker onmiddellijk kan reage-
ren. Zodra hij in de bioscoop de
code op het stokje van zijn ijsje
heeft gevonden.’

l Waaromzou
mobielemarketing
nuwel eenhoge
vluchtnemen?
Overweldigend groot is dit

soort mobiele marketing in de
voorbije jaren nooit geworden.
Toch wil een speler
als Google wellicht
niet voor niets per se
zelf een mobiel toe-
stel in de markt zet-
ten. Omdat hij een
hoge vlucht ver-
wacht?

‘Ja, het moet zo-
wat de zevende keer
zijn dat we horen dat
dit jaar ‘het jaar van
de doorbraak’ wordt
voormobielemarke-
ting’, lachtWimVer-
meulenvanhetpubli-
citeitsbureauOgilvy.Tochzouhet
nu terecht kunnen zijn. ‘Twee
‘showstoppers’ zijnweg.Waarhet
vroeger moeilijk was ommobiel
te surfen - er waren dan ook niet
veel mobiele websites - hebben
toestellen zoals de iPhone en de
Android-telefoons daar verande-
ring in gebracht. Het gebruiksge-
mak is enorm toegenomen, en
mensendiezulke toestellenbezit-
ten, surfen dan ook veel.’ Meer
dan BlackBerry-fans, overigens,
die gebruikenhun toestel veeleer

om mails te lezen en te sturen.
‘Tentweede’, vervolgtVermeulen,
‘was het vroeger een gedoe om
software te downloaden, terwijl
datnueenkwestie is vaneenpaar
klikkenmetde ‘apps’.’ Appsof ap-
plicaties zijn kleine program-
maatjes die je, al dan niet tegen
betaling, downloadt in een app-

store. Eens ge-
download, kan je de
appopenenop jemo-
biel toestel. In zowat
alle gevallen wordt
dan een verbinding
gelegd met het mo-
biele internet.

Wat zo’n app je
biedt, kan heel ver-
scheiden zijn. Popu-
lair zijn de apps van
media, die je naar de
mobiele internetver-
sies leidenwaar jehet
nieuws in hapklare

brokjes vindt. Maar het kan ook
om een voetbalspelletje gaan, of
grappige filmpjes. In Australië
liep er een bewustmakingscam-
pagnewaarbij je, wachtend op de
bus, kon luisteren naar het ver-
haal van daklozenwier portret in
hetwachthokje hing.

l Watbiedtmobiele
marketingmeer
danandere?
Een gsmhebben veelmensen

altijd bij zich, waar
ze ook gaan. Goede
mobiele marketing
speelt daarop in. ‘De
haast intieme band
die mensen hebben
met hun gsm is de
grote kracht, maar
ook de uitdaging’,
zegt Carole Lamar-
que,bijhetmediabe-
drijf Sanomaverant-
woordelijk voor de
mobiele toepassin-
gen. ‘Jekanechtbin-
nenstappen in het
leven van mensen,
maar je moet dan
ook extrawaakzaam
zijn hen iets te bie-
den wat ze relevant
vinden.’

Natuurlijk kan je
gewoon een recla-
mebanner, zoals die
ookophetvaste internetbestaan,
op eenmobielewebsite plaatsen.
Opdemobiele versie vandeTijd-
site, bijvoorbeeld.Eigenlijk ishet
eenminimumdat je via die ban-
nerkandoorklikkennaareengoe-
demobiele website, die gemaakt
is om op kleine schermpjes te
worden bekeken. Extra leuk
wordt het als je dan bijvoorbeeld
een filmpje te zien krijgt, anders
kon je al net zo goedgewoonnaar
eenaffichekijken.Ofals jedoor te
klikkenopeenbannervanzelf een

sms stuurt of een
contactpersoon op-
belt. ‘Viade telefoon
kandeactiewaartoe
de publiciteit op-
roept, onmiddellijk
uitgevoerdworden’,
zegt Van den Note-
laer. ‘Veel directer
dan wanneer bij-
voorbeeld radiore-
clame jeoproeptom
naar een website te
gaan. Niet echt han-
dig als je in de file
staat.’

Dé grote belofte
vanmobielemarke-
ting is alleswat loca-
tiegebonden is. Je
loopt voorbij een
winkel en je krijgt
een kortingsbon op
je gsm (mits vooraf
aanmelden). Je staat

ineen jouonbekende stad,maakt
eenbeeldvanpleinof straat, en je
gsmlegtdaareen informatielaag-
jeoverdat aangeeft inwelkecafés
een welbekend biermerk wordt
geschonken.Jevalt ’s avondszon-
derbenzineen jegsmwijstdeweg
naar het dichtstbijzijnde beman-
de tankstation.

Vooral toepassingen van aug-
mented reality - waarbij een
beeld- en informatielaag wordt
toegevoegd aanwat je gsm ‘ziet’ -
zijn vaak spectaculair. Het is nog

even afwachten in hoeverre die
aanslaan.

Je moet wel je toestemming
gevenvoorhetgebruikvan jepre-
cieze locatie. Dat kan echtermin
of meer sluipend gebeuren, bij-
voorbeeld omdat je GoogleMaps
deweg laatwijzen en zonder veel
aandacht aanvaardt dat je gege-
vens ook worden gebruikt om je
pakwegeenpizzeriaaantewijzen.
‘Eenkleinedrempel isdat ‘precie-
ze locatie’ nog optimistisch is’,
zegtVermeulen. ‘Omditop te los-
sen, zouden de gps-data van je
gsm gecombineerdmoetenwor-
denmet de locatiebepaling via de
gsm-masten,maar dat vergt nog
investeringen en afspraken met
de operatoren.’

l Wiebereik jemet
mobielemarketing?
Hetklinktmooi,maarhoeveel

volkbereik jeermee?Enkelehon-
derdduizenden mensen in ons
landhebbeneen toestelwaarmee
ze vlot mobiel kunnen surfen.
Maar hun aantal neemt erg snel
toe, enverwachtwordtdathetop-
heffen van het verbod op koppel-
verkoopde opmars eenduwtje in
deruggeeft.Eenspelbreker isnog
het gebrek aan transparante
abonnementsformules, al komt
daar stilaan verandering in.

‘Jemoet de kostprijs ook niet
overroepen’, zegt Van denNote-

laer. ‘Voor een goede 25 euro per
maand kan je al veel surfen. Op
reis blijf je er beter af, dat klopt.’

l Is dit voer
voor kmo’s?
U zat nog te dubben wat u als

ondernemerkandoenmetsociale
netwerken, enhierkomtmobiele
marketingal aan.Bentuhopeloos
achter als u nog geen mobiele
campagne hebt gevoerd? Toch
niet.

Een voordeel is dat deze vorm
van communicatie relatief goed-
koop is. Voor minder dan 5.000
euro heb je een eenvoudige mo-
biele sitemet eenkleine campag-
ne. ‘Eensms-mailingopzetten, zal
goedkoper uitvallen dan een ge-
richte telefooncampagne laten
doen door een callcenter’, voegt
Van denNotelaer toe. De locatie-
gebonden toepassingen bieden
mogelijkheden om enkel regio-
naal publiciteit te voeren. Je kan
je karretje ook aan ruimere toe-
passingen aanhaken, zonder zelf
een app te latenmaken.

Toch kan het geen kwaad de
kat nog even uit de boom te kij-
ken. De markt wordt nog ge-
maakt. ‘Laatdegrotemerkennog
maar even uitzoekenwat werkt’,
vindtVermeulen.Almaakthij een
uitzondering: ‘Consumentenmer-
ken die zich richten tot jongeren,
moeten hierwel aan beginnen.’

De haast in-
tieme band die
mensen hebben
met hun gsm is
de grote kracht,
maar ook
de uitdaging.

CAROLE LAMARQUE,
Sanoma

Reclameop jemobieltje:nu dan toch?
l Grotemerkenexperimenterenmetmobielemarketing l Betaalbaar voor kmo’s

kort
■ Nu surfen met een

mobiel toestel ge-
makkelijk is, staat
mobiele marketing
voor een doorbraak.

■ Plaatsgebonden toe-
passingen bieden de
grootste meerwaarde.

■ De gebruiker heeft
zijn toestel altijd bij
zich, en kan meteen
overgaan tot actie.

■ Een eenvoudige mo-
biele website kost
een paar 1.0 0 0 euro.

■ Opt-in blijft de regel.
De adverteerder
moet iets bieden dat
relevant is voor de
gebruiker.

Bestuurders van bedrijven
in moeilijkheden dienen

op hun tellen te passen. De RSZ
beschikt over een zeer doeltref-
fendmiddel ombestuurders aan-
sprakelijk te stellenwanneerhun
bedrijf failliet zougaan.Doeltref-
fendomdatdeRSZnieteensdient
aan te tonen dat de bestuurders
een fout hebben begaan.Het vol-
staat een feitelijke situatie aan te
tonenombestuurdersnaeen fail-
lissementpersoonlijk aansprake-
lijk te stellen.Menspreekt inzo’n
geval over objectieve aansprake-
lijkheid.

Het loutere feit datmen ineen
periode van vijf jaar voorafgaand
aanhet faillissementbetrokken is
geweest bijminstens twee faillis-
sementen, vereffeningen of ge-
lijksoortige procedures met
schulden tegenover de RSZ vol-
staat ompersoonlijk aansprake-
lijk te worden gesteld. Dewetge-
verwil zode recidivist of de zoge-
naamde ‘repeat offender’

aanpakken.Eenbestuurderdie al
bij twee faillissementen betrok-
kenwas, isdederdekeerpersoon-
lijk aansprakelijkvoordeniet-be-
taalde socialezekerheidsbijdra-
gen.

Dewetgever heeft deze tover-
stok in2006aandeRSZaangebo-
den. De wetgever stelde vast dat
deRSZbijdemeeste faillissemen-
ten in de kou bleef staan en heeft
haardusdemogelijkheidgeboden
indat geval debestuurders aan te
spreken.Dezewettelijkebepaling
zou vooral preventief moeten

werken, maar de eerste toepas-
singsgevallen in de rechtspraak
duiden erop dat de nieuwe aan-
sprakelijkheidsgrond ook effec-
tief door de RSZ wordt ingeroe-
pen.

VOORWAARDEN
Eenbvbawerdop3september

2009 failliet verklaard. EenRSZ-
schuldvan133.175,67euromaak-
tedeeluit vanhetpassief.DeRSZ
dagvaardde de zaakvoerder om-
dat die in de vijf jaar voorafgaand
aan het faillissement van de bvba

al als zaakvoerder en bestuurder
betrokkenwasbij vierandere fail-
lissementen. Volgens deRSZwas
dus voldaan aan de voorwaarden
van de objectieve aansprakelijk-
heid.

De zaakvoerder verdedigde
zich. Hij voerde aan dat hij niet
betrokkenwasbijdevorige faillis-
sementen omdat hij geruime tijd
voor de faillissementsuitspraken
zijn ontslag had ingediend als
zaakvoerderofbestuurder.Ophet
ogenblik dat de vier vorige faillis-
sementenwerden uitgesproken,

was hij geen zaakvoerder of be-
stuurdermeer.

Daarmee kon de zaakvoerder
de rechtbank van koophandel in
Tongeren niet overtuigen. Het
stond volgens de rechtbank vast
datdezaakvoerderbetrokkenwas
bijminstens twee faillissementen
in de vijf jaar voor het faillisse-
mentvandebvba.Betrokkenheid
bij een faillissement vereist niet
datmen nog eenmandaat uitoe-
fende op het ogenblik van de fail-
lietverklaring. Volgens de recht-
bank zou het al te gemakkelijk
zijnnetvooreenfaillissementzijn
ontslag aan te bieden omde aan-
sprakelijkheid te ontlopen. Het
volstaat dat men bestuurder of
zaakvoerder was van de betrok-
kenvennootschapendat er indie
periodeeenaangroei vandeRSZ-
schuldenwas.

Dezaakvoerderwerdpersoon-
lijk veroordeeld tot het betalen
van de achterstallige RSZ-schul-
den, zijnde133.175,67euro(recht-

bank van koophandel, Tongeren,
9 oktober 2008).

Het belang van deze recht-
spraakmag niet onderschatwor-
den.Eencrisismanagerdie gedu-
rende een overgangsperiode be-
stuurder is geweest in twee ven-
nootschappen waar de sociale-
zekerheidsbijdrage niet werd be-
taald en die later allebei failliet
werden verklaard, loopt vandaag
eengroot risico.Wanneereenvol-
gend faillissement zich aandient,
kan hij persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden voor de RSZ-
schulden van dat faillissement.

Ook bestuurders die namens
een investeringsfonds inverschil-
lenderadenvanbestuurzitten, lo-
pen een risico wanneer tijdens
hunmandaateenaangroei vande
RSZ-schuld zou ontstaan zijn en
dievennootschappen later failliet
worden verklaard.Het feit dat de
bestuurders even ‘in beeld’ zijn
geweest, volstaat om onder de
termbetrokkenheid te vallen.

RECHTUIT VEN N O OTSC H APSREC H T

PHILIPPE MULLIEZ

Geen foutenbegaan en
tochaansprakelijk zijn

In deze rubriek
bespreekt een expert
actuele juridische
thema’s. Vandaag is
dat PhilippeMulliez,
expert vennootschaps-
recht bij Eubelius.

Enkele voorbeelden:
> Lees De Tijd op je mobiele toestel. De ban-

ners krijg je erbij.
> Jamie O liver: ‘Jamie’s 20 minute meals’,

55 gerechten in 20 minuten klaar, met
stap-na-stapfotografie, video’s, shop-
pinglijstjes.

> Barfinder: vind een café waar Stella uit
het vat stroomt (als hij gebrouwen
wordt).

> Lukoil: vind het dichtstbijzijnde tank-
station.

> Kammenstraat in Antwerpen: sty-
lingtips, kortingen, e.d. verschijnen
op je gsm terwijl je door de straat
loopt.

> Foursquare: laat uw vrienden we-
ten dat u zich in café X of restau-
rant Y bevindt, en geef ratings.
Horeca-uitbaters worden aan-
gespoord hun trouwe bezoe-
kers te belonen.

> Fanta: toepassing om te com-
municeren met hoge tonen
die enkel jonge mensen ho-
ren.

> Guiness: tijdelijke toepas-
sing voor bezoekers van
het rugbytornooi in Hong-
kong, met onder meer
vertalingen van bruikbare
zinnetjes.

> W ikitude: kijk door je
camera en de app geeft
uitleg bij wat je ziet.

Welke regels moet je
in acht nemen?
www.gofguidelines.be
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PIETER BLOMME

E en Belgisch bedrijf dat
een betaling doet aan
Man, Jersey ofMonaco

zal dat voortaanmoetenmelden.
Met het oog op de strijd tegen de
fiscale fraudebereiktede regering
een akkoord over een lijstmet 30
belastingparadijzen. De Tijd kon
de lijst inkijken.

Vooral voor Belgische banken
isde impact groot.Heelwat finan-
ciële instellingen zijn aanwezig in
belastingparadijzenomhunBelgi-
scheklanteneenwaaieraan fiscaal
aantrekkelijkemogelijkhedenaan
te kunnen bieden. Banken en be-
drijven die een betaling doen aan
die 30 landen, moeten daarvan
voortaan aangifte doen zodra het
totaalbedrag aan betalingen per
belastbaar tijdperk meer dan
100.000 euro bedraagt. Het gaat
om ‘alle betalingen die recht-
streeks of onrechtstreekswerden
gedaan aan personen’ in een fis-
caal paradijs.

TERRITORIA
Met belastingparadijzenwor-

dendie landenbedoeldwaar geen
vennootschapsbelastingbestaatof
het nominaal tarief lager is dan 10
procent. In de lijst staan bekende
belastingparadijzenzoalsMonaco,
deCaymaneilanden,Dubai, Jersey
enMan.Maar ookminder beken-

deofzelfsonbekende territoriaals
het Kanaaleiland Sark of Nauru.
Ook landen waar er in principe
geen vennootschapsbelasting be-
staat,maarwaar inbepaaldegeval-
len het belastingtarief tochmeer
dan 10 procent bedraagt, staan in
de lijst. Guernsey, Jersey enMan

hebben eennultarief,maar finan-
ciële instellingen en in sommige
gevallenooknuts- envastgoedbe-
drijven worden er onderworpen
aan een tarief tot 20 procent.

In Bahrein bijvoorbeeldmoe-
tenalleenoliemaatschappijenbe-
lastingen betalen. En in de Ver-

enigde Arabische Emiratenmoe-
ten alleen banken en oliemaat-
schappijeenvennootschapsbelas-
ting van 10 procent ofmeer beta-
len.

In Monaco betalen alleen die
ondernemingen belastingen die
industriëleof commerciële activi-

teiten uitoefenen, en die tenmin-
ste25procent vanhunomzet rea-
liseren uit transacties die buiten
Monacoplaatsvinden.Ookbedrij-
ven waarvan de inkomsten voor-
namelijk voortkomen uit de ver-
koop van roerende goederen, be-
talen belastingen. Maar ook

Monaco staat dus op de nieuwe
lijst van belastingparadijzen.

Indienondernemingenhunbe-
talingen aan belastingparadijzen
niet aangeven, zijn de betalingen
nietaftrekbaar.Debedrijvenstaan
dus voor de keuze: de transacties
aangevenmaarhet risico lopenop
een grondige controle, of de beta-
lingen niet melden, maar dan
dreigthetgevaardatzebelastwor-
den volgens de aanslag ‘geheime
commissielonen’.Endatbetekent
een aanslagvoet van 309 procent.

De nieuwe maatregel gaat in
met terugwerkende kracht vanaf
1 januari vandit jaar.Datbetekent
datbedrijvenookalhun financiële
transacties vandevoorbijeweken
met belastingparadijzen moeten
melden.Voorts ishetdebedoeling
dat de lijst met belastingparadij-
zenomde twee jaarwordt geactu-
aliseerd.

Bedrijven moeten
hun financiële
transacties van
de voorbije
weken met
belastingparadij-
zen melden.

Fiscale paradijzenminder attractief
l Regering-Leterme II bereikt akkoordover lijst belastingparadijzen

Fiscale paradijzen

Stille Oceaan

Atlantische Oceaan

Indische Oceaan

Anguilla (VK)

Bermuda

Bahrein

Andorra

Man (VK)

MoldaviëMontenegro

Jersey en
Guernsey (VK)

Monaco

Nauru

Vanuatu

Wallis en
Futuna
(Frankrijk)

Micronesia
Palau

V.A.E.

Maldiven

Caymaneilanden

Bahamas

Turks-en Caicoseilanden (VK)

St-Barthélémy (FR)
Maagdeneilanden (VK)

Enkele territoria werden samengevoegd tot een geheel.

Door een fout van de be-
lastingadministratie

moet een deel van de landbou-
wers in ons land zijn belasting-
aangifte voor het aanslagjaar
2009 (inkomsten 2008) op-
nieuw indienen. De landbou-
wers die in 2008 zogenaamde
‘zoogkoeienpremiesenpremies
inhetkadervandebedrijfstoe-
slagrechten ingesteld door de
Europese Gemeenschap’ ont-
vangenhebben,krijgenbinnen-
korteen formulier tot rechtzet-
ting in de bus.

Nochtans hebben de land-
bouwershun aangifte2009 tij-
dig gedaan. Sommigen kregen
zelfs al een afrekening. Maar
door een fout van de belasting-
administratiemoet een en an-
der rechtgezetworden.

Open VLD-Kamerlid Luk
Van Biesen is niet te spreken
over de ‘nieuwe demarche van
de belastingadministratie’. De
foutwerd pas ontdekt toen de
eerste aangiften werden ver-
werkt.Omde fout recht te zet-
tenwerd in de programmawet
van eind vorig jaar verduide-
lijktdatdiepremiesbelastwor-
denaan 12,5procent.Daarvoor
dient een nieuwe code tewor-
den ingevoerd en het informa-
ticasysteem te worden aange-
past. Volgens Van Biesen was
het al in 2008 duidelijk dat die
specifieke premies aan 12,5
procentbelastmoetenworden.
‘Ikvindhetbijzonder spijtigdat
de regering enminister vanFi-
nanciën,DidierReynders (MR),
hebben nagelaten het parle-
ment in te lichten.’

Landbouwers
dienen
belastingbrief
weer in te vullen

Devlies wil
btw-controles
opdrijven
PIETER BLOMME

De betaling van btw door
buitenlandse onderne-

mingen wordt te weinig gecon-
troleerd.Dat zegtde staatssecre-
taris voor de Coördinatie van de
Fraudestrijd, Carl Devlies
(CD&V, foto).

Een buitenlandse transpor-
teur die in België tankt, betaalt
btw voor die tankbeurt. Dat be-
drag kangerecupereerdworden.
Ookanderebuitenlandseonder-
nemingen die
in ons land
meerbtwbeta-
len aan hun le-
veranciers dan
ze btw kunnen
aanrekenen
aan hun klan-
ten,mogen dat
verschil terug-
vorderen van
de fiscus. Die
buitenlandse
ondernemin-
genmoeten inprincipegecontro-
leerd worden door het Centraal
Kantoor voor Buitenlandse Be-
lastingplichtigen (CKBB).Maar
volgensDevlies looptdie contro-
lemank. Nochtansworden jaar-
lijks grote bedragen gerecupe-
reerd.

Volgens De Standaard steeg
het terugbetaalde bedrag tussen
2006en2008van2,6 tot3,5mil-
jard euro.Het is niet uitgesloten
dat bedrijven onterecht btw re-
cupereren door bijvoorbeeld te
werken met valse facturen. In-
dien de btw-terugbetaling beter
gecontroleerdwordt,kandatvol-
gens Devlies al snel 100miljoen
euroopbrengen. Destaatssecre-
taris stelt voor dat bij de bevoeg-
de dienst meer mensen ingezet
worden voor de controles op de
teruggavevanbtw.Nuhouden te
veel mensen zich bezig met ad-
ministratieve taken, vindt De-
vlies.

© BELGA

WIM VAN DE VELDEN

K oning Albert II en eer-
ste minister Yves Le-
terme hielden gisteren

in het paleis hun nieuwjaarstoe-
spraak voor de zogenaamde ‘ge-
stelde lichamen’, dehoogwaardig-
heidsbekleders van het land. De
koning had het over de ‘eigen-
schappen die aan de Belgenwor-
dentoegekend, enhoediekunnen
worden bestendigd’. Hij had het

over onze ‘toegankelijkheid voor
andere culturen, de creativiteit
om compromissen te vinden, ons
pragmatisme, eenzekerebeschei-
denheidenvermogenonszelfniet
al te serieus te nemen’.

Premier Leterme (CD&V) gaf
mee dat 2010 een ‘kanteljaar’
moetworden, ‘waarinwedederde
golf van de crisis, die van het ba-
nenverlies, terugdringen’. Er is
noodaanmoedigehervormingen,
klonk het. ‘Ik noem er vijf van de
allerbelangrijkste die door alle

overhedenenactorenvanhet land
moetenworden aangepakt in een
geest van opbouwende samen-
werking: een hogere werkzaam-
heidsgraad via een beterwerken-
de arbeidsmarkt, modernisering
van de infrastructuur, investeren
in vorming en opleiding, investe-
ren in innovatie, een meer effi-
ciënteexportpromotieenhetaan-
trekkenvan investeringen. Alleen
zokunnenweduurzaamonsRijn-
landmodel, dat enig in dewereld
is, vrijwaren’, klonk het.

Leterme benadrukte nog eens
hetbelangvansamenwerking. ‘De
enormeuitdagingenwaarvoorwe
staan, vragen datwe deze verant-
woordelijkheid niet naar elkaar
doorschuiven,maar ze gezamen-
lijkopnemen,datweonze inspan-
ningen niet versnipperen maar
bundelen.’

Waarnade receptiekonbegin-
nen. Koning Albert keuveldewat
met de voorzitters vanKamer en
Senaat, Patrick Dewael (Open
VLD) en Armand De Decker

(MR). De koning sprak ook met
premierLetermeenminister van
FinanciënDidierReynders (MR).
Maarvooralmetdepresident van
Europa, Herman Van Rompuy
(CD&V), had hij een lang en har-
telijk gesprek.Het isweinigwaar-
schijnlijk dat ze het daarbij had-
den over de VUB-studie, waaruit
blijkt dat ons koningshuis dit jaar
13,7 miljoen euro kost. Daarmee
zitten de Belgische royals in de
Europesemiddenmoot,becijferde
professorHermanMatthijs.

Koning roemtBelgische eigenschappen
l Toesprakenvoor gezagsdragers staan in tekenvan samenwerking

De president van Europa, Herman Van Rompuy, en de koning der Belgen, Albert II, kunnen het nog altijd goed met elkaar vinden. © REUTERS

Regio’s kritisch
voor Letermes
Stabiliteitsplan
PIETER BLOMME

T ijdens een Interministe-
riële Conferentie hebben

dedeelstatengisterenvragenge-
steld bij demeerjarenbegroting
van de federale regering. De be-
doeling van de regering is tegen
2012het gezamenlijk overheids-
tekort terug tedringen tot 3pro-
cent van het bruto binnenlands
product (bbp). Extra besparin-
genzijnnietgepland.Deverbete-
ring van het budget zal voor een
groot deel ‘spontaan’ gebeuren
dankzij betere groeicijfers.

DeWaalse regering, Ecolo op
kop, vindt dat de budgettaire in-
spanning van de federale over-
heid ende sociale zekerheid (en-
titeit I) in 2011 onvoldoende is.
Het gros van de sanering is ge-
programmeerdvoor2012.Tegen
dan is er een andere federale re-
gering. In 2012 voorziet de rege-
ring-Leterme een daling van het
tekort van entiteit I van 3,6 tot
2,6procent vanhetbbp.Volgend
jaar verwacht ze dat het tekort
zakt van3,8naar3,6procent, on-
voldoende voor Ecolo en de PS.

VLAAMSE REGERING
Ook de Vlaamse regering is

kritisch.VlaamsministervanBe-
groting, Philippe Muyters
(N-VA), vroegduidelijkheidover
debudgettaire inspanningvande
lokale overheden. Omhet tekort
vandegezamenlijkeoverheid te-
gen 2012 terug te brengen tot
3procent,moetendegemeenten
en provincies een extra inspan-
ning doen. Hun tekort moet te-
gen dan 0,2 procent bedragen.
Vlaanderen vreest dat die extra
inspanning op rekening van de
Vlaamse regering komt, omdat
de regio’s verantwoordelijk zijn
voor de financiën van de lokale
overheden.

Vandaagbespreektde federa-
le regering het Stabiliteitsplan
opnieuw.Het is de bedoeling de
tekstennog teverfijnen.Uiterlijk
eind deze week moet het plan
naar Europa. Of die deadline
wordt gehaald, is onzeker.
Woensdag staat een Overlegco-
mitéopdeagendawaardemeer-
jarenbegroting, indiennodig, op-
nieuw ter tafel komt.
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