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5 Het aantal Europeanen dat uit België werd gezet omdat ze
een te zware belasting waren voor de sociale bijstand, is in
drie jaar tijd vervijfvoudigd van 502 in 2010 naar 2.407 in
2012. Roemenen, Bulgaren, Spanjaarden, Nederlanders en
Fransen vormen de top vijf.

‘Alleen de Europese Commissie
denkt nog dat besparingsdrift
de oplossing is’

Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) heeft wat
leedvermaak, nu het IMF de Commissie ter
verantwoording roept voor haar aanpak van de
Griekse crisis.
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Belfius-voorzitter
neemt ontslag

Alfred Bouckaert (67, fo-
to), de voorzitter van
staatsbank Belfius, heeft
ontslag genomen. Zijn ver-
trek heeft te maken met
een oud fraudedossier dat
weer opduikt, met name
rond de ‘forfaitaire buiten-
landse belasting’. Via dat
systeem hadden Belgische
belastingplichtigen die in
het buitenland roerende
voorheffing hadden be-
taald, recht op een forfai-
taire belastingaftrek van
15procent. Zo betaalden ze
geen twee keer belastingen.
Nadat fraude aan het licht
was gekomen, werd het
systeem in 1992 afgevoerd.

Veertien banken hadden
constructies opgezet met
valse waardepapieren.
Bouckaert leidde tussen
1989 en 1994 een van die
banken, Credit Lyonnais
Belgium (nu Deutsche
Bank). In 2000 werd hij
een eerste keer in verden-
king gesteld, gisteren werd
hij naar de correctionele
rechtbank doorverwezen.
(blg)

Senatoren leveren
geen loon in

De Senaat heeft beslist om
de vermindering van de
weddes van de senatoren
met vijf procent, dit jaar
niet door te voeren. Mo-
menteel heeft enkel de Ka-
mer de besparingsmaatre-
gel goedgekeurd. De parle-
menten van gemeen-
schappen en gewesten
hebben de weddes van hun
leden niet verminderd. Dat
zorgt voor problemen om-
dat niet alle senatoren de-
zelfde wedde zouden heb-
ben.

In het licht van de econo-
mische crisis vroeg pre-
mier Elio Di Rupo de parle-
menten om een besparings-
inspanning te doen.
Gehoopt werd dat ook de
deelstaatparlementen het-
zelfde zouden doen, maar
in 2012 bleken enkel beide
federale parlementen de
besparing door te voeren.
(blg)
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De Vlaamse Wooninspectie
bekritiseert fors de woonom-
standigheden van buitenlandse
werkkrachten in haar jongste
jaarverslag. ‘Er is een toename
van Roemenen, Bulgaren en
Polen die we in Vlaanderen te-
rugvinden in zeer erbarmelijke
woonomstandigheden’, zegt
Tom Vandromme van de
Vlaamse Wooninspectie.

Zo troffen inspecteurs die

werkkrachten aan in caravans,
opleggers van trucks, verlaten
kantoorgebouwen, vakantie-
chalets en in verlaten jeugdher-
bergen. ‘Los van de zeer slechte
omstandigheden, wonen ze
vaak ook met te veel mensen op
een beperkte oppervlakte’, al-
dus Vandromme.

Zo heeft de Wooninspectie
weet van een Vlaams klinker-
bedrijf dat via een legertje zeer

goedkope Oost-Europese werk-
krachten elke overheidsop-
dracht binnenhaalt. Maar tege-
lijk investeert het bedrijf am-
per of niet in de huisvesting
van zijn buitenlandse werk-
krachten. ‘Als deze mensen kla-
gen, dreigen ze ontslagen te
worden.’

Om snel verandering te bren-
gen in deze penibele situatie
vraagt de Wooninspectie dat er
naar het voorbeeld van Neder-
land zogenaamde ‘Polenhotels’
komen. ‘In Nederland gaat het
om omgebouwde kantoorruim-
tes buiten de woonkernen,
waar buitenlandse werkkrach-
ten goedkoop en degelijk on-
derdak vinden’, zegt Vandrom-
me.

Vlaams minister van Wonen
Freya Van den Bossche (SP.A)
kondigde gisteren aan dat ze
een grondig onderzoek vraagt
naar de schrijnende woonsitua-
tie van de buitenlandse werk-
krachten.

‘Met staatssecretaris voor

Fraudebestrijding John Crom-
bez (SP.A) is afgesproken dat
wanneer de woninginspecteurs
zo’n situatie op het spoor ko-
men, ze voortaan ook de sociale
inspectie moeten alarmeren’,
aldus Van den Bossche.

Tegenover het idee van een
‘Polenhotel’ staat ze naar eigen
zeggen wat ‘huiverachtig’. ‘Deze
mensen op industrieterreinen
afzonderen van de bewoonde
wereld, lijkt mij niet de oplos-
sing’, aldus de minister. Al gaat
Van den Bossche wel met de
Nederlandse autoriteiten sa-
menzitten om te kijken hoe zij
de problematiek aanpakken.

Vlaams parlementslid Mieke
Vogels (Groen), lid van de com-
missie Wonen, pleit in dat ver-
band voor een zogenaamde
‘matrassenafspraak’, ook al
naar Nederlands voorbeeld.
‘Een werkgever moet daar kun-
nen aantonen dat hij voor een
buitenlandse werkkracht dege-
lijk én betaalbaar onderdak
heeft voorzien.’

De Wooninspectie vraagt dat er in Vlaanderen,
net zoals in Nederland, een zogenaamd ‘Polenho-
tel’ komt omdat Oost-Europese arbeiders nu
vaak in zeer erbarmelijke omstandigheden leven.
Minister van Wonen Freya Van den Bossche
(SP.A) staat ‘huiverachtig’ tegenover het idee,
maar roept de hulp in van de sociale inspectie.

WERNER ROMMERS

Wooninspectie wil ‘hotels’ voor
buitenlandse werknemers

De arbeiders wonen vaak met velen
in een kleine caravan samen.

‘Stop Oost-Europese
arbeiders niet langer
in vuile krotten’

Slapen op de opleg-
ger van een truck.
‘Erbarmelijk’, aldus
de Vlaamse Woonin-
spectie. Foto: if

Ook de hygiëne laat
vaak te wensen over.

tijen kunnen hem daarin vol-
gen. Wel een discussiepunt is
de rol die de koning speelt bij
de regeringsvorming. Zowel
CD&V als SP.A sleutelen daar
liever niet aan, omdat er vol-
gens hen niemand een neutra-
lere rol kan spelen. Open VLD,
N-VA en Groen vinden dat het
parlement het voortouw moet
nemen na verkiezingen.

Hamvraag is echter wat de
Franstaligen gaan doen. Zij
stonden nooit te trappelen om
de rol van het koningshuis in
te perken, maar nu prins Filip
steeds meer in beeld komt als
toekomstige vorst staan ze er
zeker niet meer afkerig tegen-
over. (fem)

taken meer voor de ko-
ning. Alle andere Vlaamse par-

weest. Van de regering moeten
we daarover geen initiatief
verwachten. Dat maakte pre-
mier Elio Di Rupo gisteren
duidelijk in de Kamer. Het re-
geerakkoord rept hier immers
met geen woord over.

Van Biesen wil daarom het
parlement aan het werk zet-
ten. Hij gaat proberen – samen
met andere partijen – een ge-
zamenlijk voorstel uit te wer-
ken dat de rol van de koning
drastisch inperkt. Het onder-
tekenen en bekrachtigen van
wetten, het benoemen van mi-
nisters en staatssecretarissen,
het toekennen van gratie aan
gevangenen: als het van de li-
beraal afhangt, zijn dat geen

Het ijzer smeden terwijl het
heet is. Die tactiek past
Open VLD-Kamerlid Luk Van
Biesen toe nu hij voorstelt de
koning enkel nog een puur
protocollaire functie te geven.
De geruchtenmolen over een
troonsafstand van koning Al-
bert II draait op volle toeren
en de bereidheid in de politie-
ke wereld om het vorstenhuis
een nieuwe taakinvulling te
geven, is nog nooit zo groot ge-

Vlaamse partijen willen nu ook sleutelen aan rol van de koning

De Vlaamse partijen willen de rol
van Albert II drastisch inperken.

Als het aan de Vlaamse
partijen ligt, mag de vorst
straks alleen nog lintjes
doorknippen. Open VLD
gaat daarvoor in het parle-
ment een initiatief nemen.
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‘Door de bevoegdheden die
worden overgedragen, wordt
de Vlaamse begroting straks
groter dan de federa-
le.’ Staatssecretaris voor In-
stitutionele Hervormingen
Servais Verherstraeten
(CD&V) laat geen moment
voorbijgaan om te benadruk-
ken dat het communautair la-
beur van deze regering en de
groenen zonder weerga is.
Ook al is het niet altijd mak-
kelijk om de verschillende
staatshervormingen te verge-
lijken, is deze volgens de
CD&V’er qua omvang onge-
zien. Het pakket van 17 mil-
jard euro dat in 2011 werd on-
derhandeld, zal in 2015 –
overdracht van 5.000 ambte-
naren, werkingskosten en ge-
bouwen inbegrepen – al goed
zijn voor 20,2 miljard euro.

Het pakket moet in het na-
jaar nog groen licht krijgen
van het parlement, en de uit-
voering op het terrein zal ten
vroegste vanaf 2015 zichtbaar
zijn. Maar hoe dan ook krijgt
Vlaanderen straks een rist be-
voegdheden in handen die ons
raken in ons alledaagse le-
ven. Een overzicht.

GEZINSBIJSLAGEN

De Vlaamse overheid moet
straks uitmaken wat ze doet
met de 6,8 miljard euro die
vanaf 2016 naar de gezinsbij-
slagen (kinderbijslag, adoptie-
premie, geboortepremie) gaat.
Studies wijzen uit dat de kin-
derbijslagen lang niet meer de
kosten dekken of een dam op-
werpen tegen kinderarmoe-
de. De Vlaamse regering zou
de hoogte van de premie bij-
voorbeeld kunnen linken aan
de hoogte van het inko-

men. Of meer geven aan wie
het meer nodig heeft. Momen-
teel krijgt elk kind nog even-
veel, of de ouders nu veel of
weinig verdienen.

WONEN

Vlaanderen wordt straks niet
alleen bevoegd voor private
en sociale huurwoningen, het
zal voortaan ook zelf de
woonbonus kunnen toeken-
nen. De fiscale aftrek voor wie
een huis bouwt of koopt, kost
de staat nu ongeveer 1,5 mil-
jard euro, maar studies geven
aan dat het kostenplaatje fors
zal oplopen. Daarom zal er
voor toekomstige kopers wel-
licht wel iets veranderen. De
aftrek aanpassen aan de
grootte van het huis of het in-
komen is ook hier een moge-
lijkheid. Dat de tweede wo-
ning nog langer fiscaal zal
kunnen worden ingebracht, is
de vraag. Uiteraard zou de
Vlaamse regering de aftrek
ook gewoon kunnen vermin-
deren.

DIENSTENCHEQUES

Ook de dienstencheques zijn
straks Vlaams, en ook hier zal
Vlaanderen keuzes moeten
maken. Het systeem dreigt
immers het slachtoffer te
worden van zijn succes. Fede-
raal wordt er al 1,4 miljard
euro in gestopt en het aantal
gebruikers blijft stijgen. De
overheid legt naast de 8,5 eu-
ro immers nog eens 14 euro
per cheque bij. En gebruikers
mogen de kosten dan ook nog
eens fiscaal inbrengen. De

kans is dan ook groot dat de
Vlaamse regering het systeem
duurder zal maken.

WERK

De VDAB kan straks niet al-
leen werklozen begeleiden,
maar ook controleren en
sanctioneren. Werklozen acti-
veren zal dan makkelijker ge-
beuren als er ook een stok
achter de deur is. Vlaanderen
zal ook de sociale lasten voor
oudere werknemers kunnen
verlagen en zo gerichter de
problemen op de Vlaamse ar-
beidsmarkt kunnen oplos-
sen. Wallonië heeft meer te
kampen met jonge werklozen,
Vlaanderen met oudere.

VERKEER

Vlaanderen kan nu al via een
70 km/uur-bord een uitzonde-
ring maken op de federale re-
gel dat buiten de bebouwde
kom 90 kilometer er uur mag
worden gereden. Straks wordt
het zelf bevoegd en hoeft het
geen massa’s borden meer te
plaatsen omdat dan een alge-
mene regel van kracht zal
zijn. Vlaanderen zal straks
ook zelf nieuwe borden kun-
nen invoeren.

PROVINCIES

Ook al waren het vooral
Franstaligen die erop aan-
drongen, kan de Vlaamse re-
gering straks beslissen om de
provincies af te schaffen.
Volksraadplegingen organise-
ren behoort straks ook tot de
mogelijkheden.

Na BHV en de hervorming van de Senaat, legde de
federale regering gisteren nog de laatste hand aan de
concrete uitwerking van de staatshervorming. Vlaande-
ren krijgt zo een reeks bevoegdheden in handen waar-
mee het een verschil kan maken. FARID EL MABROUK

Maar wat gaat het daarmee doen?

‘Vlaanderen kreeg
nog nooit zoveel
bevoegdheden’

AKKOORD VAN 20,2 MILJARD EURO
b Gezinsbijslagen: 6,8 miljard
b Arbeidsmarkt: 4,8 miljard
b Gezondheidszorg (zieken- en rusthuizen): 5 miljard
b Fiscale uitgaven (vooral woonbonus): 3 miljard
b Varia (verkeersboetes, rampenfonds, ...): 0,6 miljard

Enkele tienduizenden vak-
bondsmensen hebben gisteren
in het Brusselse stadscentrum
geprotesteerd. Het ACV wilde
met deze betoging de druk op
de regering opvoeren, wat be-
treft de discussie rond een ge-
meenschappelijk statuut voor
arbeiders en bedienden. Ten
laatste tegen 8 juli moet de re-
gering de ongelijkheden tus-
sen beide statuten wegwerken.

Het ABVV verzette zich dan
weer tegen de plannen van mi-
nister van Werk Monica De
Coninck (SP.A) om de lonen
verder te bevriezen, al deelt
het ook de bekommernissen
van het ACV. Vanochtend
overlegt het kernkabi-
net overigens een
eerste keer over het
bereiken van zo’n
gemeenschappe-
lijk statuut. De
Coninck ont-
moet daarbij ook de so-
ciale partners. Het Verbond
van Belgische Onderne-
mingen vond de betoging
gisteren ‘onbegrijpelijk’.
‘Een betoging organiseren
om nogmaals te onderlij-
nen hoezeer men op zijn
eigen standpunt wil blij-
ven kamperen, brengt
ons geen stap dichter
bij een oplossing’, klonk
het. (wer)

Ondernemers vinden
vakbondsbetoging
‘onbegrijpelijk’

Enkele tienduizenden vakbonds-
mensen eisten gisteren dat de
regering snel werk maakt van
een gemeenschappelijk statuut voor
arbeiders en bedienden. Foto: blg

Uitvoering van nieuw
takenpakket zal pas in
2015 voelbaar zijn


