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JASPER VEKEMAN

Nahetakkoordoverdehervorming
van de dotaties aan de koninklijke
familiewoensdag laait inde federa-
le regering opnieuw de discussie
over het koningschap op. Aan
Vlaamse zijde bestaat al langer een
consensus omaande rol vande ko-
ning te sleutelen,maaraanFransta-
lige zijde looptmenminder warm
voorhet idee.Daar leeftdevreesdat
een louter protocollairemonarchie
het land een stap dichter bij een
splitsing brengt.
VoorLukVanBiesen(OpenVLD)

is de beperking van de dotaties al-
vast maar een eerste stap. Het Ka-
merlidmeent dat er ‘een duidelijke
wens bestaat’ omhet koningschap

eenprotocollaire invulling tegeven.
De liberaalhieldgisterentijdenshet
vragenuurtje in de Kamer dan ook
eenpleidooivooreengrondigeher-
ziening vande rol van de koning in
het staatsbestel.
VanBiesensteltondermeervoor

omwetten niet langer door de ko-
ning, maar door de federale rege-
ring te laten ondertekenen. Boven-
dien zouhet staatshoofd enkel nog
de premiermoeten benoemen, die
opzijnbeurtdanzelf deanderemi-
nisterskanaanstellen. Enookderol
vande koning tijdens de regerings-
vorming isaanherzieningtoe, vindt
VanBiesen.
Coalitiepartner CD&V staat niet

afkerig tegenoverdevoorstellenvan
deVlaamse liberalen. Partijvoorzit-
ter Wouter Beke was voorzichtig,
maar vond een aantal zaken zeker
bespreekbaar.Alleenoverderolvan
koningtijdensderegeringsvorming
zit hij niet op dezelfde lijn als Van
Biesen. ‘Als de koning geen rol
speelt, wiemoet het danwel doen?

DeKamervoorzitter? ikdenkdatwe
beter iemandaanstellendieniet tot
een politieke partij behoort’, stelde
Beke.Ookdesp.a,dederdeVlaamse
coalitiepartner inderegering, toon-
dezich inhetverledenalgewonnen
vooreenceremonieelkoningschap.
Premier Elio Di Rupo (PS) liet in

de Kamer echter duidelijk verstaan
dat er deze legislatuur geen beper-
king van de macht van de koning
komt.Omzijn standpunt te verant-
woorden, beriep Di Rupo zich op
het akkoord over de staatshervor-
ming.Daarin staat enkel dehervor-
ming van de dotaties. ‘Een histori-
sche hervorming, want de belang-
rijkste sinds het ontstaan van de
Belgischemonarchie’, herhaaldeDi
Rupo.Depremierkreeg indeKamer
uit onverwachte hoek bijval voor
zijn stelling. ‘Ere wie ere toekomt’,
erkende Jean-Marie Dedecker
(LDD). ‘U bent de eerste in het 180-
jarige bestaan vandit landdie er in
slaagt de subsidies voor het Lakens
volkstheater iets te verminderen.’

OpenVLDwil de rol van de ko-
ning drastisch herzien. Aan
Vlaamse zijde kanhet voorstel
op bijval rekenen,maar de pre-
mier houdt vast aanhet akkoord
over de staatshervorming.

Discussieover ceremonieelkoningschap
laaitopnieuwop in federale regering

D
efederale regering komt vandaagbijeen om
een stap vooruit te doen in de zoektocht naar
één statuut voor arbeiders en bedienden. De
bedoeling is de impact vanmogelijke scena-
rio’s in kaart te brengen, zodat ermeer ratio

in de discussie kan komen.Daarna is het opnieuwaande
vakbonden endewerkgevers omeenuitweg te vinden.
Het ismoeilijk omoptimistisch te zijn over dat laatste.

Vakbondsmilitanten betoogdengisteren in Brussel om te
eisen dat arbeiders dezelfde ontslagbescherming krijgen als
bedienden. In pamfletten die opdie betogingwerden ver-
spreid, viel te lezenhoedewerkgevers niet opdie eiswillen
ingaan ‘onder het voorwendsel’ van de crisis.
Helaas is die crisis eenharde realiteit en geen voorwendsel.

Geert Bruyneel, de CEO vanVolvoGent die straks naar het
hoofdkantoor in Zweden verhuist, is er in een gesprekmet
De Tijd duidelijk over. ‘Alsmorgen arbeiders de voordelen
krijgen vanbedienden, kunnenweniet overleven. Danmogen
wehier de boeken sluiten.’

Blufpoker of niet? Het
lijstje recente saneringen en
sluitingen -met FordGenk,
ArcelorMittal enCaterpillar
als blikvangers - suggereert
vanniet. De aanhoudende
kaalslag bij kleinere indus-
triële bedrijven evenmin:
gisteren kondigdeDecoma
Belplas de sluiting aan, een
Genkse autotoeleverancier
met 500werknemers. Deze

week becijferde Ernst &Youngdat buitenlandse bedrijven
meer banen in België schrappendandat ze er via nieuwe in-
vesteringen creëren. Bedrijven stemmenmet hun voeten.
Het plaatje is duidelijker dan ooit. De federale regering

heeft de grote verdienste dat ze de financiëlemarktenheeft
helpen te kalmeren enhet begrotingstekort deels heeft af-
gebouwd.Maar in die oefening is teweinig aandacht gegaan
naar de concurrentiekracht vande Belgische bedrijven. Dat
geldt zeker voor die sectorendiemet het buitenland concur-
reren en veel arbeiderswerk geven, zoals de industrie. Zoals
VolvoGent dus. Een extra handicap in de vormvan zwaardere
ontslagprocedures dreigt de druppel te zijn die voor hende
emmer doet overlopen.
Daaromzouden twee dingenmoeten gebeuren. Dewerk-

gevers ende vakbondenmoeten aan tafel omde regerings-
scenario’s te bespreken. Dat kan vanzelfsprekend lijken,maar
dat is het niet. Vakbonden enwerkgevers in deGroep van
Tienhebbendaarover nogniet formeel onderhandeld. Als dat
niet dringendgebeurt, organiseren ze hun eigen irrelevantie.
Ten tweedemoet het doel vandehervormingduidelijk

zijn. Een eindemaken aandediscriminatie, zoals het Grond-
wettelijkHof het vraagt. En zo veelmogelijk jobs behouden,
zoals de economische realiteit het vraagt. Een oplossing hoeft
trouwens niet radicaal te zijn: het nieuwe systeemkangelei-
delijk ingaan.Maar opde bonden en zeker opde PS rust de
immense verantwoordelijkheid omhun achterbanuit te leg-
gendat de economische realiteit niet kanworden genegeerd.
Endat het geen optie is dat door het nieuwe statuut bedrijven
de boeken sluiten enwemetminder jobs eindigen.
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VolvoGentmaakt duidelijk dat inde zoektocht
naar één statuut voor arbeiders enbedienden
niet alleen rechtvaardigheid speelt,maar ook
de economische realiteit. Endie is ongenadig.

Als de bonden
en de werkgevers
niet dringend
om de tafel gaan
zitten, organiseren
ze hun eigen
irrelevantie.

DIETER SNOECK

‘PhilippeVander Putten begraaft
zichzelf levend als nieuweCEO
@BOIC.Wat zal die schrikken.’ De
tweet vande voormalige sport-
journalist Hans Vandeweghe laat
aanduidelijkheid niets tewensen
over.Wie bij het BOIC aande slag
gaat, is niet goedwijs, lijkt het
wel. Het BelgischOlympisch en
Interfederaal Comitéwordt kri-
tisch bekeken: sportief steeds
meer overbodig in een landwaar
de regio’s verantwoordelijk zijn
voor topsport, commercieel te
weinigmeerwaarde.
Wat drijft topmanager Philip-

pe Vander Putten omdaar vanaf
1 september voltijds tewerken? ‘Ik
wilmijn ervaring alsmanager ten
dienste stellen vande erg boeien-
de sportwereld. Ik ben zelf sport-
beoefenaar: tennis,mountain-
bike, golfen, zwemmen. Als je ziet
hoeveelmoeite topatletenmoe-
ten doenomdie prestaties neer te
zetten, danwil ik daar graag bij
helpen.Wat u zegt over die repu-
tatie... Laatme eerstmet de ver-
schillende belanghebbenden
spreken.We zullen danwel zien
hoehet precies zit.’
Laat er geen twijfel over be-

staan: de 54-jarige Vander Putten
is een topper. Marketeer vanhet
Jaar in 1994, vicevoorzitter van
Kraft Jacobs Suchard (nuMonde-
lez) enCEO van Proximus. Tussen
2006 en 2008 leidde hij boven-

dien de fusie van SNBrussels Air-
lines enVirgin tot Brussels Air-
lines. Vandaag is hijmeer opde
achtergrond actief: ondermeer
als bestuurder bij Foun-
tain enViangro.
Het BOIC is naar

grootte een stap te-
rug voor Vander
Putten: een 30-tal
mensen enbud-
get van een 6mil-
joen euro. Toch
zal hij de han-
den vol hebben
omhet BOIC
vooruit te hel-
pen,weet
Vandeweghe.
De docent
sportma-
nagement
aandeVUB
werkte in een vo-
rig leven zelf bij het co-
mité. ‘Totmidden ja-
ren 90was het BOIC
almachtig. Het had
eenmonopolie opde
Belgische topsport.

Maar het heeft zich rijk gerekend
ophet succes vande Spelen inAt-
lanta. Er ontstonden interne ru-
zies. En de regio’s,met deVlaamse
sportadministratie Bloso op kop,
zijn in dat gat gesprongen.’ Het
BOIC kreeg alsmaarminder geld
te beheren: van 95 procent vanhet
topsportgeld 20 jaar geledennaar
12 procent vandaag. ‘En een erg
groot deel gaat naar salarissen’,
weet Vandeweghe. Vandaag zijn
de taken in hoofdzaak herleid tot
het organiseren van een jaarlijkse
trainingsstage, de logistiek tij-
dens en rondde Spelen, en
het opstellen vande selec-
tiecriteria. Maar daar
groeit demacht vande
internationale sport-
bonden.
Vander Puttenheeft
wel een kans het comi-
té eennieuwe richting
in te sturen. Vier top-
managers, die elk
30 jaar actief waren
bij het BOIC, verla-
ten de komende ja-
ren het bedrijf.
‘Het BOIC zouop-
nieuw zijn naam
moetenuitspelen en

grote sponsors zoeken
voor nationale sportprojec-

ten. Maar danmoet Vander Put-
ten zijn hakbijl bovenhalen om
het kreupelhout te verwijderen.’
Pierre-Olivier Beckers blijft voor-
zitter vanhet BOIC.

M/Vvandedag
PhilippeVanderPutten
Ex-topmanProximusenBrusselsAirlinesmoetBOICnieuwedynamiekgeven

Europaslaatgeen
meaculpaover
aanpakGriekse crisis

De Europese Commissie vindt niet
dat ze in de fout is gegaan bij de
aanpakvandeGrieksecrisis.Onder-
zoekers van het InternationaalMo-
netair Fondshadden ineenrapport
brandhout gemaakt vandemanier
waaropGriekenlandwas ‘gered’. ‘Dit
is een leerproces’, reageerde een
woordvoerder van de Europese
Commissie. ‘Hetwas een noodsitu-
atie zonder voorgaande.’

Politiek & Economie, pagina 6

JobCohen: ‘Fortuyn
voeldedeproblemen
eerderenbeteraan’

Politiek & Economie, pagina 10

Buitenlandseonline
retailers rekenen
soms foutebtwaan

Buitenlandse bedrijven die in ons
landviahet internetverkopen, reke-
nensomsdebtwuithuneigen land
aan in plaats van de Belgische btw.
Datkanhuneen concurrentievoor-
deel opleveren, zegt Comeos. De
Belgische retailfederatie werkt aan
een studie die de problemen in
kaart brengt. De online verkoop
ontpopt zich intussen tot een echte
massamarkt.

Media & Tech, pagina 13

BrouwersSeefbier
enBrugseZot sluiten
contracten inVS

TweeVlaamsebrouwerijenhebben
tijdensdeBelgischeprinselijkehan-
delsmissienaardeVerenigdeStaten
belangrijke contracten getekend
met Amerikaanse importeurs. De
Antwerpse BrouwCompagnie kan
voortaan haar Seefbier ook op
Texaanse kaarten zetten. Brouwerij
De Halve Maan sloot contracten
voor de landelijke verdeling van
Brugse Zot en StraffeHendrik.

Politiek & Economie, pagina 9

Groeilanden
proberenbeleggers-
exodusaf te remmen

De beurzen van de groeilanden
stonden de voorbije jaren onder
stoomdankzijdemassalegeldcrea-
tie van de Fed. Geenwonder dat ze
als eerstevanhunpluimen latennu
deeindigheidvandestimulusdoor-
dringt.DeThaiseenFilipijnsebeurs-
bazenruktengisterenuitombeleg-
gers te overtuigen dat de forse da-
ling van hun beurzen sinds 22mei
onterecht is.

Beleggen, pagina 32

LudoSannen(sp.a)
wil soepeler taalwet
voorobligatiemarkt

Beleggen, pagina 31
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In het nieuws omdat
hij op 1 september
CEOwordt van het Bel-
gischeOlympisch en
Interfederaal Comité.

© PHOTO NEWS

AKKOORD
OVER STAATS-
HERVORMING

In het uitvoeringscomité voor
de staatshervorming (Comori)
zijn de acht partijen het eens
geraakt over de wetteksten
voor de overdracht van be-
voegdheden naar de regio’s.
‘Het gaat om 20miljard euro’,
zei staatssecretaris Servais
Verherstraeten (CD&V). Van-
daag snijdt het uitvoerings-
comité de nieuwe financie-
ringswet aan, wat de laatste
etappe is in de zesde staats-
hervorming. Volgende week
moeten alle teksten naar de
Raad van State kunnen ver-
trekken. Na het advies van de
Raad van State is het de beurt
aan het parlement, dat na de
zomer wellicht stemt.

ELLEN CLEEREN

EN PIETER BLOMME

Hetarrest vanhetEuropeseHof van
Justitiebezorgtderegering-DiRupo
kopbrekens.Wantderegeringheeft
slechts tweemogelijkheden: de fis-
cale vrijstelling op intresten van
spaarboekjes afschaffen of de vrij-
stellinguitbreidennaarbuitenland-
se spaardeposito’s.
De vrijstelling geldt vandaag tot

1.880 euro intresten per jaar en per
persoonenenkel voor spaarboekjes
bij bankenmet een zetel in België.
Buitenlandse banken kunnen dat
voordeel dus niet bieden. Het is die
discriminatie die volgens het Hof
weggewerktmoetworden.
Hetmakkelijkste zou zijn omde

fiscalevrijstellinguit tebreidennaar
buitenlandsebanken,maardatkost
geld.Eenbudgettairaantrekkelijke-
re optie is dat de fiscale vrijstelling
voorspaarboekjeswordtafgeschaft.
Dat kan ruim400miljoen euro op-
brengen.Gelddatgebruiktkanwor-
den bij de begrotingscontrole die
volgendeweek van start gaat. Daar-
bijmoetvoor 1miljardeurostructu-
relebesparingenenbelastingenge-
vondenworden. Als de regering er-
voor kiest de fiscale vrijstelling van

spaarboekjesaf teschaffen,danisde
helft vandeweg al afgelegd.
Raken aan de fiscale vrijstelling

van het spaarboekje ligt politiek
heel gevoelig. Het is eenmaatregel
die al vaak op tafel heeft gelegen,
maarwaarvangeenenkele regering
hetheeftaangedurfdomhemeffec-
tief te nemen. Dat deN-VA voor het
behoud van de fiscale vrijstelling is
(leesmeer in kaderstukje)maakt het
er voor de Vlaamse partijen niet
makkelijker op.
Minister van Financiën, Koen

Geens (CD&V), liet eerderdit jaar al
een ballonnetje op om de fiscale
vrijstelling af te schaffen. Maar hij
kreegvrij sneldewindvanvorenvan
de sp.a enOpenVLD. Gisteren pro-
beerdeGeensdespaardersgerust te
stellen. InhetVRT-programma‘Villa
Politica’ liet hij verstaandat hetwel
degelijk ookmogelijk is dat de vrij-
stellingwordt uitgebreid naar Bel-
gen met een buitenlandse spaar-
rekening. ‘Zoveel geld staat er niet
opbuitenlandse spaarboekjes.’
Ook Michel Vermaerke, de top-

manvanFebelfin,deoverkoepelen-
de federatie voor de financiële sec-
tor,wijst eropdathet arrestniethet
fiscaal voordeel viseertdatdeBelgi-
sche spaarders genieten, maar al-
leen het feit dat die vrijstelling dis-
criminerend is tegenover buiten-
landse banken.
Volgens Jef Wellens, fiscalist bij

Kluwer, zal een uitbreiding van de
vrijstellingniet zoveelkosten ‘zeker
nietopkorte termijn’.Devrijstelling
geldt enkel voor gereglementeerde
spaarboekjes. ‘Geen enkele bank is

flexibel genoeg om snel zulke pro-
ducten aan tebieden’, zegtWellens.
De fiscale vrijstellinggeldt - voor

alle duidelijkheid - vandaagniet al-
leen voor Belgische banken, maar
ook voor buitenlandse bankenmet
een vestiging in België. De houders
van een gereglementeerde spaarre-
kening bij bijvoorbeeld Rabobank,
Deutsche Bank, NIBC, ABN AMRO,
Triodos, of Van Lanschot kunnen
ookgenietenvandevrijstelling.Het
zijn immers allemaal banken met
een zetel in België.
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De fiscale vrijstelling die Belgen
genieten op intresten van spaar-
boekjes heeft een ongeoorloofd
discriminerendkarakter. Dat
besliste het EuropeseHof van
Justitie gisteren.
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FEITEN EN CIJFERS OVER HET SPAARBOEKJE

DIE TWEE VOORDELEN HELPEN
HET SPAARBOEKJE
POPULAIR TE MAKEN

HET VOORBIJE JAAR KWAM ER
17 MILJARD EURO BIJ
OP SPAARBOEKJES…
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NADINE BOLLEN

Tot 29meiwerden 1.002 aanvragen
voor fiscale regularisatie ingediend,
samengoedvooreenbedragvan156
miljoen euro.Dat brengt het aantal
ingediende dossiers dit jaar in am-
per vijf maanden al op 2.717. Dat is
meer dan de 2.341 aanvragen die in
2012werden ingediend.
Tussen de aanvraag voor een re-

gularisatie enhet afronden van een
dossier verloopt enige tijd. Over de
eerstevijfmaandenvan2013zijn961
regularisatieaanvrageneffectief ge-
regulariseerdvoor in totaal 221mil-

joen euro. Daaropwerd gemiddeld
eenbelastingtarief van29,8procent
ingehouden, goed voor een totale
fiscale ontvangst van 65,8 miljoen
euro.
Dat het aantal regularisatieaan-

vragen sinds december 2012 in een
stroomversnelling zit, heeft alles te
makenmetdeplannenvanderege-
ring-Di Rupo om vanaf 2 juli een
laatste rondje fiscaleamnestie teor-
ganiseren. Vandaag bespreekt de
ministerraad het wetsontwerp dat
daaroveroptafel ligt.Eenbelangrijk
puntdaarbij isde fundamentelekri-
tiek die de Raad van State eerder
dezeweek uitte, voornamelijk van-
wegedeongelijkebehandeling tus-
sen fiscaal verjaardeenniet-verjaar-
dedossiers.De regeringkandiekri-
tiekmoeilijknaast zichneerleggen.
Maardedrukisgroot,wantdedead-
line van 2 juli nadert met rasse
schreden.

Alleen al inmeiwerden ruim
1.000 aangiften voor fiscale re-
gularisatie ingediend. Niet al-
leenwerd een symbolische kaap
gerond, erwerdenbovendien al
meer aanvragen ingedienddan
over heel 2012.

65,8miljoen
Dit jaar werden al 961 fiscale
regularisatiedossiers afgerond.
Dat bracht 65,8 miljoen euro op.

Fiscaleregularisatierondt
kaapvan1.000aanvrageninmei

De N-VA eist een fiscale vrijstel-
ling op alle spaarinkomsten. Dat
zegt het N-VA-Kamerlid Veerle
Wouters in een reactie op het ar-
rest van het Europees Hof van
Justitie.
In principe heeft de regering
twee mogelijkheden om gevolg
te geven aan het arrest. De fis-
cale vrijstelling afscha!en of uit-
breiden naar buitenlandse
spaardeposito’s. De N-VAmeent
dat er nog een derde weg is: de
vrijstelling van alle spaarinkom-
sten. ‘We hopen dat de regering
in budgettair moeilijke tijden het
arrest niet aangrijpt om de vrij-

stelling af te scha!en. Dat zou
een gemakkelijke begrotings-
maatregel zijn. Maar sparen zou
op die manier ontmoedigd wor-
den.’
Volgens Wouters moet er een al-
gemene vrijstelling komen voor
alle spaarinkomsten. Het gaat
dus om inkomsten uit dividen-
den, kasbons, staatsbons, enz...
Ook inkomsten uit leningen aan
ondernemingen moeten kunnen
genieten van de vrijstelling,
vindt de N-VA. ‘Dat biedt moge-
lijkheden voor kmo’s die het
moeilijk hebben om kredieten te
verkrijgen bij de banken.’ PBL

N-VAWIL VRIJSTELLING
OP ALLE SPAARINKOMSTEN

Fiscale
vrijstelling
spaarboekjes
ondervuur

Veerle Wouters. © BELGA

Eenmogelijkheid is dat
de fiscale vrijstelling
wordt uitgebreid
naar buitenlandse
spaardeposito’s.

MINISTER VAN FINANCIEN

KOEN GEENS (CD&V)


