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Lagere lasten voor horeca

BRUSSEL - De federale 
regering komt tegen eind 
juni met een plan voor de 
horeca. Bedoeling is dat 
die sector witter wordt, 
maar dat er ook geen 
jobs sneuvelen. Minister 
van Economie Johan 
Vande Lanotte (sp.a) 
pleit voor een forfait aan 
sociale lasten voor ieder-
een, dus niet alleen voor 
de gelegenheidswerkers. 
Ook voor de bouw komen 
er maatregelen. Staatssecretaris John Crombez: “We willen de jobs in de horeca niet verliezen.” Foto Luc DAELEMANS

Vandaag betalen ze in de horeca al 
forfaitaire bijdragen aan gelegen-
heidswerknemers. Ze betalen 44 
euro voor iemand die vijf uur werkt 
en 89 euro als die meer dan vijf uur 
werkt. Vande Lanotte vindt dat dit 
systeem uitgebreid kan worden naar 
alle werknemers. Maar hoeveel 
euro die forfait precies zal kosten, 
is nog niet duidelijk. Werken met 
een forfaitair systeem is trouwens 
nog maar een van de mogelijkheden 
die op tafel liggen. Het eigenlijke 
overleg met de sociale partners is 
namelijk nog niet afgerond.
Staatssecretaris voor Fraudebestrij-
ding John Crombez (sp.a) zei vorige 
week nog in het parlement dat hij 
geen ballonnetjes wil oplaten over 

hoe ze de boel gaan regelen. “In 
het regeerakkoord staat wel dat we 
een onderzoek zullen voeren naar 
een speci!ek statuut voor gelegen-
heidsarbeiders, zodat we zwartwerk 
kunnen bestrijden”, zei Crombez. 

Forfait
Maar Vande Lanotte laat die ballon 
nu wel op en zegt dat hij een forfait 
wil voor alle werknemers. “Dat is 
op zich een goed voorstel”, rea-
geert Crombez die het horecaplan 
coördineert.  “We zitten nu eenmaal 
met veel laaggeschoolden in deze 
sector. We willen die jobs dus niet 
verliezen.” 
Bedoeling van die reorganisatie van 
de horeca is niet om de staatskas 

Ook nieuwe 
maatregelen
op komst voor 
bouwsector

 ■Socialistische en liberale vak-
bond met meer kandidaten 
naar sociale verkiezingen - De 
socialistische vakbond ABVV en de 
liberale ACLVB hebben beduidend 
meer kandidaten kunnen lokken 
voor de sociale verkiezingen, die 
van 7 tot en met 20 mei plaats-
vinden in meer dan 6.500 onder-
nemingen. De grootste vakbond, 
het christelijke ACV, heeft nog 
geen cijfers. Het ABVV maakte 
het voorbije weekend bekend dat 
het ongeveer 55.000 kandidaten 
heeft. Vier jaar geleden waren dat 
er 50.000. Bij de ACLVB komen er 
11.604 kandidaten op. De lijsten 
voor de Comités voor preventie en 
bescherming op het werk (CPBW) 
tellen 9.761 militanten (+14% 
tegenover 2008), voor de onder-
nemingsraden zijn er 8.485 liberale 
kandidaten (+15%). (b)

 ■Vlamingen Kraainem steken 
hand uit naar CdH en MR - De 
Vlaamse eenheidslijst Open in faci-
liteitengemeente Kraainem steekt 
de hand uit naar de Franstalige 
partijen cdH en MR om een kartel-
lijst in te dienen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en 
zo het FDF te isoleren. In een 
viertalig pamflet dat in Kraainem 
gebust werd worden niet alleen 
Nederlandstaligen, maar ook 
Franstaligen en Europeanen opge-
roepen om donderdag een info- en 
discussieavond bij te wonen. (b)

 ■Versoepeling afbouw uitke-
ringen - De werkloosheidsuitke-
ringen zullen worden afgebouwd 
in de tijd, maar niet voor wie 33 of 
meer procent arbeidsongeschikt 
is. Het gaat om 15.000 tot 20.000 
mensen. Dat heeft minister van 
Werk Monica Deconinck (sp.a) 
gezegd bij een ontmoeting met 
werkzoekenden. Omdat de 
nieuwe regeling complexer is dan 
verwacht, zal het systeem pas in 
november ingaan en niet in juli, 
zoals eerder gepland. (b)

Volwassenen moeten zich 
vaccineren tegen kinkhoest

extra te spijzen. “Doel is een wit-
tere en gezondere sector.” In het 
regeerakkoord staat ook dat de 
kassa het personeel moet kunnen 
registreren. Vanaf volgend jaar 
worden de kassa’s sowieso uitge-
rust met een zwarte doos die alle 
handelingen bijhoudt, net zoals in 
een vliegtuig. Dat is al beslist door 
de vorige regering. 

Bouw
“Dat is ook de aanleiding waarom 
we met de nieuwe maatregelen voor 
de horeca sneller zijn gestart dan 
met die voor de bouwsector. Daar 
willen we ook nieuwe maatregelen 
voor. Voor de vleessector en de dien-
stencheques zijn die al genomen.” 

Of de bouw ook lastenverlaging 
krijgt, wil Crombez nog niet kwijt. 
“Het overleg moet nog opstarten, 
maar ik wil niets op voorhand 
uitsluiten.”
Horeca Vlaanderen is tevreden met 
het voorstel van Vande Lanotte. “Al 
willen we natuurlijk wel weten hoe 
hoog dat forfait is”, zegt woord-
voerder Gerrit Budts. “Horeca is 
nu eenmaal heel arbeidsintensief. Je 
kan in dit vak niets automatiseren 
of verhuizen naar lageloonlanden. 
Uit studies van onder meer profes-
sor Houben blijkt dat het groot 
probleem net die hoge loonlasten 
zijn. Het is echt wel noodzakelijk 
dat daar iets mee gebeurt.”
 Liliana CASAGRANDE

Corpernicuspremie voor politie overal afgewezen
BRUSSEL - Zeven Vlaamse rechtbanken velden tot nu toe al een vonnis 
over de Copernicuspremie voor de politie. Ze wezen allen de eis van de 
politie voor ‘dubbel vakantiegeld’ af.

Door de hervorming van toenmalig 
minister van Ambtenarenzaken 

Luc Van Den Bossche 
(sp.a) krijgen 
ambtenaren een 
Copernicuspre-

mie, een soort 
dubbel va-

kantiegeld.

toe te kennen. Het zou 10% van het 
budget van de Vlaamse politiezones 
opslorpen.”
Na onderhandelingen met de vak-
bonden voerde de overheid vanaf 
2009 dubbel vakantiegeld in voor 
politiemensen. Dat bedraagt 92% 
van het brutomaandloon en moet 
de Copernicuspremie vervangen.

Vonnissen
De vakbonden stapten echter ook 
overal in België naar de rechter om 
de achterstallige premies tussen 
2002 en einde 2010 op te eisen. 
Volgens de bonden was het ge-
lijkheidsbeginsel geschonden. De 
inspecteurs kregen de premie niet, 

het burgerpersoneel wel. In sep-
tember 2010 vond de rechtbank 
van eerste aanleg in Brussel dat 
de inspecteurs van de federale 
politie gelijk hadden. Maar die 
zaak hangt nu in beroep.
In Vlaanderen liep het anders. Tot 
nu toe kreeg de politie overal in 
Vlaanderen ongelijk, zij het om 
verschillende redenen. Er vielen 
al zeven ‘Copernicus’-vonnissen: 
in Tongeren, Mechelen Turn-
hout, Oudenaarde, Brugge, 
Leuven en Antwerpen. Ze ver-
tegenwoordigen in totaal 58 van 
de 117 Vlaamse politiezones. Een 
vonnis over Hasselt wordt pas in 
september verwacht. JDW

BRUSSEL- Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen 
(CD&V) wil dat aanstaande ouders en leden uit een gezin met een 
jonge baby zich inenten tegen kinkhoest. Dat staat in zijn laatste 
actieplan.

■ Vandeurzen wil tegen 2014 een 
vaccinatiekalender voor volwas-
senen. Hij wil dat ook volwasse-
nen die in aanraking komen met 
baby’s zich laten vaccineren tegen 
kinkhoest. Verder wil hij dat te-
gen 2020 minstens de helft van 
de zwangere vrouwen zich laat 
vaccineren tegen seizoensgriep.

■ Tegen 2015 moeten de mazelen 
ook helemaal weg zijn. Dat wil 
zeggen dat de vaccinatiegraad 
voor bof, mazelen en rubella 
minstens 95% moet zijn.
■ Tegen 2016 moet 80% van de 
kinderen jonger dan 18 maanden 
zijn of haar vaccinaties op tijd 
krijgen.   LC

Dewinter wil lijsttrekkersschap opgeven in 
ruil voor doorbreken van cordon sanitaire

BRUSSEL - Filip Dewinter wil het VB-lijsttrekkersschap bij de gemeente-
raadsverkiezingen in Antwerpen aan zich voorbij laten gaan als N-VA-
lijsttrekker Bart De Wever zou bevestigen dat de persoon van Dewinter 
het obstakel is voor het doorbreken van het cordon sanitaire.

De Wever kondigde zondag aan 
dat hij zal opkomen als kandidaat-
burgemeester in Antwerpen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober. Hij liet ook verstaan dat 
hij niet in een coalitie wil stappen 
met Vlaams Belang, een partij 
waar volgens de N-VA-kopman de 
“harde lijn van Dewinter” het pleit 

heeft gewonnen. VB-boegbeeld 
Filip Dewinter zal naar eigen 
zeggen “niet in de weg staan van 
het doorbreken van het cordon 
sanitaire en het opzijschuiven van 
de socialisten in Antwerpen”. “Als 
het echt moet, ben ik zo van plan 
opzij te stappen”, zei hij nog.

BelgaFilip Dewinter. Foto Belga

Sinds 2002 kreeg ook het burger-
personeel van de lokale en federale 
politie dat, maar niet de ‘echte’ in-
specteurs. 

394 miljoen euro
Volgens Koen Van Heddeghem 
(Vereniging van Vlaamse Steden 
en  Gemeenten) zou de uitbetaling 
van de achterstallige Copernicus-
premie gemiddeld 10.000 euro 
per politieman kosten. “Er zou 
394 miljoen euro nodig zijn om de 
premie aan alle politieambtenaren 
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“ Tax Shelter voor 
Brecel en co”

BRUSSEL - Het Vlaams topsportbeleid vertoont een 
aantal hiaten waardoor topsporters als Luca Brecel 
(snooker), Jean-Pierre Bauwens jr. (boksen) en Kenny 
Belaey (trial) niet in aanmerking komen voor een top-
sportcontract en betoelaging. “Een Tax Shelter, zoals 
die al bestaat in de audiovisuele sector, kan hier de 
oplossing bieden”, zeggen LDD-parlementsleden Lode 
Vereeck en Ulla Werbrouck.

LDD-PARLEMENTSLEDEN WILLEN 
OPLOSSING VOOR TOPSPORTERS

“Het is niet makkelijk om een car-
rière uit de grond te stampen. Zeker 
!nancieel niet. De mensen verkijken 
zich vaak op het prijzengeld. Voort-
durend reizen en op hotel leven kost 
heel veel geld.” Dat zeiden de ouders 
van Maasmechelaar Luca Brecel 
(17), de eerste Belg én de jongste 
speler ooit op het WK snooker, in 
onze weekendkrant.
“Door hiaten in het huidige 
topsportbeleid worden bepaalde 
Vlaamse topsporters gediscrimi-
neerd”, zegt Ulla Werbrouck. “Ik 
denk niet alleen aan snookerwonder 
Luca Brecel, maar ook aan boks-
talent Jean-Pierre Bauwens junior, 
wereldkampioene boksen Del!ne 
Persoon of negenvoudig wereld-
kampioen trial Kenny Belaey. Zij 
zijn topsporters die door hun unieke 
sportprestaties op wereldniveau 
Vlaanderen mee op de internati-
onale sportkaart hebben gezet. 
Ondanks deze unieke prestaties en 
hun !nanciële injecties worden ze 
!nancieel niet ondersteund door 
de Vlaamse overheid.”

Vlaanderen geeft topsporters 
vandaag een tewerkstellings-

contract mits ze aan criteria 
voldoen (prestaties) en mits 
ze actief  zijn in een van 
de 27 sporten die op de 
topsporttakkenlijst staan. 
Zeilen, snowboarden, 
handboogschieten, jiujitsu, 
taekwondo, rolschaatsen en 

korfbal staan bijvoorbeeld  
wel op die lijst, maar boksen, 

snooker en trial niet. Voorts 
kunnen deze sporters aanvullende 

subsidies aanvragen (bijvoorbeeld 
voor een trainer) voor de voor-

bereiding van of deelname aan 
internationale wedstrijden, EK’s, 
WK’s en Olympische Spelen. “De 
sporttakken die niet op de top-
sporttakkenlijst staan beschikken 
bijgevolg niet over een erkende 
topsportfederatie, waardoor de 
topsporters ook deze subsidies 
mislopen”, zegt Vereeck, die wel 
meegeeft dat er uitzonderingen op 
deze regel bestaan. “Om het discri-
minerend subsidiesysteem weg te 
werken, hebben we vier voorstellen 
voor minister Muyters.”

1.  Topsporttakkenlijst 
afschaffen

Werbrouck: “Een topsporter moet 
subsidies kunnen krijgen op basis 
van zijn prestaties en niet op basis 
van de sportdiscipline die hij be-
oefent. Nederland doet dat, met 
resultaat.”

2.  Selectiecriteria 
verstrengen

Vereeck: “De selectiecriteria op 
basis waarvan topsporters in aan-
merking komen voor een topsport-
contract en dus betoelaging, moet 
strenger. Vandaag hebben heel wat 
topsporters een topsportcontract 
terwijl ze weinig tot geen prestaties 
leveren. Net zoals in Nederland 
moet een contract jaarlijks ge-
evalueerd en eventueel verstrengd 
worden.”

3.  Sportfederaties 
loskoppelen

De LDD’ers vinden ook dat top-
sporters moeten worden losgekop-
peld van de sportfederaties. “Het 
is logisch dat een sportfederatie 

geen zware inspanningen zal le-
veren om een topsportfederatie 
te worden als het slechts over 
één topsporter beschikt”, zegt 
Werbrouck. “Maar dat brengt 
de financierbaarheid van de 
loopbaan van een topsporter wel 
in het gedrang. Het kan niet dat 
die benadeeld wordt wegens de 
sportfederatie waarvan hij lid is.”

4. Tax Shelter invoeren
“Omdat Vlaams minister van 
Sport Philippe Muyters (N-VA) 
geen oren heeft naar onze voor-
stellen en hij zijn topsportbeleid 
pas wil aanpassen na de Olym-
pische Spelen die deze zomer in 
Londen plaatsvinden, willen wij 
de Tax Shelter voor topsporters 
invoeren. Die bestaat al in de au-
diovisuele sector”, zegt Vereeck. 
“Dus geen extra subsidies, wel 
een !scaal gunstregime waarbij 
de private sector  kan investeren 
in individuele topsporters zoals 
Brecel of Bauwens junior.”
Bij die Tax Shelter kan een Bel-
gische vennootschap 150% van 
het geïnvesteerde bedrag van zijn 
belastingen aftrekken. “Let wel, 
dit kan alleen voor topsporters die 
in Vlaanderen wonen, en die geen 
topsportcontract of aanvullende 
subsidies genieten. Zij moeten 
ook topsportresultaten kunnen 
voorleggen die beoordeeld wor-
den door de Taskforce Topsport 
van het Bloso”, zegt Vereeck. “De 
topsporter kan het geïnvesteerde 
bedrag - we denken aan een maxi-
mumbedrag van 100.000 euro 
- gebruiken voor opleiding, een 
trainer, stagekosten, reis- en ver-
plaatsingskosten, een minimaal 
maandelijks lee"oon, enzovoort.”
De LDD’ers vinden de Tax Shelter 
interessanter dan de traditionele 
sponsoring. “En niet alleen van-
wege de hogere aftrekbaarheid, 
maar het gebeurt meer dan eens 
dat de !scus de kosten van een 
sponsorcontract verwerpt in het 
aanslagbiljet van de investeerder.”

Yves LAMBRIXLuca Brecel maakte dit weekend indruk op het WK Snooker. 
Onder: Lode Vereeck en Ulla Werbrouck. Foto’s  AFP/PhN
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Milieu-informatie KB 19/3/2004 - www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
*Actie geldig van 18/04 t.e.m 28/04. Niet cumuleerbaar met andere acties. Afgebeeld model (rechts): C 180 BlueEFFICIENCY Coupé: ! 34.137 incl. BTW.

De Mercedes “Denk-eens-aan-uzelf” dagen van 18 tot 28 april.
U rijdt al met een C-Klasse Coupé voor € 29.900 incl. BTW*. 
Meer info op www.mercedes-benz.be.


