
	  

‘M aggie se réveille. A
suivre...’, twitterde
PS-krokodil Phi-

lippe Moureaux gisteren nadat het
federale kernkabinet zich in aller-
ijl had gebogen over het probleem
van de opvang van asielzoekers.
Waarop staatssecretaris voor Asiel
en Migratie Maggie De Block
(Open VLD) riposteerde dat niet
zij, maar de regering wakker is ge-
worden. Of hoe de zwartepiet weer
vrolijk rondging.

Met de belofte dat niemand nog
de nacht op straat moet doorbren-
gen, koos De Block alvast voor de
vlucht vooruit. De regering maakt
zich sterk dat er in voldoende op-
vang kan worden voorzien, toch is
de belofte van De Block is niet zon-
der risico. Want wat als vandaag
blijkt dat er weer mensen in de
vrieskou hebben moeten slapen.
Of erger, als blijkt dat zich een dra-
ma heeft voorgedaan. Wordt ver-
volgd, zoals Moureaux twitterde.

MISERIE
De Block heeft nog niet veel

plezier beleefd aan de onverwach-
te keuze van partijvoorzitter
Alexander De Croo om haar tot
staatssecretaris te bombarderen.
De liberalen willen
met het uittekenen
van een streng asiel-
en migratiebeleid po-
litiek scoren, al was
het maar door te
doen wat N-VA-voor-
zitter Bart De Wever
langs de zijlijn roept.
Maar in de praktijk
blijkt asiel en migra-
tie vooral veel mise-
rie te zijn.

De gok met De
Block - wat vooral een keuze was
tegen Gwendolyn Rutten - is tot
nu toe een tegenvaller geweest.
Vanaf dag één lag ze al onder vuur,
al was de kritiek vaak onheus. Het
onbehagelijke gevoel was nooit
veraf dat het eigenlijk over De
Blocks maatje meer ging. Maar nu
is het serieus, het gaat om de kern
van de zaak: de opvang van asiel-
zoekers. En eigenlijk is er geen
winnen meer aan, want De Block
wordt gevraagd in enkele uren op
te lossen wat jaren scheef gegroeid
is.

Telkens de temperaturen on-
der nul zakken, is het weer crisis
over de opvang van asielzoekers.

Al drie winters is hetzelfde refrein
te horen. De politiek belooft alles
te zullen doen, zodat dit nooit
meer zal gebeuren. Maar uiteinde-
lijk blijkt zo’n ‘meteobeleid’ of
‘koudefrontbeleid’ weinig zoden
aan de dijk te zetten: telkens blij-
ken asielzoekers toch weer de
vriesnacht op straat te moeten

doorbrengen. Het
ging zover dat toen-
malig premier Yves
Leterme (CD&V) in
2009 nog een oproep
deed aan de bevol-
king haar hart te to-
nen en daklozen
thuis op te nemen,
wat een pijnlijk be-
wijs was van het fa-
len van het asiel- en
migratiebeleid.

DWEILEN
Dat uitblijven van een asiel- en

migratiebeleid heeft van ons land
de zwakke schakel in fort Europa
gemaakt, waardoor migranten de
weg naar ons land blijven vinden
en het dweilen is met de kraan
open. Sinds de paars-groene regu-
larisatieronde die premier Guy
Verhofstadt (Open VLD) organi-
seerde onder druk van zijn Frans-
talige coalitiepartners, is het asiel-
en migratiebeleid vooral een
moeizaam gevecht geworden met
het zogenaamde ‘aanzuigeffect’
dat België had en nog altijd heeft
op gelukzoekers.

Johan Vande Lanotte (sp.a)

schafte enkele jaren geleden de fi-
nanciële steun af die asielzoekers
kregen. Maar anno 2011 blijken ze
- op bevel van de rechtbank- gratis
op hotel te zitten, omdat er te wei-
nig opvang is en omdat Fedasil, het
agentschap dat voor de opvang in-
staat, geen andere oplossing ziet
dan asielzoekers op straat te laten.
Het was het resultaat van het poli-
tieke gevecht tussen de PS en
Open VLD. Toenmalig staatssecre-
taris voor Maatschappelijke Inte-
gratie Marie Arena (PS) wilde geen
bijkomende opvang voorzien, zo-

lang minister van Binnenlandse
Zaken Annemie Turtelboom
(Open VLD) geen soepele regula-
risatievoorwaarden wilde aan-
vaarden.

IN ÉÉN HAND
De oplossing was, luidde het

toen, dat asiel en migratie in één
hand zouden komen, en dat in het
regeerakkoord duidelijke afspra-
ken zouden worden gemaakt.
Maar nu wilde staatssecretaris De
Block weer geen bijkomende op-
vang creëren, omdat dit het aan-

zuigeffect alleen maar zou verster-
ken. Ze wilde vooral werk maken
van een efficiënt terugkeerbeleid,
al was het maar om de rechtse op-
positie in Vlaanderen - om Bart De
Wever en co niet bij naam te noe-
men - de wind uit de zeilen te ne-
men.

Maar dan vriest het plots toch
weer en is het weer alle hens aan
dek. En dan is het opnieuw zoeken
naar legerkazernes en, niet te ver-
geten, naar bussen die de asielzoe-
kers naar de kazernes kunnen
brengen.
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BARBARA MOENS

‘D e situatie vandaag is
het resultaat van het
scheefgroeiende op-

vangbeleid van de afgelopen jaren.
Het is mijn ambitie die scheve si-
tuatie recht te zetten, maar in een
termijn van zeven weken valt niet
alles te realiseren.’ Kordaat verde-
digde staatssecretaris voor Asiel
en Migratie Maggie De Block
(Open VLD) gisteren haar beleid
na aanvallen vanuit het parlemen-
tair halfrond.

Op korte termijn is al veel ge-
realiseerd, zei de staatssecretaris.
‘Dankzij extra budget van de rege-
ring hebben we bijvoorbeeld 3.000
opvangplaatsen kunnen openhou-
den, die normaal gezien eind de-
cember werden gesloten.’

De Block schiet dus niet pas in
actie nu camera’s de asielzoekers
in de kou filmen, zoals de oppositie
haar verwijt. Die kritiek schoof ze
door naar de regering. ‘De vries-
kou heeft een
aantal mensen
gemotiveerd tot
meer samen-
werking. Van-
ochtend heeft
het kernkabinet
een taskforce
opgericht om
extra opvang-
plaatsen te
creëren.’ De
Block besloot haar betoog met een
emotionele noot: ‘Ik zal nooit aan-
vaarden dat er mensen in de kou
slapen. Niet als staatssecretaris,
niet als arts, maar zeker niet als
moeder.’

De opvangcrisis leidde tot een
hevig parlementair debat van
meer dan drie uur. De meest bij-
tende kritiek kwam van de N-VA -
dé politieke concurrent van Open

VLD. ‘Ik gunde u oorspronkelijk
het voordeel van de twijfel, maar
dat is nu voorbij’, zei Sarah Smey-
ers. ‘We vragen uw ontslag niet,
maar wel dat u het juk van de PS
afgooit en uw eigen beleid voert.’

Via de taskforce had de rege-
ring eerder op de dag al duidelijk
haar steun betuigd aan de Block.
Ook de parlementsleden van
CD&V en de sp.a schaarden zich
achter de staatssecretaris. ‘U hebt
een moeilijke, maar boeiende por-
tefeuille’, zei Nahima Lanjri, mi-
gratiespecialiste van CD&V. ‘Het
regeerakkoord biedt u daarvoor
veel instrumenten. U zit aan het
stuur, wij zullen u steunen.’ Toen
De Block vorige maand haar be-
leidsnota voorstelde in het parle-
ment waren beide meerderheids-
partijen minder voorzichtig. Ze
lieten toen duidelijk hun ontgoo-
cheling blijken over de beleidsnota
met weinig concrete maatregelen.

VOLLE LAAG
De houding van de PS is minder

eenduidig. In de loop van de dag

gaf Brussels PS-kopstuk Philippe
Moureaux De Block nog de volle
laag. Volgens Yvan Mayeur, PS-
Kamerlid en voorzitter van het
OCMW van Brussel, moet de hou-
ding van Open VLD veranderen en
zijn meer middelen nodig om de
crisis te beheren. Hij haalde ook
uit naar Peter De Roo, de crisis-
manager die De Block in een opi-
niestuk openlijk aanviel. ‘De Roo
moet zwijgen of ontslag nemen.
Ambtenaren dienen niet aan par-
tijpolitiek te doen.’ Volgens Ma-
yeur heeft de crisismanager een
lidkaart van de N-VA op zak.

Op de polemiek met De Roo
wou de staatssecretaris niet in-
gaan. De verschillende visies van
de PS en Open VLD doen volgens
haar niet ter zake. ‘Het regeer-
akkoord stippelt duidelijk het op-
vang- en migratiebeleid uit.’

De Block overleeft mijnenveld
l Parlement voelt Open VLD-staatssecretaris aan de tand over opvangcrisis na alarm crisismanager

Ik zal nooit aanvaarden
dat er mensen buiten
slapen. Niet als staats-
secretaris, niet als arts
en zeker niet als moeder.

MAGGIE DE BLOCK, staatssecretaris voor Asiel© BELGA

Een team van het Rode Kruis helpt daklozen in Brussel. De regering maakte zich sterk dat er in voldoende opvang kon worden voorzien. © KRISTOF VAN ACCOM

ANALYSE
WIM VAN DE VELDEN

Iedereen moet een dak bo-
ven het hoofd hebben. Die
belofte deed staatssecreta-
ris voor Asiel en Migratie
Maggie De Block gisteren
om de lawine van kritiek
het hoofd te kunnen bie-
den.

Staatssecretaris botst op koudefront
l Telkens temperaturen onder nul zakken, ontaardt opvang asielzoekers in crisis

Een ‘meteo-
beleid’ blijkt
weinig zoden aan
de dijk te zetten.

Regering. De taskforce die staats-
secretaris Maggie De Block giste-
ren bijeenriep, heeft bijkomende
opvangplaatsen voor zo’n 500
mensen gevonden, liet de Open
VLD-staatssecretaris gisteren
weten. Alles samen hoopt ze de
komende dagen een kleine 1.000
bijkomende opvangplaatsen te
vinden. Gisteravond raakte be-
kend dat de Ancienne Belgique
wil helpen bij de opvang van dak-
lozen.
Fedasil. Het federaal agentschap
voor de opvang van asielzoekers
(Fedasil) meldde dat het dinsdag
een 180-tal asielzoekers heeft op-
gevangen en ondergebracht in
zijn opvangcentra.
Defensie. In kazernes in Ans, Bas-

togne, Bierset, Houthalen-
Helchteren en Florennes zijn er
3.273 permanente opvangplaat-
sen. ‘Operatie Winter’ beschikt
over nog eens 237 occasionele
plaatsen voor daklozen in Zwijn-
drecht, Brasschaat, Bevekom,
Doornik, Luik, Marche-en-Famen-
ne, Jambes en Zeebrugge. ‘In to-
taal staan bij Defensie 3.510
plaatsen ter beschikking’, luidde
het.
Koning. Sinds eind 2009 stelt de
Koninklijke Schenking een appar-
tement ter beschikking van asiel-
zoekers in de oude rijkswacht-
kazerne van Ciergnon, in de pro-
vincie Namen. Er woont een gezin
van vier in het appartement.
Rode Kruis. Het Rode Kruis

Vlaanderen creëert 148 bij-
komende tijdelijke opvangplaat-
sen voor asielzoekers in zijn be-
staande opvang- en noodopvang-
centra. Dat liet de organisatie gis-
teren weten in een persbericht.
Moslimexecutieve. De moslim-
executieve maakte gisteren be-
kend dat ze, op vraag van Brussels
Parlementslid Fouad Ahidar
(sp.a), de moskeeën gaat vragen
hun deuren open te zetten voor
de opvang van daklozen.
Belgacom. Belgacom maakt in
zijn gebouw in Schaarbeek ruimte
vrij voor een honderdtal tijdelijke
opvangplaatsen om te vermijden
dat mensen de nacht moeten
doorbrengen in de kou, liet het te-
lecombedrijf weten.

Honderden opvangplaatsen aangeboden

DAAN BALLEGEER

Ons land zit officieel in
een lichte recessie. Dat
blijkt uit cijfers van het

Instituut voor de Nationale Reke-
ningen. De Belgische economie
kromp in het vierde kwartaal met
0,2 procent ten opzichte van de
voorgaande drie maanden. Okto-
ber-december was daarmee het
tweede kwartaal op rij met een
krimp, de meest gangbare defini-
tie van een recessie.

In het derde kwartaal was de
kwartaal-op-kwartaalgroei met
min 0,1 procent ook al negatief.
Daardoor valt 2011 netjes uiteen
in twee helften: groeicijfers in het
eerste halfjaar, recessie in de vol-
gende zes maanden.

Met een krimp van 0,2 procent
in het vierde kwar-
taal zet de Belgische
economie wel een
betere prestatie
neer dan was ver-
wacht. De gemid-
delde prognose van
de vier grootban-
ken bedroeg name-
lijk min 0,3 procent.

Jaar op jaar was
er in het vierde
kwartaal met +0,9
procent wel nog een
groei, al lag die lager
dan de 1,6 procent van het voor-
gaande kwartaal.

Over heel 2011 zette ons land
een economische groei van
1,9 procent neer. Vooral in het eer-
ste kwartaal werd de basis daar-
voor gelegd. Jaar op jaar steeg het
bruto binnenlands product toen
met 2,9 procent.

Ook het tweede kwartaal was
meer dan behoorlijk. Maar vanaf
juli kwam het slop er in.

OPEN ECONOMIE
‘De Belgische economie deed

het de voorbije 18 maanden beter
dan de rest van de eu-
rozone, maar dat is
voorbij’, voorspelt Pe-
ter De Keyzer, de
hoofdeconoom van
BNP Paribas Fortis.
‘Ons land profiteerde
als open economie
van de groei van de
wereldeconomie en
van het feit dat sane-
ringen hier uitbleven.’

De Belgische groei
kan niet losgekoppeld
worden van de pro-

blemen in de eurozone. ‘Vertrou-
wen is cruciaal’, stelt De Keyzer.
‘De gezinnen en de ondernemin-
gen verkeren financieel in vrij
goede gezondheid. Maar ze zijn
afgeschrikt door de grote proble-
men, waarvan er in de euro-
zone op dit ogenblik voldoende
zijn.’

Lichte recessie
splijt 2011 in tweeën
l Belgische economie groeide 1,9 procent
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Belgische groei
in %, kwartaal op kwartaal

PIETER BLOMME EN
FRANÇOIS MATHIEU

De deelstaten zouden het
meest profiteren van een

indexsprong, want zij tellen de
meeste ambtenaren in hun ran-
gen. Dat verklaart wellicht waar-
om Vlaams minister-president
Kris Peeters (CD&V) zich afgelo-
pen weekend in Davos outte als
een voorstander van de maat-
regel. Hij moet deze maand tot
500 miljoen euro vinden bij de
Vlaamse begrotingscontrole.

Bij de gemeenschappen en de
gewesten werken het grootste
aantal ambtenaren, van wie een
groot deel onderwijzers.

Jaarlijks betalen de gemeen-
schappen en de gewesten ruim

20 miljard euro aan hun ambtena-
ren. Voor de federale overheid is
dat slechts 8,7 miljard euro, blijkt
uit rekenwerk van Jean Hindriks,
hoogleraar aan de UCL.

Maar als beslist zou worden
dat de indexsprong niet alleen
geldt voor de lonen van de ambte-
naren maar ook voor de uitkerin-
gen, dan levert dat de federale
overheid een extra besparing op.
Want pensioenen en werkloos-
heidsuitkeringen worden federaal
uitbetaald.

Een indexsprong is echter
allerminst zeker. Het is een hot
item in de Wetstraat, maar de PS
en de sp.a zijn radicaal tegen.
Open VLD is voor en CD&V wil de
indexsprong alleen gebruiken als
ons land een concurrentiepro-
bleem heeft.

De N-VA noemt een index-
sprong ‘een zoveelste lapmiddel’
en geen structurele maatregel om
te voorkomen dat de loonkosten
niet meer ontsporen. De partij is
voorstander van een echte her-
vorming van het automatisch
loonindexeringssysteem.

Deelstaten
grootste winnaar
bij indexsprong

Ons land deed
het anderhalf
jaar beter dan
de rest van de
eurozone, maar
dat is voorbij.

PETER DE KEYZER,
hoofdeconoom BNPP Fortis

Afgelopen maand zijn in
België 820 bedrijven fail-

liet verklaard. Hoewel het niet
om een absoluut maandrecord
gaat - januari is traditioneel wat
rustiger - betreft het wel de som-
berste januarimaand ooit. Dat
heeft het handelsinformatie-
kantoor Graydon Belgium giste-
ren gemeld. Bij het vorige janua-
rirecord in 2010 werden tien
faillissementen minder geno-
teerd.

Het Vlaams Gewest liet de
scherpste stijging van het aan-
tal faillissementen optekenen
(+7,7%). In Vlaanderen werd de
sterkste stijging vastgesteld in
Oost-Vlaanderen (+20%) en de
grootste daling in West-Vlaan-
deren (-20%).

Het aantal banen dat als ge-
volg van het faillissement van de
werkgever op de helling kwam te
staan, verdubbelde in Wallonië
en steeg ook in het Brussels Ge-
west (+12%), maar daalde in
Vlaanderen met 21 procent. In
totaal gingen er in januari 1.802
verloren.

Graydon stelt vast dat in ver-
gelijking met januari vorig jaar
beduidend meer grote bedrijven
de boeken moesten neerleggen.
Zo waren er afgelopen maand
vier faillissementen van onder-
nemingen met meer dan 50
werknemers, waarvan het groot-
ste dat van Laboratoires Thissen
in Eigenbrakel (344 werk-
nemers).

BELGA

Nog nooit gingen in januari
zoveel bedrijven failliet
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H et Franse Hof van Cas-
satie legt een bom on-
der het fraudeonder-

zoek van de Belgische fiscus naar
honderden Belgen - vooral Ant-
werpse diamantairs - die zijn be-
trapt met verborgen rekeningen
bij de bank HSBC in Zwitserland.
Op die rekeningen zou meer dan
1,28 miljard dollar zwart geld
staan. Een godsgeschenk voor de
schatkist. Maar mogelijk heeft de
Belgische fiscus de bankgegevens
illegaal gekregen van de Franse fis-
cus. Want de Franse fiscus mocht
de gestolen gegevens niet gebrui-
ken, oordeelt Cassatie in Frankrijk.

De diefstal van de bankgege-
vens dateert van 2007. Toen werk-
te Hervé Falciani, een Frans-Itali-
aans dertiger, als computertechni-
cus voor HSBC in Genève. Nadat

HSBC de diefstal had ontdekt, be-
landde de buit van Falciani in ja-
nuari 2009 bij de Franse fiscus.

Een jaar later, op 7 juli 2010, be-
zorgde de Franse fiscus de HSBC-
data van liefst 800 Belgische belas-
tingplichtigen aan de Belgische fis-
cus. Het gros, bijna 500 dossiers,
werd onderzocht door de Bijzon-
dere Belastinginspectie, die er een
topprioriteit van maakte.

Al snel rees de vraag of het on-
derzoek op basis van gestolen
bankgegevens wel legaal was. Ook
in het parlement. ‘De gegevens zijn
legaal overgemaakt’, suste minis-
ter van Financiën Didier Reynders
(MR) op 15 december 2010 in de
Kamer. ‘Zowel op basis van de Eu-
ropese richtlijn van 1977 over de
gegevensoverdacht tussen buiten-
landse belastingadministraties als
op basis van het dubbelbelasting-
verdrag met Frankrijk.’

In Frankrijk rees dezelfde vraag

of de Franse fiscus zijn boekje niet
te buiten ging. Eén Franse belas-
tingzondaar spande een rechts-
zaak aan tegen de Franse belas-
tinginspectie. De fiscus had im-
mers in juni 2010 zijn
kantoren en een
bankkluis bij HSBC
in Parijs doorzocht
op basis van de gesto-
len HSBC-gegevens.
Een rechtbank in Pa-
rijs had dat toege-
staan. Maar het hof
van beroep van Parijs
verbrak die beslissing
in februari vorig jaar.

De Franse fiscus
ging in beroep. Het
was dus wachten tot het Franse
Hof van Cassatie een uitspraak vel-
de. En die viel afgelopen dinsdag.
De Franse fiscus krijgt ongelijk.
Het doorzoeken van de kantoren
en de bankkluis was illegaal. ‘Het

hof van beroep heeft de toelating
daarvoor terecht verbroken, nadat
het had vastgesteld dat de docu-
menten waarop de belastingadmi-
nistratie zich baseerde, een illegale

oorsprong hadden,
vermits ze afkomstig
waren van een dief-
stal. Het maakt daar-
bij niet uit of de admi-
nistratie de gegevens
verkreeg via een pro-
cureur of niet’, besluit
het Cassatie-arrest.

'Uit het arrest
blijkt duidelijk dat de
HSBC-data een ille-
gale oorsprong heb-
ben. Ze zijn gestolen',

reageert topadvocaat Thierry Af-
schrift, die heel wat Antwerpse
diamantairs verdedigt in de
HSBC-zaak. 'Bovendien blijkt de
Franse fiscus ze illegaal te hebben
gebruikt. Ik concludeer daaruit dat

ook de communicatie van de
HSBC-data door de Franse fiscus
aan de Belgische fiscus illegaal was.
En dus kan de Belgische fiscus de
gegevens ook niet rechtsgeldig ge-
bruiken. Dat is alsof je de eerste
verdieping van een gebouw af-
breekt en de bovenste verdiepin-
gen wel zou laten staan. Dit is dus
een zeer belangrijk arrest, ook voor
de fiscale procedures in België.'

Toch laat de Belgische fiscus
zich niet uit zijn lood slaan. ‘Wij
blijven er bij dat we de gegevens
rechtsgeldig hebben gekregen,
conform de Europees richtlijn en
het dubbelbelastingverdrag met
Frankrijk’, meldt Francis Adyns, de
woordvoerder van de belastingad-
ministratie.

Of de zelfverzekerdheid van de
fiscus terecht is, zal pas de komen-
de jaren blijken wanneer de fiscale
rechtbanken de kwestie op hun
bord krijgen.

Parijs legt bom onder fraudezaak-HSBC
l Frans Hof van Cassatie zegt dat Franse fiscus gestolen bankgegevens niet mag gebruiken l Ook onderzoek naar honderden HSBC-Belgen in gevaar

Het is in ieders be-
lang - zowel van de fis-
cus als de geviseerde
belastingplichtigen - om
de HSBC-zaak met een
minnelijke schikking af
te sluiten. Dat zegt Axel
Haelterman (foto), fis-
caal advocaat, die ook
de Antwerpse diamant-
sector adviseert. ‘Het
arrest in Frankrijk creëert op zijn
minst onzekerheid over de uit-
komst van dit dossier. Werkt het
arrest door in België? Mogen de
Europese belastingadministra-
ties illegale gegevens uitwisse-
len? Als de Belgische fiscus zeker
wil zijn van de uitkomst, kunnen
we beter aan de onderhande-
lingstafel een oplossing zoeken.’

Voor de strafrechterlij-
ke onderzoeken naar
de HSBC-fraudes zou
het gevaar minder
groot zijn, is te horen in
gerechtelijke kringen.
De parketten haalden
hun gegevens wel bij
de Belgische fiscus,
maar de ‘Antigoon’-
rechtspraak geeft de

parketten meer vrijheid om met
gestolen gegevens te werken.
‘Iedereen zal het Franse arrest
uitspelen in de processen tegen
de fiscus. Maar het wordt nog
een lang verhaal’, zegt advocaat
Victor Dauginet. Wat zijn con-
frater Thierry Afschrift doet
besluiten dat de Franse justitie
veel sneller werkt dan in België.

‘Laten we onderhandelen’

© LVA

Wij blijven erbij
dat we de HSBC-
gegevens rechts-
geldig kregen.

FRANCIS ADYNS,
woordvoerder Belgische fiscus

JEAN VANEMPTEN

Het afnemen van een adel-
lijke titel, zoals de Britse

bankier ‘sir’ Fred Goodwin (foto)
overkwam, is onmogelijk in Bel-
gië. Goodwin verloor zijn titel
omdat hij Royal Bank of Scotland
naar de afgrond dreef. Het kostte
de belastingbetaler 45 miljard
pond om de bank te redden.

Een com-
missie advi-
seerde de Brit-
se koningin de
titel van Good-
win verbeurd
te verklaren,
omdat hij niet
meer aan de
voorwaarden
zou voldoen
om de titel te

dragen. Goodwin is wel nooit ver-
oordeeld door een rechtbank.

ASSISENHOF
Net als in het Verenigd Ko-

ninkrijk worden de adellijke ti-
tels in België verleend door de
uitvoerende macht, met name de
regering en de koning. Maar het
afnemen van een titel komt al-
leen een rechter toe. ‘Het Belgi-
sche systeem is eenvoudiger dan
het Britse’, legt hoogleraar Paul
Janssens, de voorzitter van de
Nederlandstalige afdeling van de
Raad van Adel, uit. ‘Bij een zware
veroordeling vervalt automatisch
de adellijke titel. Het gaat om een
veroordeling door een assisenhof
voor zware feiten.’ Het ontnemen
van een titel op basis van morele
of andere overwegingen is dus
onmogelijk. Ook wordt de titel
enkel afgenomen van de persoon
in kwestie. De afstammelingen
mogen de adellijke titel dus wel
voeren.

‘Het is vrij uitzonderlijk dat
een adellijke titel wordt afgeno-
men van iemand. Het gaat om
veroordelingen tot de doodstraf
vroeger en nu tot levenslang’,
verklaart Janssens. Enkel na de
Tweede Wereldoorlog hebben
enkele leden van de adel hun titel
verloren wegens collaboratie met
de nazi’s.

© REUTERS

Als de regering
denkt aan een
btw-verhoging,
moeten de
levensnood-
zakelijke goede-
ren daarvan uit-
gesloten worden.

GEQUOTEERD

LARS BOVÉ

M inister van Financiën
Steven Vanackere
(CD&V) is verbolgen

dat Tessenderlo Chemie probeert
zijn Europese kartelboete van
83,7 miljoen euro af te wentelen
op de belastingbetaler. Tessender-
lo voert daarover een rechtszaak
tegen de fiscus, onthulde De Tijd
twee weken geleden. ‘Ik wil daar-
over vrij expliciet zijn’, antwoord-
de Vanackere in de Kamercom-
missie-Financiën. ‘Ondernemin-
gen die geldboetes krijgen omdat
ze de Europese of de Belgische
mededingingsregels hebben over-

treden, mogen die niet boeken als
aftrekbare beroepskosten.’

Zes producenten van fosfaten
voor dieren-
voer kregen in
juli 2010 mil-
joenenboetes
van de Europe-
se Commissie.
Ze hadden
meer dan der-
tig jaar lang de
markt onder el-
kaar verdeeld.
Tessenderlo
Chemie moest met 83,7 miljoen
euro de grootste boete betalen.

Maar Tessenderlo Chemie
voert een proces voor de Brusselse

rechtbank omdat ‘administratie-
ve’ boetes volgens de Belgische be-
lastingwet fiscaal aftrekbaar zou-

den zijn. Strafrechtelijke boetes
zijn dat uitdrukkelijk niet. Maar
volgens het chemiebedrijf is de
Europese kartelboete van 83,7

miljoen euro een zuivere admini-
stratieve boete.

Kartelboetes kunnen nooit van
de belastingen worden afgetrok-
ken, ongeacht of ze van strafrech-
telijke aard zijn of niet, stelde Van-
ackere gisteren in de Kamercom-
missie. ‘Dat is een heel duidelijke
richtlijn in de belastingadmini-
stratie, opgenomen in een rond-
zendbrief van 2008. De Europese
boetes zijn trouwens wel degelijk
een strafsanctie en geen loutere
belastingverhoging.’

In de rechtszaak tussen Tes-
senderlo Chemie en de fiscus is de
kwestie nu voorgelegd aan het
Grondwettelijk Hof. ‘In functie
daarvan kunnen we oordelen of

het nodig is de niet-aftrekbaar-
heid van de Europese kartelboetes
uitdrukkelijk in de wet op te ne-
men’, besluit Vanackere.

WETTELIJK INITIATIEF
De Kamerleden Jenne De Pot-

ter (CD&V) en Luk Van Biesen
(Open VLD) sturen wel aan op een
wetswijziging. ‘Zeker omdat de
rondzendbrief van 2008 anders is
geïnterpreteerd in een arrest dat
in juni 2009 is geveld’, stelt De
Potter. ‘Volgens de meeste men-
sen zou een kartelboete in geen
enkel geval fiscaal aftrekbaar mo-
gen zijn’, benadrukt Van Biesen.
‘Een wettelijk initiatief kan zeker
geen kwaad. Dan is de kous af.’

‘Tessenderlo mag kartelboete niet fiscaal aftrekken’
l Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) haalt uit naar chemiereus l Kamerleden willen wet wijzigen

© PN

Indien nodig moet de
wet uitdrukkelijk duide-
lijk maken dat boetes
niet-aftrekbaar zijn.

STEVEN VANACKERE,
minister van Financiën (CD&V)

De gepensioneerde mijnwer-
kers in ons land hebben gisteren
vergeefs hun zaak bepleit op het
kabinet van minister van Pensioe-
nen Vincent Van Quickenborne
(Open VLD). Volgens het regeer-
akkoord verliezen de mijnwerkers
- net als journalisten, zeelui en pi-
loten - hun huidige statuut. Daar-
om gingen ze langs op het kabinet
om te bepleiten dat zij na het ver-
vroegd beëindigen van de kolen-
productie in ons land recht hebben
op hun huidige, bijzonder statuut.
Volgens het kabinet werd gisteren
een eerste stap gedaan naar een
‘eerbare en correcte oplossing’. De
mijnwerkers waren het daar niet
mee eens. ‘Allerlei cijfers werden
op tafel gegooid om te bewijzen
dat het om een erg beperkte groep
zou gaan, wat niet waar is, er zijn
veel meer mijnwerkers’, besloten
ze. BELGA

Mijnwerkers
onderhandelen
vergeefs over pensioen

Verlies adels-
titel in België
onmogelijk

Het ACV-Openbare Diensten
hekelt de ‘blinde ontslagwoede’
die aan de gang zou zijn bij de fe-
derale openbare diensten en in-
stellingen. Volgens Mark Saenen
van het ACV zou het om enkele
honderden afdankingen van con-
tractuele personeelsleden gaan,
om louter economische redenen.
‘Veelal gaat het over mensen ou-
der dan 45 jaar, terwijl de regering
toch wil inzetten op meer tewerk-
stellingskansen voor oudere per-
soneelsleden’, luidt het. De ver-
ontruste vakbond ging gisteren
langs bij staatssecretaris van
Ambtenarenzaken Hendrik Bo-
gaert (CD&V). Die zei dat het
maar om enkele tientallen mensen
gaat ‘die niet goed functioneren’.
Bogaert benadrukt dat de ontsla-
gen niet dienen om de besparings-
doelstellingen in de ambtenarij te
halen. ‘Daarvoor volstaan de
spontane vertrekken’, benadrukte
Bogaert.

IVAN BROECKMEYER

Twee dagen nadat de al-
gemene staking het
spoorverkeer helemaal

lam gelegd had, brak gisteren de
eerste wilde staking van het jaar
bij de NMBS uit. Enkele tientallen
treinbegeleiders legden ’s mor-
gens in Brussel-Zuid spontaan het
werk neer omdat hun permanen-
tie -zeg maar de ‘eerstelijnsperso-
neelsdienst’- verhuisde naar een
200 meter verder gelegen locatie.

Daardoor werden in de och-
tendspits een 60-tal treinen afge-
schaft. Vooral de lijn Antwerpen-
Brussel-Charleroi werd getroffen.
Ondanks overleg met de directie
duurde de staking bijna de hele
dag. ’s Avonds werd nog een tien-
tal treinen geschrapt.

Nochtans werd al in juni 2008
een protocol gesloten tussen de
twee grote spoorvakbonden, de
directie en de toenmalige minster
van Overheidsbedrijven, Inge
Vervotte (CD&V). Daarin werd af-
gesproken dat de staking pas als
ultiem wapen ingezet zou worden,
na overleg en het volgen van een
strikte procedure. Wilde stakin-
gen zouden niet meer erkend wor-
den. De spoorbonden stemden
daarmee in omdat ze hoopten zo
de invoering van een verplichte
minimale dienstverlening bij sta-
kingen te vermijden. Twee jaar la-
ter, in april 2010, werd in het over-
koepelende comité A zelfs een ak-
koord gesloten voor alle over-
heden van dit land. In ruil voor
een belofte tot overleg zouden sta-
kingen minstens drie dagen op
voorhand aangekondigd worden.
Voor de gevangenissen werd tege-
lijk een apart, strenger, protocol
afgesloten.

DODE LETTER
Zoveel jaar later kan enkel

vastgesteld worden dat die ak-
koorden grotendeels dode letter
zijn gebleven. Vorig jaar werd de
NMBS getroffen door niet minder
dan 22 stakingen. Voor het over-
grote deel waren dat ‘spontane’

acties. Ook in de gevangenissen
breken nog altijd om de haverklap
stakingen uit. Voor een deel gaat
het om emotionele reacties die het
gevolg zijn van zware agressie. De
protocollen bieden daarvoor een
achterpoortje.

Maar ook in de vakbonden be-
seffen sommigen dat bijvoorbeeld
de staking van gisteren wel heel
moeilijk te verdedigen is. Chris
Reniers, de algemeen secretaris
van de socialistische ambtenaren-
bond ACOD, erkende dat ‘dit
moeilijk inpasbaar zal zijn in het
akkoord’. ‘Ik moet wel zeggen dat
ik niet weet hoe het onderhande-

lingstraject hier juist
verlopen is. Maar ik
ben hier absoluut
niet gelukkig mee. Ik
besef dat dit ons ima-
go geen goed doet.’

Bij de spoorbon-
den zet men zich
schrap. De verant-
woordelijken van
ACV-spoor (Luc
Piens) en ACOD-
spoor (Jos Digneffe)
legden eenparig de bal in het
kamp van de NMBS-directie. Vol-
gens hen heeft die de staking zelf
uitgelokt door de maatregel zon-

der enig overleg
door te drukken.
Piens: ‘Wij betreu-
ren ook dit soort
conflicten. Maar dat
men ook eens naar
de directie kijkt. Die
is verantwoordelijk
voor de malaise in
dit bedrijf.’

In het regeer-
akkoord van Di
Rupo I staat dat de

protocollen geëvalueerd worden.
Bij een negatieve evaluatie zal de
regering ‘dwingende maatregelen
nemen om de continuïteit van de

openbare dienstverlening te ver-
zekeren’.

Federaal staatssecretaris voor
Ambtenarenzaken Hendrik Bo-
gaert (CD&V) zei gisteren dat hij
die normaal voor april voorziene
evaluatie wil vervroegen. ‘Het sta-
kingsrecht is een basisrecht. Maar
de wederzijdse knipperlichten
moeten gerespecteerd worden.
Als dat met deze protocollen niet
lukt, moeten ze geactualiseerd
worden.’ Zijn collega voor Over-
heidsbedrijven, Paul Magnette
(PS), is wel verantwoordelijk voor
de NMBS. Vanuit die hoek bleef
het gisteren muisstil.

Akkoord tegen wilde stakingen faalt
l Protocollen uit 2008 en 2010 met vakbonden blijven dode letter l Staatssecretaris Bogaert wil versnelde evaluatie

Door de onaangekondigde staking van de treinbegeleiders bleven duizenden reizigers gisteren letterlijk in de kou staan. © BELGA

Ik besef dat dit
ons imago geen
goed doet.

CHRIS RENIERS,
algemeen secretaris ACOD

‘Blinde ontslag-
woede bezig in
administratie’

PHILIPPE MOUREAUX
SENATOR PS

Jean-Pierre Van Rossem neemt
met zijn partij Rossem deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen van
oktober. Hij wil zeker in Antwerpen
met een lijst op de proppen ko-
men. Van Rossem is wel nog op
zoek naar een Antwerps boeg-
beeld en lijsttrekker, maar wil des-
noods zelf naar de Scheldestad
verhuizen. Dat bevestigde hij gis-
teren. ‘Ik wil de mensen duidelijk
maken dat ze niet links, niet rechts,
maar averechts moeten stemmen’,
zei Van Rossem. Eerder deze week
had hij laten weten Rossem nieuw
leven in te blazen met het oog op
de parlementsverkiezingen van
2014. Hij wil met Bart De Wever,
die in oktober mogelijk lijsttrekker
en kandidaat-burgemeester is
voor N-VA in Antwerpen, nu al de
strijd aangaan.

Rossem doet mee
aan verkiezingen
in Antwerpen


