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‘Wij wonen in een land waarin stilaan 
alles strafbaar is en niets wordt bestraft,
op foutparkeren na.’

Rik Torfs loopt niet hoog op met een mogelijke wet 
tegen seksisme. De aanpak van homofobie 
kan ook niet op zijn goedkeuring rekenen.

Dokters willen
Daerden vandaag
uit coma halen 

De artsen in het zieken-
huis van Fréjus gaan van-
daag oud-minister Mi-
chel Daerden uit coma
halen. De 62-jarige PS’er
werd door twee hartaan-
vallen getroffen. Volgens
artsen gaat het om een
delicate operatie. Die
wilden ze gisteren al uit-
voeren maar moesten dat
uitstellen. Ze wachtten de
komst van enkele familie-
leden af, maar dochter
Aurore zat vast in de files
ter hoogte van Lyon. In-
middels Liet Elio Di Rupo
weten dat ‘zijn gedachten
uitgaan’ naar Michel en
zijn familie, en dat hij
hoopte dat Daerden weer
beter wordt. (fle)

Gemeenten
krijgen subsidies
voor aankoop
geluidsmeters

De geluidsnormen zijn
één ding, ze toepassen
een ander. Daarom kun-
nen gemeenten en provin-
cies nu een subsidie krij-
gen voor de aankoop van
geluidsmeters. Dat heeft
de Vlaamse regering be-
slist op voorstel van mi-
nister van Cultuur Joke
Schauvliege (CD&V). De
gemeenten en provincies
die geluidsmeters kopen,
kunnen die toestellen
uitlenen aan lokale ver-
enigingen die concerten
of optredens organiseren.
Provincie- en gemeente-
besturen die geluidsme-
ters willen aanschaffen,
kunnen rekenen op een
subsidie van 40 procent
met een maximum van
1.000 euro. (fle)

KORT

25 procent of één op de vier bewakingsfir-
ma’s werkt zonder vergunning, illegaal dus.
De wantoestanden in de bewakingssector
leverden vorig jaar 1.049 pv’s op, blijkt uit
cijfers van minister van Binnenlandse Zaken
Joëlle Milquet. In 2011 werden 105 volstrekt
illegale bewakingsfirma’s betrapt.
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Over de vrijstelling van de be-
taling van sociale bijdragen die
zelfstandigen ‘in hoge nood’
kunnen aanvragen, valt de be-
slissing gemiddeld na 304 da-
gen. Na tien maanden dus. En
dat is al een vooruitgang want
in januari bedroeg de gemid-
delde wachttijd 382 dagen,
13 maanden. Dat vernam ka-
merlid Mathias De Clercq
(Open VLD) van de minister
van Middenstand, Sabine La-
ruelle (MR).

Complex systeem

Er heeft altijd een wachttijd
van meer dan zes maanden be-
staan bij de commissie die oor-
deelt over die aanvragen. In
2009 ging het mis. Het aantal
aanvragen steeg namelijk door
de crisis. Personeel en commis-
sies werkten zich krom, maar
konden dat niet aan, de dos-
siers stapelden zich op en de
wachttijd verdubbelde bijna.

De dossiers die in januari wer-
den afgehandeld, waren gemid-
deld 382 dagen eerder inge-
diend.

Drie jaar na het begin van de
stijging werd meer personeel
ingezet en werden de commis-
sies uitgebreid. Sindsdien daalt
de wachttijd. Vorige maand
ging het nog om 304 dagen, zegt
Marcel Crop van de FOD Socia-
le Zekerheid die de aanvragen
behandelt. Hij maakt zich sterk
dat hij die tot zes, zeven maan-
den kan terugbrengen tegen
eind 2012.

Een wachttijd van bijna een
jaar voor een noodhulpmaatre-
gel? Marcel Crop: ‘Wij werken
hard aan een snellere afhande-
ling, maar zes à zeven maanden
is het best mogelijke.’

De regeling is complex. Een
dossierbehandelaar meldt dat
‘de sociale verzekeringsfond-
sen gemiddeld 100 dagen nodig
hebben om het dossier samen
te stellen. Wij moeten ook
wachten op de gegevens die we
van Financiën moeten krijgen.’

Maar voorstellen om de zaak
te vereenvoudigen ‘zijn al vaker

onderzocht en afgewezen’, luidt
het elders in de dienst. ‘Het is
een systeem dat geen ander
land heeft: je hoeft een tijd (bij-
na) geen sociale bijdragen te
betalen en je behoudt toch (bij-
na) al je rechten. Maar zoiets
vergt een complex systeem. Al-
le stappen die we zetten in de
behandeling van die aanvraag,
zijn noodzakelijk. Het zou
nooit aanvaard worden dat we
daarover niet een commissie
maar een ambtenaar zouden la-
ten beslissen om tijd te bespa-
ren.’

Als zelfstandigen vin-
den dat ze ‘in nood’
verkeren, kunnen ze
aanvraag indienen tot
vrijstelling van de be-
taling van sociale bij-
dragen. Maar meestal
duurt het net geen
jaar voor zo’n aan-
vraag is goedgekeurd.
Als noodhulp is dat
dus niet bijster effi-
ciënt.

GUY TEGENBOS

Zelfstandige moet jaar
wachten op noodhulp

Een zelfstandige die financiële problemen heeft, moet
veel te lang wachten voor hij hulp krijgt. Foto: shutterstock

Goedkeuring om sociale bijdragen niet te 
moeten betalen laat te lang op zich wachten

Er zijn sinds kort meer sa-
menwonenden dan gehuwden,
maar dat vertaalt zich niet in
de wettelijke bescherming die
de eerste categorie geniet. Ka-
merlid Gwendolyn Rutten
(Open VLD) heeft samen met
partijgenoot Luk Van Biesen
een wetsvoorstel klaar om dat
op te lossen.

Gehuwden mogen dan al in de
minderheid zijn, ze leven na-
tuurlijk wel in rechtszeker-
heid. Bij een overlijden van een
van de partners gaat alles net-
jes naar de andere. Bij wettelijk
samenwonenden geldt dat en-
kel voor de gezinswoning, maar
niet voor pakweg de inboedel
en een tweede verblijf. Feite-
lijk samenwonenden hebben

helemaal geen bescherming.
‘Ze kunnen wel alles contrac-

tueel regelen’, zegt Rutten. ‘En
de overgrote meerderheid doet
dat ook. Maar er is nog altijd
geen rechtszekerheid.’ Dat be-
tekent dat contracten niet de
zekerheid bieden dat de over-
blijvende partner toch de be-
zittingen krijgt. Volgens Rut-
ten hebben zich al tal van
‘schrijnende toestanden’ voor-
gedaan, waarbij de rechter be-
paalt dat het contract niet telt.

‘Het systeem gaat nog altijd
uit van de morele superiori-
teit’, zegt Rutten. En dat wil ze
nu rechttrekken door, in sa-
menspraak met het notariaat,
een wettelijke basis te bouwen.
(fle)

Gwendoline Rutten: ‘Er
hebben zich al
schrijnende toestanden
voorgedaan.’ Foto: hrb

Wettelijke bescherming voor samenwonenden op komst
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