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In de praktijk

Ons land telt ruim7.000
gsm-stations.Die her-
bergen telkens min-

stens eenmast van één operator,
vaak van meerdere operatoren.
Het ziet ernaar uit dat er daar
spoedig nog moeten bijkomen.
Wantdedriegewesten inons land
plannen strengere stralingsnor-
menvoordegsm-masten.Vlaams
minister van Leefmilieu Joke
Schauvliege (CD&V) werkt aan
een normering voorVlaanderen.
Brussel staat voorlopig het verst.
‘Daar bestaat al een ordonnantie.
Alleen is het nogwachten op uit-
voeringsbesluiten’,bevestigtPatti
Verdoodt, de woordvoerster van
Mobistar. Voorde hoofdstad is er
voor elke gsm-mast sprake van
een norm van 3 volt per meter
blootstelling per gsm-mast, te-
genover de federale norm van
20 volt tot nu toe.Die3 voltnorm
isstrengerdandedoordeWereld-
gezondheidsorganisatieaanbevo-
lennormende strengste inEuro-
pa.

Als operatorenmetdienieuwe
Brusselsenorm rekeningmoeten
houden, zullen ze er naar eigen
zeggen heel wat extra antenne-
masten moeten plaatsen om de-
zelfdekwaliteit tekunnenaanbie-
den.Dat creëert een tijdelijkpro-
bleem, geeftVerdoodt toe.Want
erkan al snel twee jaarkan liggen
tussen aanvraag en ingebruikna-
me. ‘In Brussel hebben wij nog
geen bouwvergunningen verkre-
gen,enkunnendusnoggeenmas-
ten bouwen’, weet ze. Het GSM
Operators Forum (GOF) bere-
kende onlangs dat er in onze
hoofdstad 400 antennes zouden
moeten bijkomen om de huidige
netwerkkwaliteit en -capaciteit te
kunnen handhaven. Al zullen die
antennes er dus nietmeteen ko-
men.Ookvoor3Gen4G,denieu-
we generatie in mobiel dataver-
keer, ziet het er somber uit in
Brussel.

RAMP
De aangekondigde stralings-

normen lijken niet meteen goed
nieuws voorde velebedrijvendie
voor hun dagelijkse zaakvoering
afhangen van het gsm-netwerk.

Uit cijfers van InsitesConsulting
blijktdat in ons land zowat 3pro-
cent van de ondernemingen al
niet meer over een vaste lijn be-
schikt en dus enkel belt met de
gsm.Datpercentage ligtbijkleine
kmo’s zelfs nog een stukhoger.

Mobiel bellen kan natuurlijk
alleen als u dekking hebt. Opera-
toren als Proximus en Mobistar
meldenophunwebsitedat zemet
hunnetwerkmeerdan99procent
vandeBelgischebevolkingberei-
ken. BijBASE isdat ‘ruim98pro-
cent’. ‘België is qua gsm-ont-
vangst goed bediend’, oordeelt
Luc Thierens van Multicap, een
bedrijf dat zich specialiseert in
mobiele technologie.
‘Ook in industriezo-
nes is het gsm-bereik
oké.Wij krijgen daar
niet zo veel klachten
over. Alwordthetwel
moeilijker als je za-
ken gaat doen in
meer afgelegen ge-
bieden’,weet hij.

Als er verhalen
opduiken van parti-
culierenenbedrijven
die niet over een be-
hoorlijke ontvangst
kunnen beschikken,
gaatdatvaakoverdie
minder bevolkte ge-
bieden. Zoalsbijvoor-
beeld Robin Cauwenbergh uit
Dudzele bij Brugge, die met zijn
internetbedrijf tijdelijkaf te reke-
nenhadmeteenslechtegsm-ont-
vangst. ‘Zoiets is een ramp.Klan-
tenkondenmenietbereiken.Ook
mijn voicemail beluisteren, lukte
niet.Tenzij ik2kilometerging rij-
den’, vertelt Cauwenbergh.

‘Zoiets kost geld. Ikmoest onte-
vreden klanten korting bieden
omdatwehunproblemenniet tij-
dig konden oplossen.’ Cauwen-
bergh kreeg van zijn toenmalige
operator de toestemming om
meteenenkosteloosover te scha-
kelen.Nuhij bij een andere ope-
rator zit, is de gsm-dekking aan-
vaardbaar.

ILLEGAAL
Om de kans op een optimale

dekking teverhogenkuntuterug-
vallenopmeerdereSIM-kaarten.
Heel wat binnenvaartschepen
hanteren die aanpak.Maar soms
isdenetwerktoegangbijalle ope-

ratoren ontoerei-
kend. Vrij recent
werd een eerste an-
tenneopdeHogeVe-
nen in gebruik geno-
men, met als voor-
naamste doel de
veiligheid tegarande-
ren.Maar er zijn ook
(dun)bevolkte gebie-
den zonder dekking.
‘Bijzulkeblindevlek-
ken wordt geval per
geval een rendabili-
teitsanalysegemaakt
voordebouwvaneen
eventueelnieuwean-
tenne’, verteltFrédé-
rique Verbiest,

woordvoerster bijBelgacom. In-
dien nodig kan een operator een
microcel plaatsen, een soortmi-
niantenne, om antennes in de
buurt teontlasten. ‘Zoietsgebeurt
bijvoorbeeld voor plaatselijk be-
reik ineen industrieparkof ineen
winkelstraat’, illustreertVerbiest.

Vaak hebben bedrijven wel

gsm-ontvangst, maar is de ge-
sprekskwaliteit in het gebouw
niet naar behoren. ‘Dat heeft dan
vaak temakenmetdeconstructie
van een gebouw’,weetThierens.
‘Gebouwen die opgetrokken zijn
uitYtong-blokkenofmetaal,zoals
metalenmagazijnen,hebbendaar
vaak mee af te rekenen. Metaal
weerkaatst nu eenmaal de gsm-
straling.’ Een vaak aangehaalde
oplossing zijn zogenaamde re-
peatersof signaalversterkers.Die
toestellen maken het mogelijk
gsm-signalen te ontvangen en te
versterkendaarwaardegsm-ope-
ratorengeenofonvoldoendedek-
king verzorgen.

Daar zijn evenwel juridische
bezwaren bij. Operatoren zijn
eigenaar van het spectrum, het
deel van de gsm-band dat hen is
toegewezen. Ze zijn ook verant-
woordelijk voor de kwaliteit van
het netwerk voor dat spectrum.
‘Particulieren of bedrijven kun-
nendanook ingeengeval zelfder-
gelijke signaalversterkerskopen’,
bevestigtVerbiest. Ook al prijzen
leveranciers op het internet hun
diensten aan. Zij komen bij u op
kantoorzo’n repeater installeren.
Maar eigenlijk is dat dus illegaal.

CAPACITEIT
De conclusie inzake gsm-dek-

king lijkt duidelijk: u bent aange-
wezen op uw mobiele operator
vooruw gsm-ontvangst, zowel in
uwkantooralsdaarbuiten. ‘Maar
operatoren zijnniet altijd bereid
investeringen tedoenofhunaan-
tal masten uit te breiden. Zeker
niet als ze vermoeden dat later
vooral de goedkopere gsm-abon-
nementen er gebruik van zullen
maken. Dat is hun goed recht,
maar in sommige gevallen nogal
vervelend’, vindtThierens.

Hijhaalthetvoorbeeldaanvan
eenklant,eengrotezorginstelling
in Wallonië, waar men iedereen
een gsm wenste te geven om be-
reikbaar te zijn.Maar de plaatse-
lijke gsm-mast bleek overbelast.
‘Uiteindelijkhebbenwe daar een
draadloos netwerk uitgerold
waarovermensen viaWiFi kun-
nen bellen. Het grote probleem
was daar dus niet zozeer de dek-
king, maar de capaciteit van de
masten’, stelthij. ‘Dat is trouwens
een courant probleem. De auto-
bestuurdersdie tweewekengele-
den vast zaten in de sneeuwfile
haddenofficieelallemaaldekking,
maardecapaciteitbleekontoerei-
kend.’

Thierens schetst alvast een
somber beeld voorde gsm-kwali-
teit in de komende jaren. En hij
vergelijkt het met het verkeer.
‘Dertig jaar geleden hadden we
het allemaal nog over ‘mijn auto,
mijn vrijheid’.Maar vandaag kan
je beter spreken van ‘mijn auto,
mijngebondenheid’.Dat zalbijde
gsmniet andersworden.We zou-
den ook hierwel eensmeer in de
file kunnen staan dan ons lief is.’

De auto-
bestuurders in
de sneeuwfile
hadden officieel
allen dekking,
maar de capa-
citeit bleek
ontoereikend.

LUC THIERENS,
Multicap

Is uwgsm-ontvangst
in gevaar?

l Nieuwe gewestelijke stralingsnormenbeïnvloeden gsm-bereik

DeWereldorganisatie voor de
IntellectueleEigendom (WIPO)
heeft onlangs nieuwe cijfers van
internationale octrooiaanvragen
bekendgemaakt. Ze leggenenkele
nooit geziene trends bloot.

Het aantal internationale oc-
trooiaanvragen daalde vorig jaar
4,5procent.Dedalingzouminder
sterk zijn dan de dalingen op
nationaal niveau. Dat toont aan
dat het verstandig wordt geacht
een internationale bescherming
te regeleneerderdaneenbeperk-
te, lokale bescherming.

Maar daarmee is niet alles ge-
zegd.De impact van de economi-
sche crisis is duidelijk zeer onge-
lijk verdeeld in de octrooiwereld.
De internationale aanvragen uit
deVerenigdeStaten,Duitslanden
Canada daalden respectievelijk
11,4, 11,2 en 11,7 procent. Ook
uit Australië (-7,5%) en Israël
(-17,2%) werden heel watminder

internationale octrooien aan-
gevraagd.

De internationale octrooiaan-
vragenuitChina stegendanweer
(+29,7%), net als die uit Japan
(+3,6%) en uit deKoreaanse re-
publiek (+2,1%).Daarmee is een
trend van de voorbije vijf jaar al-
vast bevestigd. De economische
crisis had blijkbaar geen invloed.

DetopvijfbestaatnuuitdeVS
(nog altijd goed voor een derde
van de aanvragen), Japan,Duits-

land, deRepubliekKorea enChi-
na, dat Frankrijk inhaalde. Drie
landen uit Noordoost-Azië staan
in de top vijf. België haalt net de
top twintig, maar zag het aantal
aanvragen in 2009 ook bijna 10
procent dalen.

Bosch, Philips, Ericsson, Sie-
mens, BASF,Nokia en NXP (een
vroegeredochtervanPhilips)be-
horen alsEuropese bedrijven tot
de top twintigvanoctrooiaanvra-
gers.DeVShebbenmaar vier be-

drijven inde top twintig.Deande-
renegenkomenuitAzië,waarvan
zesuit JapanenéénuitChina. Bij
de eerste honderd zit geen enkel
Belgisch bedrijf.

Een octrooi is een door de
overheid verleend tijdelijk exclu-
sief recht op een uitvinding (een
product of een procedé) die geen
deeluitmaaktvande standvande
techniek bij de aanvraag en die
niet opeenvoordehand liggende
wijzevoortvloeituitdie standvan

de techniek. Ze moet bovendien
kunnen worden vervaardigd of
toegepast in de handel, industrie
of landbouw.

Eenoctrooimoetwordenaan-
gevraagd.Dat is inprincipenatio-
naal, maar kan ook Europees of
internationaal. De laatste twee
vormen laten toe snel inmeerde-
re landen bescherming te beko-
men.Met eenEuropeseprocedu-
rekanmetéénaanvraagbescher-
ming worden verkregen in alle
landen die lid zijn van hetEuro-
pees octrooiverdrag.

Meteen internationaal octrooi
worden nationale aanvragen als
hetwaregebundeldviaéénproce-
durebijWIPO.De internationale
aanvraagverleentmeteeneenuit-
gebreide geografische bescher-
mingvandeuitvinding. Inéénen-
kele aanvraag kan de aanvrager
kiezen in welke landen hij be-
scherming beoogt.Daarop krijgt

de aanvragerdertigmaanden tijd
om te beslissen of hij in de ver-
schillende landen die hij bij de
aanvraagheeftaangewezendena-
tionale fasewil voortzetten.

Daarna wordt de procedure
voortgezet volgens de nationale
regels van elk aangewezen land.
Denationaleprocedure isdaarna
vereenvoudigdomdatbijWIPOal
eenonderzoeknaardenieuwheid
en naar de aanwezigheid van de
essentiëlevereistenzal zijnuitge-
voerd.

Met een internationale pro-
cedure zijn de kosten lager dan
wanneer in elk land afzonderlijk
een procedure zouworden opge-
start. Bovendien laat de periode
vandertigmaanden toedebeslis-
sing over de beoogde bescher-
mingsgebieden uit te stellen.Dat
biedtmeteen demogelijkheid de
kostenvanvertalingennationale
taksen beter te beheersen.

RECHTUIT IN TELLEC T UEEL EIGEN D O M

FLIP PETILLION

Internationale octrooiaanvragen
graadmeter voorAziatische opmars

In deze rubriek
bespreekt een expert
actuele juridische
thema’s.Vandaag
is datFlip Petillion,
advocaat-vennoot bij
Crowell&Moring
en gespecialiseerd
in intellectuele
eigendomsrechten.

A ls de gsm’s binnen in uw
bedrijfsgebouwen niet goed
werken, maar u toch niet op-
nieuw naar vaste lijnen in het
hele bedrijf wil, is er nog een uit-
weg via het internet.
U kunt bellen via W iFi, een stan-
daard die vandaag vooral wordt
gebruikt om draadloos te surfen.
Volgens een recent rapport van
D e loitte kan 2 010 daar een
scharnierjaar voor worden, ge-
zien de toename van het aantal
gsm’s die werken met W iFi en
de groe i van de zogenaamde
hotspots. Via die toegangspun-
ten kunt u via W iFi surfen en
dus ook telefoneren. Binnen drie
jaar zou, blijkt uit onderzoek van
Deloitte, de omzet uit die vorm
van mobiel spraak- en dataver-
keer wereldwijd 30 miljard dol-
lar rea liseren. O ok meer en
meer bedrijven zullen er gebruik
van maken.
Voora l voor bedrijven met een
gebrekkige gsm-dekking kan

W iFi-te lefonie een oplossing
zijn. ‘Het is een open standaard
waar elk bedrijf gebruik van kan
maken’, vertelt Luc Thierens van
Multicap. Eigenlijk gaat het om
een vaste lijn met een mobie l
verlengstuk. ‘ We installeren het
bijvoorbee ld op grote opslag-
plaatsen waar medewerkers
overal bereikbaar willen zijn. De
kostprijs om zo’n lokaal netwerk
uit te rollen ligt we l vee l hoger
dan wanneer iedereen met de
gsm belt. M aar zo hou je het als
organisatie, in tegenstelling tot
bij het gsm-netwerk, we l in e i-
gen hand.’
Een andere standaard die velen
vandaag thuis en op kantoor ge-
bruiken om draadloos te telefo-
neren is DEC T ( D igita l Enhan-
ced Cordless Telecommunicati-
ons) , een standaard voor
digitale draadloze telefoons. ‘A l
is dat een merkgebonden tech-
nologie. Dat houdt vee l bedrij-
ven tegen’, weet Thierens. WVI

Draadloos telefoneren
viaWiFi als alternatief

Als operatoren rekening houden met de Brusselse 3 voltnorm, zullen ze er naar eigen zeggen heel wat extra antennemas-
ten moeten plaatsen. © HH

WILLIAM VISTERIN

Elkegsm-operatorbereikt
in ons land ruim 98 pro-
cent van de bevolking.
Maar de aangekondigde
en strengerestralingsnor-
mendoendonkerewolken
samenpakken boven gsm-
landenbovenonzehoofd-
stad in het bijzonder.
Wantminder straling be-
tekent minder bereik.
Kuntudaaralsbedrijf iets
tegen doen? Experts zien
het somber in.
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PIETER BLOMME EN
WIM VAN DE VELDEN

D eNMBSbesliste in 1987
de implementatie van
het automatisch rem-

systeemTBL1voor treinenstop te
zetten,omdatdebatenniet opwo-
gentegendekosten.Daaroverzou-
den expertiserapporten bestaan.
‘Als je een investering doet,moet
het resultaat conform de inspan-
ning zijn’, is te horen
in spoorkringen.

Waaromernadien,
van 1987tot 1999,niets
meer is gedaan aan de
uitbouw van een vei-
ligheidssysteem, blijft
niettemineenvraagte-
ken. In NMBS-krin-
gen wordt verwezen
naar het STAR 21-
investeringsprogram-
ma van toenmaligmi-
nister van Verkeer
Jean-Luc Dehaene
(CD&V),dat indieperiode liep.De
prioriteit ging daarbij uit naar de
aanpassing van het binnenlandse
spoornet in functievandeuitbouw
vanhetEuropeseHST-net. Veilig-
heidssystemenwaren toennietde
prioriteit, vooral omdat hetvoort-
durend zoeken was naar budget-
tairemiddelen.

Dat zijn de antwoorden die De

Tijd inNMBS-kringenkreegopde
vraag van 1 miljoen die maandag
naafloopvandeKamercommissie
Infrastructuur onbeantwoord
bleef:waaromismen indeperiode
1987-1999 gestopt met de imple-
mentatie van een beveiligingssys-
teem voorde treinen?Een andere
vraag blijft ook waarom er ook in
de periode 1999-2005 weinig of
niets is gebeurd. Toenwerd geko-
zen voor de invoering van hetEu-
ropees veiligheidssysteemETCS.

Minister van Over-
heidsbedrijven Inge
Vervotte (CD&V) zei
daar gisteren overdat
men toen wellicht te
voluntaristisch is ge-
weest indekeuzevoor
eenEuropees system.
‘Om geen tijd te ver-
liezen’ werd volgens
dehuidigeNMBS-top
in 2005 geopteerd
voor een eigen sys-
teem TBL1+, dat nog
in ontwikkeling is.

Ookal is er in spoorkringeneen
uitleg waarom de implementatie
van het beveiligingssysteem in
1987werdstopgezet, tochzal toen-
malig NMBS-baas Etienne
Schouppe (CD&V) door het stof
moeten. Door tijdens de Kamer-
commissie maandag expliciet te
verwijzennaarde tijddieverloren
is in de jaren 80 heeft Vervotte

haar collega Schouppe in nauwe
schoentjes gebracht. De huidige
staatssecretaris voor Mobiliteit

stond aanhet hoofd van deNMBS
van 1987 tot 2002. In die periode
werd in andere landenwel eenbe-

veiligingssysteemontwikkeld. Bo-
vendien werd in 1987 in een rap-
port gewaarschuwd voor de geva-

ren van het stopzetten van de im-
plementatie van het TBL1-
systeem.EtienneSchouppezaldus

moetengetuigenvoordebijzonde-
re parlementaire commissie die
wordt opgericht in de nasleep van
de treinramp in Buizingen op
15 februari.

ZWAARGEWICHTEN
In CD&V-kringen is te horen

datVervottemaaral tegoedbesef-
tewatde gevolgenwaren vanhaar
uitspraken.Maardepartijwil vol-
ledige klaarheid scheppen. Open-
heid is in crisiscommunicatie de
beste optie, klinkt het. Bovendien
zou men vroeg of laat toch uitko-
menbijde jaren 80 enbijSchoup-
pe. Schouppewasoverigensnietde
enige verantwoordelijke voor de
NMBS in de periode 1987-1999,
toen volgens de huidige NMBS-
top nietsmeer gebeurd ismet het
oogopdebeveiligingvanhetspoor.

Toen in 1987de implementatie
van het automatisch remsysteem
werd stopgezet, was Herman De
Croo (Open VLD) minister van
Verkeer.Deperiodedaarnawaren
respectievelijkJean-LucDehaene
(CD&V), Guy Coëme (PS) en Mi-
chel Daerden (PS) verantwoorde-
lijk voor Verkeer. Bovendien was
DidierReynders (MR)van 1987tot
1991 voorzittervande raadvanbe-
stuur van deNMBS.

Het is dan ook best denkbaar
dat de zoektocht naar politieke
verantwoordelijkhedenzal ontaar-
den in een spelletje zwartepieten.

De zoektocht
naar verant-
woordelijken
dreigt te
ontaarden in
een spelletje
zwartepieten.

12 jaar geen geld voor veiligheid spoor
l NMBS zettenakosten-batenanalyse veiligheidssysteemtreinen stop in 1987 l Tot 1999werdprioriteit gegeven aanuitbouwHST-net

Wie was verantwoordelijk voor
de NMBS tussen 1987 en 1999?

Gedelegeerd
bestuurder

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19991998

Voorzitter raad
van bestuur

M inister van
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Etienne Schouppe
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Michel Damar
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Jean
CD&V
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HHHHH. D
Open
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ne GGGuy
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Michel Daerden

PIETER BLOMME

D e deelstaten moeten
zuiniger omspringen
methunmiddelen. Dat

wasdecentraleboodschapvanmi-
nistervanBegrotingGuyVanhen-
gel (OpenVLD) gisteren indeKa-
mercommissieBegroting.Deuit-
gaven van de deelstaten stijgen
sneller dan die van de federale
overheid én de kostprijs van de
pensioenenvande regionaleamb-
tenaren stijgt een pak sneller dan
deambtenarenpensioenenvande
federale overheid, benadrukte de
minister.

Vanhengel werd gisteren aan
de tand gevoeld doorMurielGer-
kens (Ecolo)overdemeerjarenbe-
groting die door de federale rege-
ring bij Europa werd ingediend.
BrunoTobback (sp.a) enJanJam-

bon (N-VA) stonden ook op het
lijstje van vragenstellers, maar
kwamen pas later toe tijdens de

commissievergadering. De vra-
genstellers behoren niet toevallig
tot partijen die regionaal in de re-

gering zitten en federaal in de op-
positie. Ze vinden de inspanning
vande federale staat indehuidige
regeerperiode te beperkt.

AMBTENAREN
Vanhengel counterde die kri-

tiek door erop tewijzen dat de fe-
deraleoverheiddit envolgend jaar
een budgettaire inspanning doet
van ruim3miljard euro. ‘De fede-
rale staat isdeenigedie zichenga-
geert om alle extra middelen die
vrijkomendoordebeteregroeicij-
fers niet uit te geven.’ De liberaal
wijst er fijntjes opdatVlaanderen
vorig jaareentekortboektevan 1,2
miljard euro, 200 miljoen euro
meerdan afgesprokenwas.

DatVanhengeluithaalt naarde
Vlaamse regering is evenmin ver-
wonderlijk,wantOpenVLDzit re-
gionaal in de oppositie.De cijfers
liegen echter niet. Volgens het

laatste verslag van de Nationale
Bank stegen de primaire uitgaven
-zonderde rentelasten -vande fe-
derale staat tussen 2004 en 2009
met 2,3 procent, die van de deel-
statenmet2,5endievande lokale
besturenmet 2,9 procent.

De lastenvoordeambtenaren-
pensioenen stegen in 2008 met
675miljoeneuro tot9,455miljard
euro. Het gaat om 213 miljoen
eurovoorde federaleambtenaren,
262miljoen voor deVlaamse, 183
miljoenvoordeWaalse, 16miljoen
voor de Brusselse en 1,7 miljoen
voordeambtenarenvandeDuits-
talige gemeenschap. 68,5 procent
vande verhogingkomtdus vande
deelstaten, besloot Vanhengel.
Vanuitde federale regeringwordt
er al jaren voor gepleit om de re-
gio’s verantwoordelijk te maken
voor de betaling van de pensioe-
nen vanhun ambtenaren.

Vanhengel tikt regio’s op de vingers
l Minister vanBegrotingmaantdeelstaten aanzuinigeromte springenmethunmiddelen

Guy Vanhengel: ‘Het tekort in Vlaanderen is 200 miljoen hoger dan afgesproken.’
IVAN BROECKMEYER

Slechts 53,3 procent van
de Vlaamse laagge-
schoolden werkt effec-

tief.Daarmeezittenweonderhet
al lageEuropese gemiddelde van
56,6 procent. Bij de midden- en
laaggeschoolden zitten we daar-
boven.

Dat staat in een rapport waar-
mee deVlaamse Dienst voorAr-
beidsbemiddeling de positie van
de laaggeschoolden op onze ar-
beidsmarkt in kaart
brengt.Het bevestigt
dat het niet bezitten
vanminstens een se-
cundair diplomanog
altijd een zware han-
dicap is. Die wordt
nog groter in combi-
natiemetandere fac-
toren zoals 50-plus-
ser zijnof een alloch-
tone origine.

Van oudsher is de
werkzaamheidsgraadookerg laag
bij laaggeschooldevrouwen.Maar
die zijn, dankzij de diensten-
cheques, aaneen inhaalbeweging
bezig.Mede daardoor is dewerk-
zaamheidsgraad bij de vrouwen
het afgelopen decennium veel
sterker gestegen dan bij deman-
nen (zie grafiek).

WERKZAAMHEIDSGRAAD
De grafiek wijst nog op een

schijnbareparadox. Alswede cij-
fers per apart opleidingsniveau
bekijken, is de werkzaamheids-
graad van de Vlaamse bevolking
het afgelopen decennium amper
gestegen. Bij de mannen was er

zelfseendaling.Tochgeefthetge-
combineerde cijfer voor alle ni-
veaus samen een stijging. Dat is
enkel verklaarbaar omdat het ge-
middeldeopleidingsniveauvande
Vlaamsebevolking indie tien jaar
sterkgestegen is.Hetaandeelvan
de laaggeschoolden kromp van
42,3 naar 28,4 procent. Bij de
vrouwen isde scholingsgraadnog
sterker gestegen, wat nog meer
dandedienstenchequesbijdraagt
tot hun opmars.

Met andere woorden: het lijkt
erop dat de toename van het op-

leidingsniveaudeeni-
ge factor is die het af-
gelopen decennium
een echtpositieve in-
vloed heeft gehad op
onze arbeidsmarkt.

Tegelijk leert de
grafiek dat het in die
periodenietmeerge-
lukt is de werkzaam-
heidsgraad bij de ho-
ger geschoolden ver-
der op te krikken.De

motor verliest dus aan kracht.
De werkloosheidscijfers zijn

een spiegelbeeld van die over de
werkzaamheid. Bijnadehelft van
alle werkzoekenden is laagge-
schoold, terwijl ze slechtseenvijf-
devandewerkendebevolkinguit-
maken. Berekend in procenten
steeg de werkloosheid tijdens de
crisis wel sneller bij de gemid-
deld- en hogergeschoolden. Dat
komt vooral door de toestroom
vanbetergeschooldeschoolverla-
ters.Maar inabsolutecijferskwa-
men er meer laaggeschoolde
werklozenbij. Zebehorendusnog
altijdbijdeeerste slachtoffersvan
de crisis.

Amper eenopde twee
laaggeschooldenwerkt
l Enkelmeerwerkendendoorhogere scholing

Evolutie werkzaamheidsgraad bij 25-64 jarigen, 1999-2008

Bron: VDAB/EA

Vlaams Gewest, volgens opleidingsniveau en geslacht, in procentpunt
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De toename van
het scholings-
niveau was de
enige factor met
een positieve
impact op onze
arbeidsmarkt.

LARS BOVÉ

F raudeursmoeten op elk
momentkunnenonder-
handelenmet de procu-

reur om hun proces af te kopen.
ZowelCD&V-staatssecretarisCarl
Devlies alsOpenVLD is daarvoor
gewonnen. En nu blijkt ook de
Raad van State daar principieel
geen probleemmee te hebben.

De Raad van State heeft zich
voorhet eerst over de kwestie ge-
bogen.De aanleiding is eenwets-
voorstel van de Open VLD-
kamerleden Carina Van Cauter,
Luk Van Biesen en Herman De
Croo. Vandaag kunnen fraudeurs
geendealmeersluitenmetdepro-
cureur als hetproces albegonnen
isofals eenonderzoeksrechterde
feiten heeft onderzocht. Open
VLD wil dat het parket in fiscale
en sociale fraudezakenopelkmo-

ment nog een minnelijke schik-
king kan sluitenmet de verdach-
ten zolang er geen definitief von-
nis of arrest is geveld.

‘DeRaad van State formuleert
wel opmerkingen over concrete
bepalingen in ons wetsvoorstel.
Die zullenwenuaanpassenofbe-
teruitleggen.Maaroverhet grote
principe is er geen bezwaar’, be-
vestigtCarinaVanCauter.

ZWART GELD
De Vlaamse liberalen maken

zich sterk dat dewetswijziging er
nu zal komen. Van Cauter: ‘De
parlementaire onderzoekscom-
missie Fiscale Fraude heeft deze
wetswijziging al eensgezind aan-
bevolen inhaareindverslag.Alsde
collega’s inhetparlementnucon-
sequent zijn, is het logisch dat we
hier eindelijkwerk vanmaken.’

‘Wie vandaag zijn zwart geld
regulariseert endaarvoordenodi-

geboetes en intrestenbetaalt, ris-
keert nog altijd een vervolging
doorhetparket.Hetattestvan re-
gularisatie is alleen bindend te-
genoverde fiscus.Eenminnelijke
schikking met het parket biedt
volledige rechtszekerheid’, stelt
VanCauter. ‘Wemoetende latge-
lijk leggenvoor iedereen. Zoblijkt
hetparket vanAntwerpen sneller
geneigd te zijn akkoorden te slui-
ten met fraudeurs.Wie de juiste
weg kent, kan een schikking tref-
fen.De rest blijft in de kou.’

Ookop regeringsniveauzijner
al langerplannenomdemogelijk-
heid processen af te kopen uit te
breiden. Staatssecretaris CarlDe-
vliesheeftal concretewetteksten,
maardiezijngeblokkeerddoorge-
ruzie tussenPS enMR.

Van Cauter: ‘Wat er op rege-
ringsniveau gebeurt, moet u aan
de ministers vragen.Maar in het
parlementgaanwehiermeedoor.’

Raad van State geeft fiat voor
afkopen van fraudeprocessen
l Parketmagop elkmomentdeals sluitenmetbelastingzondaars

KATRIEN VERSTRAETE

De Antwerpse ‘Groep van
10’, bestaande uit onder-

nemers en academici, is klaar
met een voorstel voor
het ontwarren van de
Antwerpse mobiliteits-
knoop. Ze focust niet al-
leen op een alternatief
voor deOosterweelver-
binding (metde fameuze
Lange Wapper) van de
Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel
(BAM),maar ook op an-
dere facetten omde ver-
keersellende inen ronddeSchel-
destad te verminderen.

Het Forum Mobiliteit Regio
Antwerpen 2020 beschrijft in
zijn memorandum, mee opge-
stelddoordeactiegroep stRaten-
Generaal, vier scenario’s. Zo is er
de oostelijke ‘bretel’ tussen de
E313endeE19die samenmetde

tweede spoorwegontsluitingkan
wordengerealiseerdendehaven
methethinterlandverbindt.Een
westelijke ‘bretel’ tussen deE17
en de E34 zorgt voor een (deels
ondertunnelde)aansluitingnaar
de Waaslandhaven en de Lief-
kenshoektunnel.Een derde ver-
binding is eenderdeScheldekrui-
sing en komtwestelijker dan de
Lange Wapper of een tunnel-
alternatief vanhet studiebureau
ARUP-SUM. Tot slot is er een
noordelijke bypass omhet door-

gaand vrachtverkeer
weg te houden van de
AntwerpseRing.

DeGroep van 10 be-
staat onder meer uit
ChristianLeysen ( foto)
vanAhlers,Nicolas Sa-
verys (Exmar) en Jean-
Jacques Westerlund
(WLGroup).Hunalter-
natief,waarvan de con-
tourenal te lezenwaren

op de website vanKnack,wordt
vandaagvoorgesteld.Eerstdaags
wordtookhetplanvandeVlaam-
se regering verwacht voor de
Antwerpsemobiliteitnahet refe-
rendum waarbij de LangeWap-
perwerdweggestemd.
■ Het plan van de Groep van 10 staat vanaf

deze namiddag op www.forum2020.be

Ondernemers
klaar met alter-
natief voor BAM
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