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De vijf Belgische regeringen spelen van-
daag op verplaatsing en trekken en masse
naar de Brusselse Karmelietenstraat. De
voltallige federale regering, inclusief
zeven staatssecretarissen, zal er present
geven, de Vlamingen sturen zeven minis-
ters op pad, de Brusselaars komen met
vier afgevaardigden, ook de Waalse minis-
ters vormen een kwartet. Alleen minister-
president Karl-Heinz Lambertz (PS)
neemt geen adjudanten mee. Hij zal in
zijn eentje de Duitstalige Gemeenschap
vertegenwoordigen. 

Door die uit de kluiten gewassen delega-
ties moet er ook uitgeweken worden naar
het Egmont II-gebouw, dat over een gigan-
tische vergaderzaal beschikt. De 39 minis-

ters moeten het daar eens raken over de
Europese Lentetop van eind maart, het
Belgisch voorzitterschap van de Europese
Unie en een tienjarenplan voor België.
“We moeten proberen om met een open
geest de knelpunten over de bevoegd-
heidsverdelingen op te lossen,” zei
Leterme in het parlement over de opzet
van zijn superministerraad. “We zullen
het politieke gehakketak moeten overstij-
gen om de socio-economische toekomst
van alle Belgen veilig te stellen.” 

Inbreng van de regio’s 

De Vlamingen staan duidelijk veel kriti-
scher tegenover deze ‘away day’, zoals het
uitje van de Belgische ministers van alle
mogelijke niveau’s wordt genoemd, dan
de Walen. Leterme pakte woensdag in het
kernkabinet uit met een heuse power-
pointpresentatie over de groots opgezet-
te vergadering. En die krijgt van de
Vlaamse ministers beduidend lagere pun-
ten dan van hun Waalse collega’s.
“Niemand weet eigenlijk goed wat hij zich

moet voorstellen bij die away day”, klinkt
het in de schoot van de regering.
“Waarschijnlijk zullen de ministers na
twee uur weer op het bordes staan en
alleen maar kunnen bevestigen dat de
sfeer zeer goed was. Dit kan gewoon niet
meer dan een diplomatieke conferentie
worden.” 

Als de Vlamingen de plannen van
Leterme “vaag” en “weinig indrukwek-
kend” noemen, zeggen de Walen net het
omgekeerde. De PS is opnieuw lyrisch
over de werkwijze van le nouveau
Leterme. “Hij wil werkelijk niemand pro-
voceren en zoekt daarom eerst de kleine,
gemeenschappelijke raakvlakken”, zegt
vicepremier Laurette Onkelinx (PS). “Stap
voor stap, met de gewesten en gemeen-
schappen, kunnen we zo tot een nieuw
elan voor België komen.”

Leterme had ook helemaal niet de
bedoeling om met een kant-en-klaar plan
uit te pakken op deze regeringstop. Hij
rekent uitdrukkelijk op de inbreng van de
regio’s. “Hij zit nu eenmaal in een moeilij-
ke positie, een beetje gewrongen tussen al
die regeringen. Zijn plannen kunnen nu
nog niet strak zijn”, vergoeilijkt een rege-
ringsbron. “Het is goed dat hij geen cava-
lier seul wil spelen, maar daardoor blijft
het allemaal een beetje flou.”

Hoogmis

Ook het verwachtingspatroon van de
Waalse en Vlaamse regering ligt een tikje
anders. De Vlaamse socialisten kondigden
al aan dat deze vergadering niet meer zal

zijn dan “een hoogmis” omdat de ploeg
van Leterme er niks van bakt. En laat het
nu net vice-minister-president Ingrid
Lieten (sp.a) zijn die door de afwezigheid
van Kris Peeters de Vlaamse eisen aan
Leterme zal moeten overmaken. 

Die eisen zullen de premier trouwens
vertrouwd in de oren klinken. De Vlaamse
regering haalt de verlanglijst boven die ze
na de oproep van Leterme tot samenwer-
kingsfederalisme in januari ook al formu-
leerde. Prioritair zijn het doelgroepenbe-
leid, de verlaging van de btw voor scho-
lenbouw of de defiscalisering van de over-
heidsteun. 

De wensen aan Waalse zijde zijn veel
bescheidener. Waals minister-president
Rudy Demotte (PS) hengelt naar een
samenwerkingsakkoord met Vlaanderen
voor Sowaccess, een Waalse instantie die
ondernemingen helpt om hun activitei-
ten over de landsgrenzen heen uit te bou-
wen. Met Frankrijk, Nederland en het
Brussels Gewest sloot Wallonië al zo’n
akkoord, met Vlaanderen kwam het er
nog niet van. 

Vijf Belgische regeringen op ‘away day’ over Europese ambities en tienjarenplan

Ministers houden ‘Belgische top’
Negendertig ministers en staatssecretarissen uit vijf Belgische
regeringen maken vandaag hun opwachting aan het
Egmontpaleis voor een conferentie over de Europese ambities
van België en een economisch tienjarenplan. Het is alleen lang
niet zeker dat deze monstertop de ronkende voornemens van
premier Yves Leterme (CD&V) zal kunnen waarmaken.  
DOOR TINE PEETERS

N-VA dreigt met nieuw
belangenconflict 
tegen Milquet

N-VA dreigt met een nieuw belangen-
conflict tegen federaal minister van
Werk Joëlle Milquet (cdH). Door een
nieuw federaal KB zouden duizenden
Vlaamse werknemers met een arbeids-
handicap en hun werkgevers vanaf 1
april niet meer kunnen rekenen op fede-
rale maatregelen. Het gaat onder meer
om de korting in de bedrijfsvoorheffing
en de korting in de patronale lasten voor
beschutte werkplaatsen. “Als Milquet
deze plannen doorzet, kunnen we niet
anders dan een belangenconflict inroe-
pen”, zegt Vlaams Parlementslid Helga
Stevens. Het federale KB houdt volgens
N-VA geen rekening met de veranderde
situatie in Vlaanderen. 

Vlaamse infolijn 
krijgt 80 procent meer
oproepen in 2009

Bij het gratis infonummer van de
Vlaamse overheid, 1700, kwamen vorig
jaar 80 procent meer oproepen binnen
dan het jaar voordien. Net als in 2008
gingen de meeste vragen over onderwijs
en energie, terwijl het thema ‘bouwen
en wonen’ de derde plaats moest afstaan
aan vragen rond economie. Dat blijkt uit
het jongste jaarverslag van het Contact -
punt Vlaamse Infolijn. In totaal kreeg
het Contactpunt in 2009 via verschillen-
de kanalen 1,71 miljoen vragen binnen,
of zo’n 4.700 per dag.

Senaat wacht 
op resultaat van 
Dehaene over B-H-V

De Senaat vindt dat het in het dossier B-
H-V aangewezen is te wachten op het
resultaat van de werkzaamheden van
koninklijk opdrachthouder Jean-Luc
Dehaene, zo staat in een nieuw advies
van de Senaat aan het Overlegcomité
over het belangenconflict dat het
Parlement van de Duitstalige Gemeen -
schap heeft aangespannen over het split-
singsvoorstel dat in de Kamer commissie
werd goedgekeurd. Het voorstel van
gemotiveerd advies werd aangenomen
met 47 stemmen voor, 8 tegen en 4 ont-
houdingen. Het advies wordt nu naar het
Overlegcomité gestuurd. Dat zal het wel-
licht na de paasvakantie bespreken.  

België krijgt 
eigen federaal
Milieuagentschap

Minister van Klimaat en Duurzame
Ontwikkeling Paul Magnette heeft in
Seneffe het nieuwe Federaal Milieu -
agentschap voorgesteld. Dat moet het
Belgisch beleid rond duurzame produc-
ten versterken en zo de strijd aanbinden
tegen de opwarming van de aarde. “Om
onze impact op het milieu te verminde-
ren moeten we onze productie- en con-
sumptiepatronen wijzigen”, stelt
Magnette vast. Dat kan door striktere
normen op te leggen op producten die
we dagelijks gebruiken, zodat die min-
der afvalstoffen genereren. “Producten
moeten zodanig ontworpen worden dat
het gebruik van natuurlijke bronnen en
energiebronnen beperkt wordt en de
afvalstoffen verminderen”, oordeelt hij.

WETSTRAAT KORT

ONDER VRIENDEN

Bruxelles, c’est moi

Socialisten die de ambitie hadden om
de hoofdstad van het land te leiden, zijn
er aan voor de moeite. De opvolger van
Brussels burgemeester Freddy
Thielemans (PS) wordt Freddy
Thielemans. Dat heeft hij zelf met enig
aplomb aangekondigd op de regionale
tv-zender Télé Bruxelles. “Alleen als
u mij vermoordt, zal ik niet kan-
dideren voor mijn opvolging”,
zei hij. Thielemans weigerde de
naam van een of meerdere kan-
didaten voor zijn opvolging
binnen de Brusselse PS te noe-
men “want de vraag stelt zich
niet: het zal Thielemans
zijn”. De 65-jarige
Thielemans is al
sinds januari 2001
burgemeester van
Brussel-Stad.

La Wallonie, c’est moi

Claude Eerdekens (PS), Waals parle-
mentslid en burgemeester van Andenne,
is het zat. Hij zal voortaan als ‘onafhanke-
lijk socialistisch volksvertegenwoordi-
ger’ oppositie voeren tegen de Waalse
regering van zijn partijgenoot Rudy
Demotte, zei hij in Vers l’Avenir. Voor

Eerdekens is de maat vol nu het
logistieke centrum van de groep
Delhaize er niet komt in zijn
gemeente maar in Vlaanderen.

“Dit is de slechtste regering die we
ooit hebben gehad”, foetert
Eerdekens. Hij viseert Ecolo -

minister voor Ruimtelijke
Ordening Philippe Henry,

maar wijst de volledige
Waalse regering met

de vinger. Demotte
zou al op de hoog-

te zijn. (BE)
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Tussen 1991 en 2010 steeg het aandeel
van de niet-Belgen in Kraainem en
Wezembeek-Oppem van 17 naar 25 pro-
cent. In tegenstelling tot de grote steden
zijn het in de twee faciliteitengemeenten
vooral de EU-burgers die verantwoordelijk
zijn voor die groei. Volgens Van Biesen
daalt niet alleen het aantal Belgen in
Kraainem en Wezembeek-Oppem, maar
onder de Belgische bevolking ook het aan-
deel van de Franstaligen. Op basis van de

taal van de identiteitskaarten rekende hij
uit dat in Kraainem nog 56 procent
Franstalige Belgen woont en in
Wezembeek-Oppem nog 59 procent.

“Als die trend aanhoudt, zal er in 2020
niet langer een meerderheid aan
Franstalige Belgen zijn”, voorspelt Van

Biesen. “Het is nodig om het beleid in die
faciliteitengemeenten aan te passen aan
dat grotere contingent niet-Belgen dat
nog steeds aan het groeien is. Het confron-
teren van deze EU-burgers met onze cul-
tuur moet prioriteit nummer één worden
voor de Vlaamse regering en de provincie
Vlaams-Brabant. Ik denk aan heel specifie-
ke maatregelen. Bijvoorbeeld in de biblio-
theek: voorzie daar een percentage
Spaanse vertalingen van Vlaamse boeken.
In plaats van nu slechts een onderverde-
ling tussen Nederlands en Frans en heel
beperkt aanbod anderstalige boeken.
Maar dat vraagt maatwerk, natuurlijk.”

Van Biesen waarschuwt er ook voor om
rekening te houden met het fiscale aspect
van de Europeanisering in Kraainem en
Wezembeek-Oppem. “De fiscale bijdrages
van de niet-Belgen hebben gevolgen voor
de inkomsten van die gemeentes.” De
gemeentebesturen moeten zich daar vol-
gens het liberale Kamerlid beter op voor-
bereiden. (JV/SC)

Franstalige meerderheid in faciliteitengemeenten wankelt

" Kamerlid Luk Van Biesen: ‘Het beleid
moet worden aangepast aan het 
groeiende contingent niet-Belgen.’
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Vlamingen noemen
Letermes plannen
‘weinig indrukwekkend’,
Walen hopen op ‘nieuw
elan voor België’

" Premier Leterme gaat aan tafel met zijn collega’s uit de vijf regeringen. Vicepremier Onkelinx prijst ‘le nouveau Leterme’, de Vlamingen zijn sceptischer.
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5,3 - 10,2 L/100 KM ! 139 - 244 g CO
2
/KM.
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Het Pack Business Plus wordt u gratis aangeboden.

Uw klantenvoordeel bedraagt (BTWi) " 6.346 tot " 7.417.

Meer informatie op www.audi.be

De Audi A6. Audi kwaliteit

in al haar pracht.

Anticrisismaatregelen vangen economische crisis goed op, zegt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVA keert recordbedrag uitkeringen uit

Voltijdse werkloosheid
Het aantal werklozen is met 7,5 procent toege-

nomen ten opzichte van vorig jaar. Vlaanderen
bljkt daarbij veel gevoeliger voor de conjunctuur
te zijn dan Brussel en Wallonië. “Daar was en is de
werkloosheid dan ook al beduidend hoger”, staat
te lezen in het jaarverslag. 

In totaal kwamen er 30.275 werklozen bij. “Dat
is veel, dat is te veel”, tekent de RVA op.
Tegelijkertijd wordt er ook een relativering
gemaakt. “De stijging blijft beperkt vanuit inter-
nationaal en historisch perspectief.” Ten opzichte
van 2005 daalt de werkloosheid bijvoorbeeld met
8 procent. Uit internationale vergelijkingen
blijkt ook dat de werkloosheidsgraad met 11 pro-
cent op anderhalf jaar tijd relatief traag evolu-
eert. Het Europees gemiddelde ligt op 29 pro-
cent, alleen Duitsland doet het nog beter dan
België. 

Financiering
De totale uitgaven van de RVA bedragen

11.019.720.000 euro, of 11 miljard euro. Het groot-
ste gedeelte van dat bedrag, ongeveer 7 miljard,
gaat naar de werkloosheidsuitkeringen. Nog eens
1,5 miljard wordt uitgetrokken voor brugpensioe-
nen, de buurtdienstencheques kosten België een
miljard euro. “De uitgaven voor de tijdelijke werk-
loosheid zijn uit hun voegen gebarsten”, waar-
schuwt de RVA nog. In 2008 was dat bedrag 431
miljoen euro, nu is dat gestegen naar 1,05 miljard
euro. 

De totale uitgaven van de RVA zijn op tien jaar
tijd met 4,7 miljard toegenomen. De toename is
voor 3,5 miljard euro toe te schrijven aan werk-
loosheidsuitkeringen, brugpensioenen en loop-
baanonderbrekingen. De overige 1,2 miljard gaat
naar relatief nieuwe initiatieven als diensten-
cheques en PWA.

Tijdelijke werkloosheid
Een opmerkelijke vaststelling van de RVA:

“Zonder het stelsel van de tijdelijke werkloosheid
was de toename van de gewone werkloosheid
twee keer zo groot geweest.” De tijdelijke werk-
loosheid steeg tussen 2008 en 2009 van 134.736
naar 210.864 personen, of ook: het equivalent van
28.185 voltijdse banen, volgens een berekening
van de RVA. Die vervolgt: “Deze stijging komt
praktisch overeen met de toename van de volle-
dige werkloosheid.” 

De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid
naar de uitzendkrachten en ook, tijdelijk, naar de
bedienden door minister van Werk Joëlle Milquet
(cdH) zorgt er ook voor dat een groter aantal
mensen hiervoor in aanmerking komt. “Dit stel-
sel is een belangrijke schokdemper gebleken in
tijden van crisis en heeft een groot aantal ontsla-
gen verhinderd”, besluit de RVA. 

Dienstencheques
Sinds mei 2003 kunnen particulieren, dankzij

het systeem van de dienstencheques, buurtdien-
sten laten verrichten door werknemers die zijn
aangeworven door erkende ondernemingen. De
overheid komt in een deel van de kosten tege-
moet. “Een bijzonder nuttige maatregel in tijden
van crisis”, zo omschrijft de RVA de diensten-
cheque. 

Momenteel doet één gezin op acht beroep op de
dienstencheque. En het aantal gebruikers blijft
ook stijgen, met 20,6 procent ten opzichte van
het voorbije jaar. In Brussel steeg het aantal
erkende ondernemingen dat gebruikt maakt van
dienstencheques met maar liefst 34,9 procent.
Vooral vrouwen hebben er baat bij, concludeert
de RVA nog. 

Het eindbesluit is  eenduidig: “Dit stelsel heeft
er dus ook toe bijgedragen dat de stijging van de
werkloosheid beperkt bleef.” Ook de arbeids-
duurverkorting, met daarin de loopbaanonder-
breking en het tijdskrediet, wordt steeds popu-
lairder.

Begeleiding en opvolging 
Sinds 2004 heeft de RVA een begeleidingsplan om

werklozen jonger dan 50 jaar actief op te volgen bij
hun zoektocht naar werk. Die aanpak werpt zijn
vruchten af, besluit de RVA. “Sinds de geleidelijke
inwerkingtreding van het plan is de werkloosheid
gemiddeld met 17 procent gedaald.” Ondertussen
heeft de RVA er al meer dan 500.000 gesprekken
met werkzoekenden op zitten. In meer dan de helft
ervan oordeelde de RVA dat de werkloze voldoende
inspanningen deed om actief werk te zoeken. 

De RVA ziet ook een rechtstreeks verband met de
stijging van 18 procent werklozen die alsnog besluit
een beroepsopleiding te volgen. In 56 procent van
de gevallen worden er zelfs terug nieuwe studies
aangevat. In totaal waren er 33.930 verminderingen
of tijdelijke schorsingen van de uitkering. In 14.658
gevallen ging het om, relatief, definitieve uitsluitin-
gen.
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In 2009 heeft de Rijksdienst voor
Arbeids voorziening 1.309.930
personen vergoed, een record. Dat
blijkt uit het jaarverslag dat gisteren
werd voorgesteld. Op tien jaar tijd zijn
de RVA-uitgaven met liefst 4,7 miljard

euro toegenomen. ‘Deze
evolutie stelt op termijn

de kwestie van de
financiering van de
sociale zekerheid in

vraag’, laat RVA-
topman 

weten. 
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