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In 1970 was 42% van de Belgische
werknemers aangesloten bij een vak-
bond. Veertig jaar later is dat 52%. In
diezelfde periode is de syndicalisatie-
graad in Nederland gedaald van 36%
naar 19%, net zoals in Duitsland. Dat
verschil is volgens senator Lijnen te
verklaren doordat vakbonden bij ons
grotendeels zelf instaan voor admi-
nistratie en uitbetaling van de werk-
loosheidsvergoedingen, elk jaar goed
voor zo’n 7miljard euro. «Dat de vak-

bondenzelf als loket fungeren, stimu-
leert mensen om zich aan te sluiten»,
zegt ze. «Ze denken dat je zonder lid-
maatschap niet op een vlotte uitbe-
taling van je vergoeding kan rekenen.
Daardoortellenvakbondenveelwerk-
lozen onder hun leden en verdedigen
ze in het sociaal overleg vaakmeer de
inactieven dan de werknemers. Onze
partij heeftdaargrotevragenbij.»

Asociaal
Over die rol van de vakbonden in het
sociaal overleg maakte voorzitster
Gwendolyn Rutten zich de jongste
maandenalvakerdruk.«Somsvraagje

je af of het hier geen asociale partners
betreft in plaats van sociale», liet ze
zichal ontvallen.
De overheid betaalt jaarlijks 165 mil-
joen euro aan de bonden om zowat
80% van alle werkloosheidsvergoe-
dingen uit te betalen. De overige 20%
wordt uitgekeerd door de HVW, de
neutrale Hulpkas voor Werkloos-
heidsuitkeringen. Die ontvangt daar-
voor 42miljoen euro. «Dat systeem is
nietmeer van deze tijd», vinden ze bij
Open Vld. «Je kan dat goedkoper en
efficiënter organiseren.Ofwel doet de
overheid het zelf, via de RVA of de
HVW,ofwelbesteed je ’tuit aanprivé-
bedrijven.»
Neen, klinkt het bij de liberalen, het is
nietdebedoelingomdevakbondente
muilkorven of droog te leggen. «We
stellen voor om de vakbonden voort-
aan te vergoeden voor hun rol in het
begeleiden van werklozen naar een

nieuwejob.Datzouveelbeteraanslui-
tenbijdehervormingvanhetontslag-
recht die nu aan de gang is én bij de
verwachtingen van jonge werkne-
mers. Die zijn niet geïnteresseerd in
een vakbond die hoofdzakelijk be-
kommerd is omwie niét werkt en die
altijd weer de hakken in het zand zet,
klaar omte staken. Jongemensenwil-
len een vakbond die hen begeleidt en
stimuleert inhunberoepsloopbaan.»

Tijdverlies
Open Vld pleit voor de oprichting van
een ontslagfonds, individueel opge-
bouwddoorelkewerknemer,ongeacht
of hij arbeider of bediende is. Dat be-
drag vormt dan het «rugzakje» waar-
mee iemand op zoek kan naar een
nieuwe job. Zo’n fonds kan mee be-
heerd worden door de vakbonden,
stelt Lijnen voor. Maar of dat politiek
haalbaaris?Nualzettendevakbonden

zich schrap. «Opbod van rechtse
partijen», reageert ABVV-voorzitter
Rudy De Leeuw (zie kader hierboven).
«De liberalenverspelenhun tijd.»
Bovendien wil Open Vld dat de
vakbonden een open boekhouding
voeren. «Wie zoveel invloed wil uit-
oefenen, zoveel overheidsgeld ont-
vangt en zoveel mensen beweert te
vertegenwoordigen, kan maar beter
openkaartspelenoverzijnfinanciën»,
zegt senator Lijnen (35). «De tijdgeest
isveranderd.Demensenmogenweten
hoeveel de vakbonden bezitten. Hoe
meer transparantie, hoe minder ver-
dachtmaking.Vooreengoedbegrip: ik
heb niets tegen vakbonden, maar net
als veel mensen van mijn generatie
vind ikdat zeeindelijkdestapmoeten
zettennaarde21steeeuw.Hetzouhen
sieren, mochten ze ons pleidooi met
eenopengeestbekijkenennietalseen
vormvan inmenging.»

2 woensdag27maart2013

***

OpenVldwil de vakbonden
niet langer de werkloos-
heidsvergoedingen laten
uitbetalen. «Dat is niet
meer van deze tijd», zegt
senator Nele Lijnen. «En
het is te duur.» Nu krijgen
de vakbonden daar elk jaar
165miljoen euro voor.
Liever willen de liberalen
hen vergoeden voor hun
aandeel in de activering
van werklozen. Maar dat
lachen de vakbondenweg.
«Zijn ze daar weer,
de liberalen, met hun
monster van LochNess?
Rechtse praat is het.»

JONGE WERKNEMERS
ZIJN NIET
GEÏNTERESSEERD
IN EEN ORGANISATIE
DIE VOORAL
BEKOMMERD IS OM
WIE NIÉT WERKT
Nele Lijnen

atwesneller eennieuwepaus zoudenhebben
daneenbijgewerkte begroting, voorspelde
vicepremierVandeLanotte eenmaandgele-

den. Sneller?Erwasgeen finishfotonodig.Wéken
scheelt het.Quakrachtdadigheideneensgezindheid
heefthetVaticaansconclaafhetBelgischbegrotings-
conclaafmet vele lengtengeklopt.Wil ze straksnog
geloofwaardig zijn, onzebegroting, dan zal er een
stevige interventie vandeHeiligeGeest nodig zijn.
Structurele ingrepen, dat iswatEuropaeist bij
mondevandeFinse commissarisOlli Rehn,maar
het enigewat in dit land structureel lijkt —of noem

het chronisch—zijn belastingverhogingen.Of heeft
u tot dusver al iets vernomenover structurele
besparingendie op tafel liggen?Neen, erwordt
gepalaverdover allerlei slinkse ingrepenomuenmij
nogmeer te latenbetalendanwenual doen.Op
ZwedennaheeftBelgiëdehoogste fiscale druk ter
wereld. DeOESO legdegisterennogeensuitwaar-
omelke verderebelasting absoluut taboe zoumoe-
ten zijn, enniet alleen voor de liberale vicepremier
AlexanderDeCroo: eenalleenstaandewerknemer
zonder kinderendraagt hier56%vanzijn loonaf
aandeStaat, tweeverdienersmet tweekinderen

zowaar dehelft. Enopde solidariteit vandiémensen
zoude regering-DiRupo straks andermaal een
beroepdoen?België is Cyprusniet,maar ookhier
grenst de inhaligheid vandeoverheid stilaanaan
diefstal.
De regeringbegonaanhaar begrotingsconclaafmet
het niet al te vaste voornemenomhet begrotings-
tekort dit jaar te beperken tot2,15%.Dat stemt
overeenmet8miljard eurodiewe te veel uitgeven,
of bijna duizendeuroperBelg, piepjongof stokoud.
Alswedat doel zoudenbereiken, zei KoenGeens
onlangs inwielertaal, dan zoudat goedzijn voor de

‘moral’.Want danzoudeBelg het gevoel krijgendat
de regeringdoetwat zemoét doen.Helaas, dat doet
zedusniet. Endat is slecht voor de ‘moral’. De rege-
ringmagzichmetdepauselijke zegenvanOlli Rehn
beperken tot een tekort van9of 10miljard, zolang
ermaarstructureelwordtbespaard.LaathetEngels
vanRehn tewensenover?Of het Fins vanDiRupo?
Hoedanook, damesenherenvande federale
regering, verwart u besparingenmetbelastingen.
Bespaar onsdeRodeDuivels-attributenwaarmee
uzogewillig poseerde. Bespaar, tout court. Doeuw
job, verdorie.

SLECHT VOOR DE ‘MORAL’

jan.segers@persgroep.be
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LUK VAN BIESEN

«Recht op inzage
in vereffening Arco»

DecoöperantenvanArcomoetenindeeerste
plaats door Arco vergoedworden, óók nu de
RaadvanStatedeberoepentegendestaats-
waarborgen grotendeels verworpen heeft.
DatvindtalthansOpenVld-KamerlidLukVan
Biesen. «Dat de garantieregeling in het
parlement gestemd is, sluit niet uit dat we
moetennagaanwatArcoen/ofhetACWzelf
nogkunnendoen.»De liberalenvragendaar-
om inzage indevereffeningvande financiële
pootvanhetACW. «Wehebbenhet rechtom
te weten wat daar gebeurt. Het kan niet dat
deBelgischebelastingbetalerdaarvoormoet
opdraaien,zonderdatwezichthebbenopdie
vereffening.»Eenonderzoekscommissieacht
VanBiesendaarvoornietnodig. Het lijkthem
eerder aangewezen dat het parlement het
Rekenhof inschakelt. (DDW)

Loonkost alleen in Zweden hoger

Freya lachtmet

haantjesgedrag

mannelijke collega’s

«Nog even en ze doen eenwedstrijdje om ter
verstplassen.»OpTwitterstakFreyaVanden
Bossche gisteren de draakmet het haantjes-
gedrag van Bart De Wever, Kris Peeters en
Alexander De Croo. Zoals bekend neemt De
Wever het binnenkort op tegen Peeters in de
AntwerpTenMiles.EnnudaagtDeCrooPee-
tersuit tijdensdeRondevanVlaanderenvoor
wielertoeristen.DeCroowilgraageenbetere
tijd neerzetten over het parcours van 83 km
dandeVlaamseminister-president. (PGL)

Dan toch geen

herberekening salarissen

De sociale secretariaten moeten dan toch
geen400.000 lonenherberekenen, omdat
de CO2-coëfficient voor bedrijfswagens
nog niet bekend was. «Het is nooit de be-
doeling geweest om die retroactief toe te
passen», zo heeft staatssecretaris Hendrik
Bogaert (CD&V) gisteren verzekerd in de
Kamer. Eerder deze maand hadden de
secretariaten aan de alarmbel getrokken
omdat ze de salarissen van 400.000werk-
nemersmeteenbedrijfswagennietcorrect
konden berekenen. Ze kenden immers de
nieuwe CO2-coëfficient nog niet die het
fiscale ‘voordeelvanalleaard’meebepaalt.
De sociale secretariaten vreesden dat een
herberekening van al die lonen hen 4 tot
8miljoeneurozoukosten.
Bogaert gaf nogmeedat de nieuwe coëffi-
ciënt de aangerekende bedrijfsheffing dit
jaar lichtjes zaldoendalen.

Rudy De Leeuw, voorzitter
van het socialistische ABVV,
reageert scherp op het voor-
stel vanOpenVldomdevak-
bondenniet langerzoriant te
financieren. «Blijkbaar is er
eenopbodbezigtussenOpen
Vld en N-VA. Met een mo-
derne visie op vakbondswerk
heeftditniets temaken.Dit is
gewoon: rechts tegen nog

rechtser. Wel, van die kant
hebben de vakbonden geen
lessen te leren. Zonder ons
hadwerklozensteunnieteens
bestaan»,zegtDeLeeuw.
165 miljoen euro per jaar
krijgen de bonden voor de
uitbetaling van de werkloos-
heidsvergoedingen.«Wijdoen
dat goedkoper dan het over-
heidsorgaan HVW», zegt de

ABVV-topman. «Die vergoe-
ding is—o ironie—nogdoor
Guy Verhofstadt berekend
toen hij in 1987 begrotings-
minister was. Nu vinden de
liberalen dat ongepast? Ze
zouden moeten weten dat
vakbonden zoveel meer zijn
dan een doorgeefluik en dat
wijnualeengroterolspelenin
loopbaanbegeleiding.»

Financiële transparantie
vindt Rudy De Leeuw niet
wenselijk. «De inhoud van
onze stakingskas mag niet
bekend zijn. Anders weten
werkgevers perfect hoe lang
ze een staking kunnen uit-
zweten. De voorstellen van
Open Vld hebben een hoog
monster van Loch Ness-ge-
halte.» (JS)

RUDY DE LEEUW (ABVV)

«Van niemand lessen te leren»

«Te duur en uit de tijd»

OPEN VLD WIL FINANCIERING VAN VAKBONDEN AANPAKKEN

Senator

Nele Lijnen.

Foto Belga

‘New B’ vindt 10.000

coöperanten in 48 uur

Inminderdan48uur tijd zijnde initiatief-
nemersachterdenieuwebankNewBerin
geslaagdommeerdan10.000coöperanten
tevinden.Gisteravondstonddetelleralop
11.770 particulieren die bereid zijn om
20 euro te investeren in de toekomstige
«eerlijkebank».Daarmeeisdedoelstelling
albereikt.
Op 6 juli beslissen de coöperanten of er
verdergegaanwordtmethetprocesomde
bank op te richten. Dan moet New B een
licentie aanvragen bij de Nationale Bank,
waarvoor een startkapitaal van minstens
7miljoeneuronodig is. (PGL)

DeBelgische loonkost behoort
totdehoogstevandeEuropese
Unie. Dat wisten we al en het
wordt nu nog maar eens be-
vestigddooreenstudievanhet
Duitse ‘Statistischen Bundes-
amt’. Eén uur loon kostte de
Belgischewerkgevervorig jaar
gemiddeld 40,40 euro. Enkel
in Zweden is de loonkost nog
hoger (41,90 euro). Na België
komen Denemarken (39,50
euro), Frankrijk (34,90 euro),
Luxemburg (34,40 euro),
Nederland en Finland (beide
31,30 euro). Duitsland komt

pas op plaats acht (31 euro).
Het gemiddelde van de 27 EU-
landen bedraagt 23,50 euro,
inde17 ledenvandeeurozone
is dat 28,20 euro. De goed-
koopste werknemers wonen
inBulgarije (3,70euro)enRoe-
menië (4,50euro).
Volgens dezelfde studie is de
uurloonkost inBelgiëvorigjaar
met 2,9% gestegen in verge-
lijking met 2011. Dat is meer
dan in buurlanden Duitsland
(+2,8%), Frankrijk (+1,9%) en
Nederland (+0,7%).

(DDW)

HakimBenladghemliepaleentijd inhet
viziervanhetgerecht.Sindstweemaan-
den woonde hij met zijn echtgenote en
kind in een flat in Anderlecht. «Hijwerd
opgespoord inhet kader vaneenonder-
zoek dat in Brussel geopend werd», zo
maakte de procureur van Doornik,
Marie-Claude Maertens, gisteravond
bekend. Uit een telefoontap konden de
speurders afleiden dat hij een terroris-
tischeaanslagberaamde inons land.Hij
zouvorigeweekookbetrokkengeweest
zijn bij een gewelddadige overval in
Anderlecht (zie kaderstuk rechtsonder)
eneerder al in Seraing. Toeneenpolitie-
teamde verdachte gisterenwilde arres-
teren in de buurt van Doornik, sloeg hij
op de vlucht. «Zijn arrestatie stond
gepland voor dinsdag», bevestigde de
Brusselseparketwoordvoerdergisteren.

Acht kogels
Maar dat liep dus niet van een leien
dakje. Benladghem scheurde in zijn
Nissan-terreinwagen met Franse num-
merplaatweg via de autoweg A8 tussen
Doornik en Brussel. De agenten — die
hem volgden in een VW Passat en Opel
Insignia — droegen hem meermaals op
testoppen.MaarBenladghemminderde

geen vaart en probeerde één van de
politiewagensvandebaanterijden.Ver-
volgens haalde hij zijn wapen boven en
schoot inderichtingvandeagenten.Die
beantwoordden het vuur én troffen
raak: de verdachte werd dodelijk ge-
raakt. In zijn voorruit werden achteraf
acht kogelinslagen vastgesteld. Geen
enkelepolitiemanraaktegewond.
Getuigen beschreven de interventie na-
dien als een indrukwekkende machts-
ontplooiing van tientallen agenten in
burgermet bivakmuts, zwaarbewapen-
despecialeeenhedenenopeenbepaald
moment zelfs een politiehelikopter die
in het midden van de snelweg landde.
Volgens het Vlaams Verkeerscentrum
werd een politievoertuig ook geramd
door een vrachtwagen die daarna door-
reed,maarhet isnietbevestigdofdat iets
metdeachtervolging temakenhad.
Kortetijd laterruktenspecialeeenheden
uit naar de flat van Hakim Benladghem
in de Hoffelijkheidsstraat, in een luwe

buurt inAnderlecht.Opzijngsmhadden
de speurders gegevens gevondenwaar-
uit bleek dat hij zijn woning grondig
gebarricadeerdhad.Eenoverbuurvrouw
zag omstreeks 16 uur het zwaarbewa-
pendeteamhetpandbinnenvallen.Wat
later werd een vrouw met hoofddoek
naar buiten geleid, met de armen ge-
boeid op de rug. «Ik zag de agenten zijn

flat inspecteren», getuigtNoraChamani.
«Hijwoondehiernognietzolang.Samen
met zijn vrouw en kind vormde hij een
onopvallendgezin.»

Boobytraps
Plots stond het voltallige team terug
buiten. In de flat bleken gevaarlijke
springstoffen opgeslagen te liggen. Uit
voorzorg werd de hele buurt ontruimd.
DOVO, de ontmijningsdienst van het
leger, kwam ter plaatse om het pand te
inspecteren. Volgens een politiebron
werd liefst 20 kilogram explosieven
ontdekt. Bij de huiszoekingwerden ook
eenboelwapensenheelwatparamilitair
materiaal gevonden. DOVO moest
daarvoor eerst een kast neutraliseren
die met een boobytrap was beveiligd.
Het meubelstuk was volgestouwd met
munitie, kogelwerende kledij, een dito
schild en handschoenen, een oorlogs-
helm, nachtkijkers, gasmaskers, een
duikmasker en zogenaamde ‘tactische
lampen’, die op vuurwapens kunnen
geplaatstworden.
Anderlechts burgemeester Eric Thomas
liet gisteravonduitschijnendatdeneer-
geschotenmaninderdaaddeeluitmaakte
van het terroristische milieu. Welinge-
lichtebronnenbevestigdendat. «Hakim

Benladghem is betrokken in een niet te
onderschatten terrorismedossier», zo
luiddehet. De zware gangsterwas opde
vlucht voor het Franse gerecht en de
Franse veiligheidsdiensten. Eind 2012
schakelden die de hulp in van de Belgi-
sche politie. «We ontvingen vanuit
Frankrijk twee rogatoire commissies
over de man», zegt Wenke Roggen,
woordvoerster van het federaal parket.
In samenwerking met de Franse speur-
ders werd een onderzoekscel opgericht
omzijnhandelingendoor te lichten.Het
Belgische gerecht startte ook een eigen
onderzoek. Daaruit bleek onder meer
dat Benladghem een aanslag plande in
ons land. «Wáár precies werd niet
duidelijk», luiddehetingerechtskringen.
«Maar hetwas iets groots.»Dat viel af te
leidenuit het paramilitairmateriaal dat
hij de afgelopen maanden verzameld
had. Meer dan waarschijnlijk wilde de
verdachte een symbolisch doelwit aan-
vallen. Opblazen, wellicht, gezien de
grote hoeveelheid explosieven die de
politiebij hemthuis aantrof.

Onder de radar
Deman is in Brussel ook goed gekend in
het zwaremisdaadmilieu. Bij de overval
in Anderlecht zouden Benladghem en
zijn twee kompanen volgens het Brus-
selse parket acht wapens buit gemaakt
hebben,waaronderookoorlogswapens.
Mogelijk wist de bende dat hun slacht-
offer lid was van een schietclub en dus
wellichtwapens inhuishad.
Het iswel vreemdtenoemendatHakim
Benladghem—dieduidelijkeenaanslag
voorbereidde — zich in ons land inliet
met gewapende overvallen. Normaal
probeert zo iemand bovenal om onder
de radar teblijven.
Er vonden gisteravond nog twee huis-
zoekingen plaats op andere adressen
in ons land. Waar is niet duidelijk,
maar alvast niet in Brussel. De politie
verhoorde gisteravond laat zijn echt-
genote. Het is nog niet geweten in
hoeverre zij betrokken is in het terreur-
dossier.

(KML/ABH/CDS/GVV/TVH/FEL)
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Een terreurverdachte die
een zware aanslag plande in
ons land, is gisteren in een
vuurgevechtmet de politie
doodgeschoten op de snel-
wegA8 in Henegouwen. De

39-jarigeman vanAlge-
rijnse afkomst had eerst

zelf het vuur geopend op de
patrouilles. Korte tijd later

werd in het appartement
vanHakimBenladghem

in Anderlecht 20 kilogram
explosieven gevonden.
Demanwas bekend in

het zwaremisdaadmilieu
en werd zowel in ons land
als in Frankrijk verdacht

van terrorisme.

Vorige week nog
betrokken bij

brutale overval
Demandiegisterendoodgeschoten

werd,wasdehoofdverdachte in

eengewelddadigeovervalopeen

restaurant inAnderlecht, vorige

donderdag.Deuitbaterkreeg toen

tweekogels inhetbeen.

Deverdachtehandeldebijdieoverval
niet alleen: hij viel restaurant ‘De Pa-
jot’ binnen met twee kompanen, op
eenmomentdatuitbaterWarTomsin
met enkele klanten een feest aan het
bespreken was. De drie gewapende
mannen — de hoofdverdachte had
eenmachinegeweer, de twee andere
daders elk een pistool — riepen dat
iedereenopdegrondmoest gaan lig-
gen. Tomsin ging echter de manmet
het geweer te lijf, maarwerd neerge-
slagen. Nadat de gemaskerde daders
de kluis hadden leeggemaakt én ook
meerdere wapens buit maakten die
Tomsin er blijkbaar gestockeerd had,
schotenzeheminhetbeenennamen
devlucht.Depolitiemaaktesindsdien
jacht op hen. Alles wijst erop dat één
vanhennudus doodgeschoten is. «Ik
ben opgelucht», reageert de uitbater.
«Niet dat hij voor mij dood moest,
maar het nieuws stelt me gerust. Die
mannen hadden ermee gedreigd dat
ze me zouden vermoorden als ik de
politie erbij zouhalen.» (ABH/KW)

BIJ DE HUISZOEKING
WERDEN OOK
OORLOGSWAPENS,
MUNITIE, NACHTKIJKERS,
GASMASKERS EN
KOGELWERENDE KLEDIJ
AANGETROFFEN

Speurders dragen grote zakkenmet verdachte spullen buiten
uit het appartement vanBenladghem inAnderlecht. Foto Lecocq

TERREURVERDACHTE
UITGESCHAKELD

voor hij 20 kg explosieven kan benutten
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POLITIE SCHIET GANGSTER NEER TIJDENS ACHTERVOLGING OP SNELWEG

Deverdachte probeerde één van de politievoertuigen in de berm te duwen. Toen datmislukte, opende hij het vuur.
De tweede patrouille loste daaropmeerdere schoten in zijn richting. HakimBenladghemwerd dodelijk getroffen.

Ook twee arrestaties
in Frankrijk

In de Franse stad Toulouse zijn gister-
avond twee arrestaties verricht die
verband houden met Mohamed Me-
rah, de jonge Fransemoslimextremist
die in maart van vorig jaar door de
politieomgebrachtwerdnadathij zelf
zeven mensen had gedood tijdens
verschillende moordaanslagen. Of er
een link is met de nieuwe terreurzaak
inBelgiëwouniemandkwijt. Maarhet
is wel al geruime tijd bekend dat de
entourage van Merah sterke banden
met België had. Zo verbleven er leden
vanhet netwerk ronddeHenegouwse
zelfmoordterroristeMurielDegauque
bij hun Franse geestesgenoten, zou
Merah in Pakistan een opleiding heb-
bengenotenbijdeTunesisch-Belgische
topterrorist Moez Garsallaoui en zat
hij in 2010 een tijdlang ondergedoken
inBrussel. (GVV)


