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BRUSSEL - Voorlopig komt er geen verlaging van de 
btw van 21 naar 6 procent op elektriciteit. Het voor-
stel wordt opnieuw aangekaart bij het overleg met 
de gewesten over de concurrentiepositie. Alle meer-
derheidspartijen waren ervoor gewonnen maar CD&V 
bleef tegenspartelen tijdens het topoverleg over de 
relancemaatregelen.
Ook de afschaf!ng van een be-
taalde feestdag, maatregelen om 
het gebruik van maaltijdcheques 
te vereenvoudigen en voorstellen 
om de !scaliteit op spaarproducten 
te wijzigen zijn maandag afgevoerd.
De verlaging van de btw op elektri-
citeit komt samen met maatregelen 
voor opleiding en aanwerving van 
werknemers ter sprake op de onder-
handelingen met de regio’s.

LAGER BTW-TARIEF OP ELEKTRICITEIT EN AFSCHAFFING BETAALDE FEESTDAG VAN TAFEL

Het voorstel om de btw op elektri-
citeit te verlagen werd vorige week 
gelanceerd door sp.a-vicepremier 
Johan Vande Lanotte. Volgens hem 
gaat het om een lastenverlaging die 
de economie snel nieuwe impulsen 
kan geven en bovendien gaat het om 
een ingreep die de staat weinig geld 
kost door de terugverdieneffecten. 
De andere meerderheidspartijen 
waren voor dit voorstel gewonnen.

Sp.a is Belgacom-baas 
Didier Bellens beu
BRUSSEL - John Crombez 
(sp.a), staatssecretaris 
voor Fraudebestrijding, 
eist “spijkerharde en glas-
heldere” duidelijkheid 
over de vastgoedcon-
structies van Belgacom-
baas Didier Bellens (foto). 

Bellens zou ook deel uitmaken van een 
bedrijf dat een gebouw van Belgacom 
wil kopen. “Als Bellens iets verkeerds 
gedaan heeft, is dat bijzonder lastig 
voor hem”, zegt Crombez maandag 
in De Morgen. “Vooral omdat het 
niet de eerste keer is dat Bellens het 
moeilijk heeft met ethische regels. De 
best verdienende overheidswerknemer 
van het land moet toch in staat zijn de 
juiste afwegingen te maken”, aldus 
Crombez. De socialisten ergeren 
zich volgens De Morgen ook aan 
het dedain dat Bellens (loon van 2,1 
miljoen euro) tentoonspreidde over 
de aftopping van de lonen van over-
heidsmanagers. Volgens Bellens is dat 
“het foute debat”.  Belga

CD&V-vicepremier Pieter De Crem 
gaf tegengas en handhaafde zijn 
standpunt wat maandagochtend tot 
een vrij harde confrontatie leidde in 
het kernkabinet. 

“Irrationeel”
“Iedereen is het erover eens dat 
de lasten op arbeid moeten ver-
schuiven naar lasten op milieu of 
consumptie. In het jaar voor zo’n 
hervorming net het omgekeerde 
doen, minder lasten op consumptie 
en milieu, is irrationeel”, aldus het 
CD&V-standpunt. 
Volgens cijfers van de Vlaamse 
christendemocraten zou het elek-
triciteitsverbruik bij particulieren 
stijgen als het btw-tarief  daalt. 
Dat zorgt voor meer CO2-uitstoot. 
Bovendien is de btw voor bedrij-

ven aftrekbaar, zij doen dus geen 
voordeel aan de btw-verlaging op 
elektriciteit.
Cijfers van het Planbureau, 
dat diverse scenario’s over 
de BTW-tariefverlaging 
berekende, gaven de 
voorstanders van het 
sp.a-voorstel nochtans 
gelijk. Een BTW-verlaging 
van 21 naar 6% vanaf april 
2014 levert in vijf jaar meer 
banen op en kost minder 
dan een klassieke operatie 
lastenverlaging van 600 
miljoen euro vanaf 2015. 
Dit scenario zal leiden 
tot bijna 11.000 extra 
banen in 2018 tegen-
over ruim 6.600 voor 
de lastenverlaging. 

Brandweer 
zet Brussel 
onder 
het schuim
BRUSSEL - Brand-
weerkorpsen 
uit het hele land 
betoogden giste-
ren in Brussel. Ze 
willen meer geld 
voor meer perso-
neel om zo te 
kunnen voldoen 
aan hun nieuwe 
verplichtingen 
als gevolg van 
de brandweer-
hervorming. Zo 
mogen ze enkel 
nog uitrukken 
wanneer tien 
brandweerman-
nen aanwezig 
zijn. Met een 
tiental wagens 
blokkeerden 
ze de Wet,- de 
Troon- en de 
Belliardstraat. 
De ordediensten 
werden op een 
laag schuim 
getrakteerd. De 
betoging zorgde 
voor een totale 
verkeerschaos in 
hartje Brussel.

Foto Belga

Concurrentiepact afgeslankt
Daarenboven wordt de aanpassing 
van de lonen aan de index met vier 
maanden uitgesteld.
Het zag er maandagavond naar 

uit dat het kernkabinet op een 
akkoord afstevende over een 
afgeslankte versie relancemaat-
regelen voor een bedrag van om 
bij de 100 miljoen euro.

Dirk CASTREL

De andere meer-
derheidspartijen 
waren voor de 
lagere btw op 
elektriciteit ge-
wonnen, maar 
vicepremier De 
Crem (CD&V) 
gaf tegengas.
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30 procent minder 
loon voor baas FSMA
BRUSSEL - Jean-Paul Servais, de 
topman van marktentoezichthou-
der FSMA, levert 30 procent van 
zijn loon in. 

Servais zal nu, net zoals heel 
wat andere overheidsmanagers, 
290.000 euro verdienen, vergelijk-
baar met het loon van premier 
Elio Di Rupo (PS). 
Dinsdag moest minister van Fi-
nanciën Koen Geens (CD&V) in 
het parlement nog toegeven dat 
Servais na zijn herbenoeming 
voor zes jaar opnieuw jaarlijks 
420.000 euro zou ontvangen, 
maar daar besliste het kernkabi-
net intussen anders over. Servais 
is een gewezen kabinetschef en in-
timus van oud-!nanciënminister 
en huidig MR-vicepremier Didier 
Reynders. Belga

Bodyguards van 
Staatsveiligheid 
verhuizen naar politie
BRUSSEL - Bij Staatsveiligheid 
moeten alle 60 personeelsleden 
van de dienst close protection 
weg. Dat is de groep die minis-
ters en wereldleiders beschermt 
tegen mogelijke aanslagen. 

Een superkorps van 120 mensen 
bij de politie moet de dienst 
vervangen.  “De verhuizing van 
de leden van de Staatsveiligheid 
naar de politie kadert in de op-
timalisatie van de politie en het 
kerntakendebat”, zegt Ingrid 
Van Daele, woordvoerster van 
minister van Binnenlandse Zaken 
Joëlle Milquet (cdH). “Zowel de 
Staatsveiligheid als de politie zijn 
vragende partij voor de nieuwe 
regeling. Close protection is 
immers geen kerntaak van de 
Staatsveiligheid.” Belga

Waarborg huur sociale 
woning goedkoper
BRUSSEL - Wie een sociale woning 
huurt mag de waarborg voortaan 
in achttien maandelijkse schijven 
betalen. 

“Op die manier wordt 
de !nanciële last voor 
de sociale huurder op 
het moment dat die 
verhuist, kleiner”, 
zegt Vlaams minister 
van Wonen Freya 
Van den Bossche 
(foto, sp.a). Tot nog 
toe waren de regels voor sociale 
huurders behoorlijk strikt. Ze 
moesten twee keer de markt-
huurprijs betalen, wat een stuk 
meer is dan twee keer de reële 
huurprijs. Sommigen moeten zo 
tot 900 euro borg betalen. Van 
den Bossche past nu de regels aan. 
Voortaan moet de sociale huurder 
één maand sociale huur als borg 
storten, de rest kan in schijven 
betaald worden.  Belga

Bankentaks brengt 
96 miljoen euro op
BRUSSEL - De bankentaks, die de 
federale regering invoerde met 
de Programmawet van 22 juni 
2012, heeft in 2013 96 miljoen 
euro opgebracht.

Dat is meer dan de 80 miljoen 
euro die hiervoor begroot werd, 
zegt minister van Financiën 
Koen Geens in een antwoord op 
een schriftelijke vraag van Luk 
Van Biesen (Open Vld). Om 
kredietinstellingen aan te moe-
digen de economie te stimuleren 
introduceerde de regering via de 
bankentaks een hef!ng op de ge-
reglementeerde spaarboekjes die 
varieert van 0,03 tot 0,12 procent.

Belga

12 miljoen voor onderzoek 
veiligheid kerncentrales
MOL - Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in 
Mol krijgt 12,5 miljoen euro van GDF Suez (Electrabel) 
voor onderzoek naar onder meer de corrosie van de 
reactorvaten in kerncentrales. De onderzoekers gaan 
ook het systeem verfijnen dat radioactiviteit in de 
buurt van kerncentrales meet, en ze bekijken of ze 
micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) kunnen 
inzetten om laag radioactief afval te reduceren.

Het is niet de eerste keer dat de 
Frans-Belgische energiegroep 
GDF Suez, waarvan Electrabel 
een dochteronderneming is, aan-
klopt voor onderzoek in Mol. 
Maar vorige keer was Electrabel 
daartoe verplicht in het kader van 
het zogenaamde ‘pax electrica’, 
het akkoord met de regering om de 
drie oudste kerncentrales tien jaar 
langer open te houden. Nu niet. 
Ze hebben nu een raamakkoord 
afgesloten voor onderzoekspro-
jecten die over een termijn van vijf  

STUDIECENTRUM VOOR 
KERNENERGIE IN MOL 
VERFIJNT SYSTEEM OM 
RADIOACTIVITEIT NABIJ 
KERNCENTRALES TE METEN

jaar zullen lopen. “Maar zij moeten 
natuurlijk wel kunnen antwoorden 
op vragen over veiligheid die het Fe-
deraal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) stelt. Dan kun-
nen ze ofwel onderzoeksresultaten 
kopen ofwel zelf onderzoek laten 
uitvoeren. Wij zijn in elk geval blij 
dat ze voor ons hebben gekozen”, 
zegt Vincent Massaut, business 
development manager van SCK. 
Het gaat dan ook om een ruim 
budget. Een van de onderzoeken 
die zal gebeuren, is naar de corrosie 

van staal. Twee kerncentrales van 
Electrabel (Doel 3 en Tihange 2) 
hebben tien maanden stilgelegen 
nadat bij een controle in de wand 
van de reactorvaten ‘scheurtjes’ 
bleken te zitten. Ook die ‘scheurtjes’ 
zijn onderzocht door SCK. “Maar 
dat is een ander onderzoek”, zegt 
Massaut. “Daaruit bleek trouwens 
dat alles veilig is.” 

Scheurtjes
Feit is dat de scheurtjes voor "ink 
wat heisa hebben gezorgd die ook 
nog eens in andere Europese landen 
weerklank vond. De scheurtjes 
werden trouwens ontdekt omdat de 
techniek om metaal te onderzoeken 
ver!jnd is. Nu wordt er opnieuw 
onderzoek gedaan naar metaal, ook 
om nieuwe technieken te ontwik-
kelen. “We gaan eerst en vooral de 
Belgische kerncentrales onderzoe-
ken, maar de resultaten kunnen 
ze  overal gebruiken. Ook voor de 
bouw van nieuwe kerncentrales.”

Behalve onderzoek naar me-
taal en corrosie, wordt ook een 
nieuw systemen ontwikkeld 
voor het meten en monitoren 
van radio-activiteit in de buurt 
van reactoren. Zo kunnen ze ook 
lagere dosissen meten dan nu het 
geval is. 

Bacteriën
“Een ander onderzoeksproject 
gaat dan weer over het reduce-
ren van het kernafval. Dat kan 
door scheiding van het materiaal 
twee à drie keer kleiner worden. 
Bij een ontmanteling van een 
kerncentrale kun je dat soms 
100 keer verkleinen, maar 1.000 
keer kan in sommige gevallen 
ook.” Zo gaan ze proberen om 
micro-organismen in te zetten 
om laag radio-actief afval dat 
bijvoorbeeld van ziekenhuizen 
komt, in omvang te beperken. Nu 
wordt dat afval nog opgeslagen.

Liliana CASAGRANDE

De onderzoekers van SCK in Mol gaan ook het 
systeem verfijnen dat radioactiviteit in de buurt 
van kerncentrales meet (foto: Tihange). Foto Belga

Foto PhN
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