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Horecaheeft een
eigenstatuutnodig
Een week lang duikt DeMorgen in de wereld van de horeca.
Niet alleen omdat we uit onderzoek weten dat onze lezers
bovengemiddeldopcafé en restaurant gaan,maarookomdat
het een sector is die door de media vaak een stiefmoederlijk
behandeldwordt.Nochtanswerkenernaarschatting, toeleve-
ranciers niet eens inbegrepen, 100.000mensen in de horeca.
Dat is 20 keer Ford Genk, meer dan 75 keer de ontslagen van
ArcelorMittal,diedeafgelopenwekendemediadomineerden.
Hetisookeensectorwaargraagengretigenaleensonterecht

geklaagdwordt: is het niet over het rookverbod, danwel over
de tehoge lasten, en zekeroverde invoering vandeblackbox,
deelektronischekassadiehet zwarte circuit inde sectormoet
tegengaan,zonietuitschakelen.Maarerisookredentotklagen.
Zo blijkt uit een steekproef van jaarrekeningen over de hele
breedte van de sector, van sterrenzaak tot bruin café, dat de

helft vande zakende volgende jaren
dreigt invereffeningtemoetengaan.
Er zijn veel oorzakenvoordepre-

caire situatie van de horeca. Er is te
veel amateurisme in de sector, en te
veel eenmanszaken die geen partij
zijnvoordewurgcontractenvansom-
mige leveranciers en groothandels.
Er is een overaanbod. België telt één
caféofrestaurantper184inwoners.In
Nederlandisdateréénper390inwo-
ners. De concurrentie is dan ook
moordend en vermindert de winst-
marges. Ons land telt ook duizend
restaurantsmeerdanNederland,ter-
wijldeNederlandsebevolkingzowat
dehelftgroteris.Gelukkigisonzeeet-
cultuur beter, groter en bourgondi-
scher, anders zou de miserie hele-
maalniet te overzienzijn.
Het pijnpunt voor de sector blijft

het uitblijven van een specifiek per-
soneelsstatuut. In de horeca wordt

met piekmomenten gewerkt, worden lange shifts geklopt en
kan er moeilijk gekeken worden op een uurmeer of minder.
Maar bij gebrek aan een aangepast sociaal statuut wordt dat
gecompenseerd door een behoorlijke portie zwartwerk, vol-
gensdemeestebetrokkenentochnogaltijdgoedvoorminstens
eenvijfde vandeomzet.
Datdeoverheidmethet invoerenvanelektronischekassa’s

hieraanwilverhelpen, ishaargoedrechtenongetwijfeldgoed
bedoeldindestrijdtegenfiscaleensocialefraude.Maarzolang
men geen rekening houdt met de specifieke arbeidsomstan-
digheden inde sector, zal het fenomeennooit uitgeroeid kun-
nenworden, zelfs al is de bereidheid in de horeca zelf omdat
zwartwerk tegen te gaanbehoorlijk groot.
Deoverheidbeschiktniet overdemiddelenomdesector te

subsidiërenmetverderebtw-verlagingenofanderemaatrege-
len.Maar zemoet wel beseffen dat dit een bijzonder arbeids-
intensieve sector is, met veel ruimte voor tewerkstelling voor
mindergeschoolden, enbovendienniet delokaliseerbaar.
Een beetje begrip voor de eigenheid ervan zoumisschien

meerkunnenopbrengendaneenpuurcontrolerendehouding.
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THIS MUST BE BELGIUM

Dehetzeoverde fiscale vlucht
vanFransmanBernardArnault
heeft nuookdeAtlantische
Oceaanovergestoken.Zaken-
magazineForbes ziet in
Arnault alvast degeknipte
casusomderechtvaardigheid
vanbelastingen te analyseren.
“Innavolgingvandegrote

aantallenFransendiehun land
ontvluchttennade recente
belastingverhoging, heeft nu
ookde rijkstemanvan
Frankrijk aangekondigddathij
zijnmiljardenfortuin enzich-
zelf naarBelgië zal doorsluizen.
Naar eigenzeggenwordt zijn
verhuis ingegevendoor famili-
alemotievenenerfkwesties”,
vat Forbesdeheisa samen.
“Maaranderengelovendat

de63-jarige zichaansluit bij
anderebekendhedenombelas-

tingen teontlopen.Mijnheer
Arnault heeft nadeverkie-
zingsoverwinningvande socia-
listenvorig jaar eenBelgisch
paspoort aangevraagd.Dat
leidt ons tot een interessante
vraag:wanneerprecies is een
belastingtarief fair?”Wat volgt
is eenuiteenzettingoverhoe
het tarief niet alleendoorde
overheidmaarookdoorde
anderepartij als eerlijkmoet
wordenervaren.Enoverhoe
mensennog liever zichzelf
schade toebrengendandat ze
moetenmeestappen ineen idee
dat zeniet rechtvaardig achten.
Deconclusie voorArnault?

“VerhuizennaarBelgië kan
zekerbeschouwdwordenals
schade toebrengenaanzich-
zelf.Maarhet ishethemwel-
lichtwelwaard.” (LB)

‘Arnault hoptnaarBelgië’

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij vanWest-Europa is.

DeCremaastoppost
vanNAVO-baas
BRUSSEL

Minister vanDefensie
PieterDeCrem(CD&V)
wordt genoemdals
kandidaat omAndersFogh
Rasmussenop te volgenals
secretaris-generaal vande
NAVO. Datbevestigen
bronnenbinnendefensie
ende regering.

“Al twee, drie jaar lijkt het moge-
lijk dat De Crem het zal worden”,
luidt het binnen de regering. “Hij
doet ook alles wat hij moet doen
omkandidaat teworden.”
In oktober werd het mandaat

van Rasmussen met een jaar ver-
lengd.Devoormaligepremiervan
Denemarken blijft daardoor aan
tot 31 juli 2014. De ambassadeurs
van de 28 lidstaten van de NAVO
beslissen even voordien over
zijnopvolger. “Deéchtecampagne
van De Crem zou dus starten
begin 2014”, klinkt het in rege-
ringskringen.
De minister zelf was gisteren

nietbereikbaarvoorcommentaar.
DeCremheeft alvast eenaantal

troeven in handen. België is een

klein land,waardoorzijnkandida-
tuur de grote landen minder
gemakkelijkzal ‘storen’.Deminis-
ter spreekt zeven talen en heeft
ervaring als defensieminister.
Hij presenteert zich ook steeds als
een atlantist en herhaalt in zowat
elke speech dat ‘België een
betrouwbare partner is van de
NAVO’. Dat blijkt ook in de prak-
tijk. Ons land is al lang actief in
Afghanistan, en was er inMali en
Libië als de kippen bij om deel te
nemen aande interventie.
Tenslotte ishetaleentijdjegele-

den dat een landgenoot NAVO-
secretaris-generaalwas.De laatste
wasWillyClaes.Desocialist leidde
de NAVO tussen 1994 en 1995. Hij
moestopstappenindenasleepvan
deAugusta-affaire.
Als de minister het niet haalt,

kan dat de schuld zijn van een

andere CD&V’er op een prestigi-
euze post: Herman Van Rompuy,
de Europese president. Zijn man-
daat loopt tot november 2014. Dat
België twee zulke belangrijke pos-
ten tegelijk bezet, lijkt uitgesloten.
Voor dit soort internationale pos-
tenwordenallemandatenvaneen
land altijd mee in de weegschaal
gelegd.
DeCremzal zichwel nooit offi-

cieelopwerpenalskandidaatvoor
dit prestigieuze ambt.Wiedatwel
doet, ziet immers alle kansen in
rook opgaan om deze begeerde
post binnen te halen.
Zijn belangrijkste rivalen lijken

Radoslaw Sikorski, de huidige
minister van Buitenlandse Zaken
in Polen, en Franco Frattini. De
Italiaan was rond de eeuwwisse-
ling minister van Buitenlandse
Zaken in Italië. Tussen 2004 en
2008 was hij eurocommissaris
voor Justitie, Vrijheid en
Veiligheid.
“Maar er zijn vragen bij beide

kandidaten. De Crem zou duswel
eens de man van het compromis
kunnenzijn”,merkteengoedinge-
lichtebronop. “Zo’nbenoeming is
een groot spelwaarbij de pionnen
voortdurendverschuiven”,beaamt
een regeringsbron. De Crem lijkt
dus niet kansloos. (TP/BUX/JVH)

Ouders
vertrouwen
onderzoek
Sierreniet
BRUSSEL

Eenaantal ouders van
de slachtoffers vanhet
busongeval in Sierre
hebben ernstige beden-
kingenbij demanier
waarophet Zwitserse
gerecht het onderzoek
voert.

De ouders hebben hun grieven al
kenbaargemaaktaanministervan
Justitie Annemie Turtelboom
(Open Vld). Dat meldt vtm. Het
ongeval kostte in maart vorig jaar
het levenaan28mensen,onderwie
22 kinderen.
De ouders vinden dat een aantal

sporenniet grondigwordenonder-
zocht.Zoiseenmogelijkezelfmoord
vandechauffeurvolgenshenonvol-
doende nagegaan. Ook vinden de
ouders dat er kostbare tijd verloren
is gegaanbij de reddingsoperatie.
Eindvorig jaarkondendeouders

debeeldenvanhetongevalbekijken,
maar die hebben veel vragen opge-
roepen.Zozijnerdeeerste19minu-
ten geenhulpdiensten te zienopde
beelden.Deouderswillennuweten
of er kostbare tijd is verspild.
Uit het dossier blijkt ook dat de

chauffeur Seroxat, een antidepres-
sivum,nam.Enkeleoudersbekeken
de bijsluiter en daarinworden zelf-
moordgedachten vermeld. Volgens
de ouders neemt het Zwitserse
gerecht ook dat spoor niet ernstig.
En toen de ouders het wrak van de
bus wilden bekijken, kregen ze te
horendat die al vernietigdwas.Dat
bleekachterafnietwaar.
Enkele ouders hebben hierdoor

het vertrouwen in het onderzoek
verloren en zijn met hun twijfels
naar minister van Justitie
Turtelboomgetrokken.Zijheeftalle
vragen doorgespeeld en verwacht
volgende week nieuwe informatie
vanhetZwitsers gerecht.
OlivierElsig,deprocureurvanhet

ZwitsersekantonWallis,benadrukt
dat het onderzoek nog niet is afge-
rond en dat de ouders volgende
week weer een tussentijds rapport
krijgen. Hij ontkent bovendien dat
de hulpdiensten te laat hebben
gereageerd en stelt dat de piste van
zelfmoord van de chauffeur nog
altijdwordt onderzocht. (LB)

Een beetje
begrip voor
de eigenheid
van de sector
zou misschien
meer kunnen
opbrengen dan
een puur
controlerende
houding

lDefensieminister Pieter De Cremheeft alvast een aantal troeven in handen. Eénmogelijk strui-
kelblok is die andere Belg op een prestigieuze post: EU-president VanRompuy. © BOB VAN MOL

‘De Crem doet
alles wat hij
moet doen om
kandidaat te
worden’
BRON BINNEN REGERING

STEVEN SAMYN
BRUSSEL

Een ‘diepgeraakte’ koningin
Fabiola gaathaar stichtingFons
Pereosopdoeken. ‘Ikheb
onvoldoende rekeninggehouden
metdepolitieke gevolgenvan
dit project’, klonkhet.

Het was met een persmededeling – die haar
advocaat Jean Van Rossum via het pers-
agentschap Belga liet verspreiden – dat
Fabiola haar voornemen kenbaar maakte.
In de Franse tekst met als aanhef ‘Mes chers

compatriotes’ (waarde landgenoten,
STS) drukte de koningin haar spijt

uit dat “de oprichting van de
stichting Pereos onbegrip en
dermate negatieve reacties
heeft veroorzaakt. Dit heeft me
diep geraakt.”

Net als in haar eerste mede-
deling, die ze enkele weken gele-
den verstuurde, herhaalde
Fabiola dat ze Fons Pereos enkel
wilde financieren met geld dat ze
erfde van haar peter en andere

familieleden. “Ik wens opnieuw te
benadrukken dat mijn dotatie jaar

na jaar volledig wordt gebruikt voor
de uitgaven van mijn huishouden en

voor mijn kosten”, luidde het.
De koningin erkende wel dat ze

onvoldoenderekeninghadgehouden
met de politieke gevolgen van haar
daad,dienaareigenzeggeninessen-
tie een privékarakter had. “Daarom
neem ik de plicht op mij om aan

deze stichting te verzaken, zelfs al valt dit
gebaar me zwaar.”

De stichting die Fabiola in september
vorig jaar had opgezet om haar erfenis vei-
ligtestellen,werdindeWetstraatnietalleen
op de korrel genomen omdat op die manier
successierechtenkondenwordenontweken.
Ook de wel zeer katholieke inslag van de
stichting schoot bij heel wat politici in het
verkeerde keelgat.

De stichting kon financiële steun geven
aan neven en nichten van Fabiola en hun
kinderen.Maaralleenalsdie laatstenvoort-
kwamen uit een eerste religieus katholiek
huwelijk. “Weleveninde21steeeuwenniet
meerinhettijdperkvanLeopoldIIofAlbert
I. Wat is dat nu: alleen geld geven aan kin-
deren die uit een eerste christelijk huwelijk
voortspruiten”, reageerde de PS.

Een ander doel van de stichting was het
ondersteunen van culturele en historische
initiatieven.Diemoestenwel“dereligieuze,
filosofischeenmoreleovertuigingen”vande
oprichtster en haar echtgenoot uitdragen.
De stichting kon ten slotte ook katholieke
initiatieven financieren zoals cursussen die
voorbereiden op het doopsel of de geeste-
lijke oefeningen van Sint-Ignatius.

Opdeontbindingishetnogevenwachten.
Fabiolakandiewelvragen,maardaarmeeis
ze nog geen feit. Uiteindelijk is het aan de
Brusselse rechtbank van eerste aanleg om
een eventuele ontbinding uit te spreken.

In de persmededeling kwam de voor-
malige vorstin uitgebreid terug op de rede-
nen waarom ze Fons Pereos had opgericht.
Vooreerst was er de wil om “de komende
generaties in staat te stellen om de schoon-
heidendediepgangvandepersoonlijkheid
van koning Boudewijn te leren kennen”.

Daarnaast wilde ze dat de stichting dier-

baren zou kunnen helpen die zich “werke-
lijk inprobleemsituatieszoudenbevinden”.
Tot slot wilde Fabiola naar eigen zeggen
projecten steunen die haar nauw aan het
hart liggen.

Wat de koningin-weduwe nu met haar
erfeniszaldoen, isnogonduidelijk.“Fabiola
had de gevolgen die het oprichten van deze
stichting zou veroorzaken niet echt inge-
schat. Door de aanhoudende negatieve kri-
tiek in de media is ze geleidelijk tot de con-
clusie gekomen dat ze op zoek moet gaan
naar andere manieren om haar doelstel-

lingen te bereiken”, klonk het in Laken.
Aan de stichting die Fabiola op 5 okto-

ber 1999 in Spanje heeft gecreëerd, wordt
niet geraakt. Net zomin als aan de stichting
Astrida die door koning Boudewijn werd
opgericht voor zijn overlijden.

De koningin besloot haar mededeling
met een opmerkelijke ode aan België: “Ik
heb de voorbije 52 jaar en een maand altijd
gezocht, en vandaag nog steeds, het land te
dienen waarvan ik met heel mijn hart hou.”
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UW WOENSDAGEN
WORDENLITERAIR.

EXCLUSIEVE VOORPUBLICATIE
woensdag bij De Morgen

Hetkatern‘Boeken’verhuistnaarwoensdag.Enomdattevieren,
trakteert De Morgen u op een exclusieve voorpublicatie van
Vele hemels boven de zevende, de schitterende debuutroman
van De Morgen journaliste Griet Op De Beeck.

‘U weet niet wat u gemist hebt voor zij begon te schrijven.’ – Rik Torfs

‘Een hartverwarmende niet te missen nieuwe stem uit België.’ – Tom Lanoye

Fabioladoekthaar
omstredenstichtingop

Koninginspeeltnietteminhalfmiljoenkwijt
JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

DeWetstraat reageert positief op
deontbindingvande stichting
FonsPereos. ‘Dekoninginbeseft
dat ze te ver ging’, zegtRaf
Terwingen (CD&V).Maaraande
snoeibeurt inhaardotatie
ontsnapt Fabiolaniet.

Het nieuws over de stichting die koningin
Fabiola had opgezet om haar erfenis vei-
lig te stellen, werd in de Wetstraat op
zware kritiek onthaald. Sp.a-voorzitter
Tobback stelde zich toen vragen bij het
‘moreel besef’ van Fabiola. Hij reageert
tevreden “dat de koningin nu wel het
goede voorbeeld gegeven heeft”.

“Ik ben blij dat Fabiola de algemene ver-

ontwaardiging snapt”, zegt ook CD&V-frac-
tieleider Raf Terwingen. “Een stichting om
successierechten te omzeilen, dat past niet.
Iedereen gelijk voor de wet, en het konings-
huis nog wat meer.”

“De koningin ziet in dat ze alleen maar
kon verliezen”, zegt Kamerlid Luk Van
Biesen (Open Vld). “In de perceptie en ook
juridisch. Meerdere specialisten vertelden
al dat de stichting onwettelijk was. Er zou
een onderzoek volgen, iets wat de koningin
toch beter vermijdt natuurlijk.”

KamerlidTheoFrancken(N-VA)beaamt.
“Hetiseengoedebeslissing.Hopelijkdeeer-
ste stap richting een koningshuis van de
21ste eeuw. De stichting was een lastige
zaak. Er bestond een verwarring tussen
publiek geld van de dotatie en privévermo-
gen. Dat ging echt te ver.”

De regering-Di Rupo besliste na de heisa
rond Fons Pereos om de koninklijke dota-
ties versneld te hervormen. Die hervorming

stond al in het institutionele akkoord, maar
zou pas ingaan bij het aantreden van een
nieuw staatshoofd. “Het is de vraag of de
meerderheidspartijen nu doorzetten”, ver-
volgt Francken. “Er moet nog gestemd wor-
den, maar het zou wel heel kras zijn mocht
de regering zich plotseling bedenken.”

“Daar is geen sprake van”, reageert
Terwingen. “Ik zal dit dossier de volgende
weken blijven opnemen in het parlement.
Het is niet zo dat Fabiola nu zal ‘ontsnap-
pen’. De hervorming van de koninklijke
dotaties maakt deel uit van een grote dis-
cussie, die we binnenkort zullen voeren.”

Het kabinet van premier Elio Di Rupo
(PS) geeft uitsluitsel. “Het spreekt voor zich
dat de hervormingen zoals die op 10 januari
door de premier zijn voorgesteld in het par-
lement, snel moeten worden doorgevoerd”,
aldus zijn woordvoerder. De dotatie van
Fabiola zal dalen van 1,44 miljoen euro naar
920.000 euro.

Fons Pereos moest erfenis van koningin-weduwe veiligstellen

‘Het spijt me dat de

oprichting van de

stichting dermate

negatieve reacties

heeft veroorzaakt. Dit

heeft me diep geraakt’

KONINGIN FABIOLA

voor mijn kosten”, luidde het.

Waarde landgenoten,
Het spijtmij dat de oprichting vanmijn stichting Pereos onbe-

grip en dermate negatieve reacties veroorzaakt heeft. Dit heeft
mediep geraakt. Zoals ik tweeweken geleden al heb latenweten,
heb ik nooit de intentie gehad omdeze stichting te financieren
met geld dat afkomstig is uitmijn dotatie,maarwel degelijkmet
middelen die ik geërfd heb vanmijn familie en vanmijn peter.

Ikwens opnieuw te benadrukkendatmijn dotatie jaar na
jaar volledigwordt gebruikt voor de uitgaven vanmijnhuishou-
den en voormijn kosten, in het bijzonder de vertegenwoordi-
gingskosten.

De stichtingPereos hadals belangrijkste doelstelling de
komende generaties in staat te stellen omde schoonheid en de
diepgang vande persoonlijkheid vankoningBoudewijn te leren
kennen, alsook zijn openbelangstelling voor dewereld, enhet
ideaal van ons leven datwe samenmet het Belgische volk geleefd
hebben.Naast deze belangrijkste doelstelling had ik dewens dat
deze stichting – in het volle respect vandewet, en aangezien ik
geen kinderenheb – zoukunnen te hulp komenaandierbaren
die zichwerkelijk in probleemsituaties zoudenbevinden.

En tot slotwenste ik een reeks projecten te steunendiemena
aanhet hart liggen.Wat dat betreft heb ik onvoldoende rekening
gehoudenmet de politieke gevolgen vandeze daaddie, in essen-
tie, een privékarakter had. Bijgevolg, en bezorgd omhet behoud
vande eenheid, neem ik de plicht opmij omaandeze stichting te
verzaken, zelfs al valt dit gebaarme zwaar. Ik zal dus de ophef-
fing vandeze stichting vragen.

Sinds tweeënvijftig jaar en één maand, eerst met koning
Boudewijnendaarnamethemingedachtenverenigd,heb ikaltijd
geprobeerd–en ikzaldatblijvendoen–dit landtedienen,dit land
waarvan ik houmet heelmijn hart.

Fabiola

l Fabiola herhaalde
dat ze Fons Pereos
enkel wilde financie-
renmet geld dat ze
erfde van haar familie,
nietmet haar dotatie.
© THIERRY CHARLIER / AP

l De persmededeling die via agentschap Belgawerd verspreid.


