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130.000
Naast alle geplande maatregelen van de federale
regering zijn er nog 130.000 extra jobs nodig om
de Europese doelstelling tegen 2020 te halen.
Binnen vijf jaar moet ons land een werkzaam
heidsgraad van 73,2 procent behalen. Minister
van Werk Kris Peeters (CD&V) beklemtoonde
gisteren tijdens zijn beleidsverklaring dat hij ga
ranties eist van de werkgevers op nieuwe banen.

‘Elke minister heeft dezelfde
boodschap gegeven, weliswaar
in een verschillend
vocabularium.’
Premier Charles Michel (MR) ontkent in de kamer
de kakofonie over de vermogenswinstbelasting.

‘Maar’ 40 miljoen
euro voor personen
met een handicap

Vlaams minister van Wel
zijn Jo Vandeurzen
(CD&V, foto) maakt vol
gend jaar 40 miljoen euro
vrij voor het beleid rond
personen met een handi
cap. Voor de hele legisla
tuur trekt de Vlaamse rege
ring 330 miljoen euro uit.
Het budget voor de per
soonsvolgende financie
ring, het stokpaardje van
Vandeurzen, is pas voor
zien voor 2016. Oppositie
partij SP.A reageert meteen
kritisch. ‘Een zeer mis
plaatst hoerabericht’, zo re
ageert Bart Van Malderen
(SP.A) op de reactie van mi
nister van Welzijn Van
deurzen. ‘In de realiteit
moet de minister toegeven
dat hij geen middelen heeft
om de persoonsvolgende fi
nanciering uit te rollen in
2015. We staan voor min
stens twee jaar uitstel en
ondertussen blijven de per
sonen met een handicap
letterlijk en figuurlijk in de
wachtrij staan.’ (san)

Bonte gaat solo
tegen Syrië
strijders

De Vilvoordse burgemees
ter Hans Bonte (SP.A) is het
getalm over de Syriëstrij
ders ‘kotsbeu’. Hij heeft een
wetsvoorstel klaar dat het
mogelijk maakt om de reis
documenten van minderja
rige potentiële vertrekkers
in te trekken .

Samen met de andere bur
gemeesters die geconfron
teerd worden met vertrek
kende jihadi’s in hun ge
meente had Bonte drie
weken geleden al een op
roep gelanceerd. Nu pro
beert hij het alleen, al hoopt
hij nog steeds dat de meer
derheidspartijen zijn voor
stel mee indienen.

Kortrijks burgemeester
Vincent Van Quickenborne
(Open VLD) reageert: ‘Op 9
december zitten we een
eerste keer samen met de
minister van Binnenlandse
Zaken om te bekijken hoe
we het regeerakkoord gaan
uitvoeren.’ (hca)
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Tony Vandeputte (foto), de
voormalige topman van het
VBO, is op 68jarige leeftijd
overleden. Volgens de vroe
gere voorzitter van het ACV
Luc Cortebeeck, die vaak met
hem onderhandelde, ‘verlie
zen we een werkgeversleider
die zijn stempel drukte op het
sociaal overleg en de sociale

vrede in de overgang van de
20ste naar de 21ste
eeuw’. Vandeputte sloot onder
meer akkoorden over de com
binatie arbeid en gezin en het
zogenaamde ‘herenakkoord’,
over stakingen.

De huidige CEO van het VBO,
Pieter Timmermans, werd in
dertijd door Vandeputte aan
geworven. Toen Vandeputte in
2003 geconfronteerd werd met
pancreaskanker volgde Tim
mermans hem op. ‘Hij was
mijn leermeester en ook na
zijn vertrek is hij mijn mentor
gebleven. Hij had altijd oog
voor het ruimere plaatje en
weigerde enkel op korte ter

mijn te denken.’
Timmermans nuanceert wel de

perceptie dat het sociaal overleg
in de tijd van Vandeputte vlot
ter verliep dan vandaag. ‘Ook
onder Tony zijn er lange jaren
geweest waarin het overleg
compleet stil lag. Hij sprak trou
wens consequent over het soci
aaleconomisch overleg en niet
over het sociaal over
leg. Omdat hij van
oordeel was dat je
de sociale koek
pas kan verdelen
wanneer de eco
nomische funda
menten er lig
gen.’ (hca)

Minister van Financiën Jo
han Van Overtveldt (NVA) is
van plan om het Zilverfonds te
laten uitdoven. Tijdens de
voorstelling van zijn beleids
nota kondigde hij aan dat hij
laat bestuderen wat de financi
ele en budgettaire gevolgen
daarvan zullen zijn. Het Zilver
fonds werd in 2001 gelanceerd
door de eerste regeringVer
hofstadt om de kosten van de
vergrijzing op te vangen. Door
jaarlijks begrotingsoverschot
ten in een fonds te storten
moest een spaarpotje ontstaan
waarmee de pensioenen kon

den worden betaald.
‘Gaandeweg werd duidelijk

dat het om een soort illusie
ging’, zegt professor Marc De
Vos van het Itinera Instituut.
SP.Aer Johan Vande Lanotte,
die als begrotingsminister aan
de wieg stond van het fonds,
bleef het idee wel verdedigen.
Maar al tijdens de vorige legis
latuur werd duidelijk dat het
fonds zonder SP.A niet zou
overleven. CD&Vvoorzitter
Wouter Beke lachte recent in
de Kamer dat ‘er in het Zilver
fonds nog minder zit dan in de
brooddoos van mijn kinderen’.

Op 31 oktober stond de teller
van het Zilverfonds op 20,6
miljard euro. ‘Daarmee kan je
iets meer dan een half jaar de
Belgische pensioenen betalen’,
zegt De Vos, ‘maar zelfs dat
klopt niet, want die 20 miljard
is geen echt geld. Eigenlijk

gaat het om schuldvorderingen
op de overheid. Je kan het nog
het best voorstellen als ie
mand die een papiertje in zijn
zak steekt waarop staat dat hij
20 miljard euro schulden
heeft. Daarmee heeft die per
soon nog geen 20 miljard eu
ro. Het is alleen een reminder
dat hij dat geld nu niet mag uit
geven.’

‘Louter budgettaire operatie’

Tijdens de hoorzitting van
Van Overtveldt wezen zijn par
tijgenoten er ook op ‘dat de af
schaffing ons jaarlijks 120.000
euro zou besparen. Dat geld
gaat nu naar onder meer de
personeelsleden, het jaarver
slag en de zitpenningen van de
raad van bestuur.’ Op de re
centste vergadering van de
raad van bestuur, twee weken

geleden, is over een mogelijke
opdoeking met geen woord ge
rept. Het is de leden ook niet
meteen duidelijk hoe de begra
fenis moet worden geregeld.

Voor het pensioenrapport van
de expertencommissie onder
leiding van oudSP.Aminister
Frank Vandenbroucke maakt
het einde van het Zilverfonds
in elk geval geen verschil. ‘Wij
zijn ervan uitgegaan dat het
pensioensysteem op zichzelf in
evenwicht moet zijn’, zegt
Vandenbroucke. ‘Als men nu
beslist om het fonds op te doe
ken, dan heeft dat geen gevol
gen voor de strategie die wij
voorstellen. Het gaat om een
louter budgettaire operatie.’
Johan Vande Lanotte, vandaag
Kamerlid voor SP.A, wenste
gisteren niet te reageren. ‘Laat
ze nu maar even doen. Ik zal
eerst de plannen bekijken.’

Minister van
Financiën Johan Van
Overtveldt (NVA)
hoopt het Zilverfonds
definitief te begra
ven. Het geloof in het
pensioenspaarpotje
dat dateert uit de
eerste regering
Verhofdstadt was al
langer verdwenen.
Van Overtveldt moet
wel nog bestuderen
wat de financiële en
budgettaire gevolgen
zouden zijn.

HANNES CATTEBEKE

Minister van
Financiën
bestudeert hoe
Zilverfonds kan
worden opgedoekt

Van Overtveldt wil af van
erfenis regeringVerhofstadt

De vroegere gedelegeerd
bestuurder van het Ver
bond van Belgische On
dernemingen (VBO), ba
ron Tony Vandeputte, is
overleden. Jarenlang
drukte hij zijn stempel op
het sociaal overleg.

Voormalige VBOtopman overleden

Het Zilverfonds:
b In 2001 gelanceerd

door regering
Verhofstadt

b Doel: Via jaarlijkse
begrotingsoverschotten
pensioenen betalen

b Fonds bracht nog
maar 20,6 miljard
euro op

b Van Overtveldt wil
fonds opdoeken

Minister van Financiën

Johan Van Overtveldt. Foto: blg
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De start van de Gentse gynaecologe
Elke Sleurs in de nieuwe regering valt
nog het best te vergelijken met die van
Maggie De Block (Open VLD) in 2011.
Ze begonnen beiden hun politieke car
rière in het parlement als dossiervre
ters en nobele onbekenden. Ze kregen
beiden een geneeskundige opleiding en
hebben – naar eigen zeggen – dezelfde
‘diagnostische’ manier om de zaken
aan te pakken. En net als De Block in
dertijd op Asiel en Migratie, moet
Sleurs zich als staatssecretaris probe
ren te bewijzen op een departement
waar ze tot voor kort nauwelijks of
niets van af wist: de bestrijding van fis
cale fraude. Daar krijgt ze al meteen af
te rekenen met de perceptie dat de
nieuwe federale regering veel ‘milder’
zou optreden tegen fraudeurs.

Het aantal meldingen van fiscale
fraude boomt. De man in de straat
klaagt.

‘Die stijging is inderdaad spectaculair.
In behoorlijk wat gevallen gaat het over
mensen die hun buren aanklagen om
dat ze plots een mooie auto kunnen ko
pen of heel vaak op reis gaan. Voor een
groot deel is dat wellicht afgunst. Het is
in elk geval een belangrijk signaal. Het
is duidelijk dat de Vlaming wakker ligt
van fiscale fraude. Er leeft een groot
gevoel van onrechtvaardigheid.’

En net nu pleit de regering voor
meer ‘vertrouwen’ in de eerlijk
heid van de bedrijven. In een land
waarin belastingen ontduiken een
nationale sport lijkt, is dat toch
wat naïef?

‘Bwa, dat lijkt misschien zo. Als je er
al van uit gaat dat frauderen een natio
nale sport is, dan is er veel fout gelopen

de laatste jaren. Ik pleit alleen voor
respect en dat geldt voor beide kanten.

Respect vragen voor fraudeurs,
terwijl de frustratie in de samenle
ving zo groot is. Is dat wel een goed
signaal?

‘Voor alle duidelijkheid: iemand die
fraudeert, zal worden aangepakt. Ik zit
hier om fraude op te sporen en keihard
aan te pakken. Maar controles van de
fiscus kunnen op verschillende manie
ren gebeuren, Ik hoor verhalen van

sommige belastingcontroleurs die op
stap gaan in korte broek, alsof ze op va
kantie zijn, terwijl er evengoed mensen
zijn die speciaal een nieuw pak kopen
om naar een controleur te gaan.’

In de beleidsverklaring staat heel
expliciet: ‘fraudebestrijding mag
de reguliere economie niet treffen’.
Dat is toch een vreemde uitspraak?

‘Het gaat er vooral om dat we eerlijke
mensen willen stimuleren. Of moeten

we nu plots denken dat iedere kleine
zelfstandige in Vlaanderen een frau
deur is? Moeten we iedere slager of
bakker die zich dagenlang uitslooft
maar de kleine finesses van de wet niet
kent, benaderen als een zware frau
deur? ’

De wet is te moeilijk dus foutjes
kunnen gebeuren?

‘Kijk, elke Belg wordt geacht de wet
volledig te kennen. Kent u de volledige
wet? Nee, ik dacht het niet. Ik ook niet
hoor. Waarmee ik niet gezegd heb dat
we medelijden moeten hebben met
fraudeurs.

De vorige regering haalde in drie
jaar 1,8 miljard euro op bij fiscale
fraude. U mikt de komende vijf
jaar op amper 200 miljoen euro.
Dat is toch weinig ambitieus?

‘Ik weet dat daar wat schamper over
gedaan wordt, maar dat beeld is totaal
verkeerd. We zijn gewoon realistisch
geweest. Ik kan hier nu heel gemakke
lijk beginnen rondstrooien met tien,
twintig, dertig miljard. Blijkbaar doet
dat er allemaal niet toe. Voor we een
bedrag in de begroting kunnen in
schrijven, moeten we het eerst opspo
ren.’

De uiteindelijke opbrengst zal dus
veel hoger liggen?

‘Ik hoop het, maar ik lig niet wakker
van dat cijfer of de interpretatie ervan.
Hebben we het te laag ingeschat, zo
veel te beter. Het is niet omdat we er
nu een getal op plakken, dat mijn ambi
tie niet groter is. We moeten eerst het
systeem aanpakken. Belastingontwij
king is niet illegaal. Dat kan je alleen
maar aanpakken door de wetten aan te
passen. Als we daardoor fraude kunnen
vermijden, zullen we die grote sommen
op termijn wel binnenhalen. En is dat
bedrag dan nu wat laag geschat? Mis
schien wel.

Tot slot: wie het wel goed doet, zou
‘een positieve stimulans’ krijgen?

(lacht) ‘Klopt, dat moeten we nog uit
werken. Een eerlijke burger moet meer
worden gerespecteerd door de over
heid. Hoe we dat precies gaan uitwer
ken weet ik nog niet. Voor mijn part
mag het een sticker zijn op uw auto: Ik
betaal mijn belastingen zoals het moet.

De ergernis over fiscale
fraude zit heel diep bij de
Vlamingen, zo blijkt uit het
aantal meldingen dat jaar
lijks spectaculair stijgt. Net
op dat moment lijkt de
federale regering zowaar
begrip te tonen voor de
fraudeurs. ‘Klopt niet’,
reageert de nieuwe staats
secretaris voor Fiscale
Fraudebestrijding Elke
Sleurs (NVA). ‘We gaan
fraude keihard aanpak
ken. Maar mogen we wat
respect vragen voor een
bakker of een slager die de
kleine finesses van de wet
niet kent?’

SIMON ANDRIES EN BART MOERMAN

‘Wie kent de
volledige wet?
Ik niet hoor’

Parkeerkaarten voor
gehandicapten
sneller ingetrokken

In de beleidsver
klaring Armoede
bestrijding, die
vandaag wordt
voorgesteld in het
federaal parle
ment, wijdt Sleurs
een opvallende
passage aan ‘par
keerkaarten’. Als
staatssecretaris
voor Personen
met een Handicap
wil ze de strijd
aangaan met het
misbruik van par
keerkaarten voor
gehandicapten.
‘Als die mensen
overlijden, is hun
familie niet ver
plicht om die par
keerkaarten met
een terug te stu

ren. Ze gaan dus
gewoon over in de
handen van hun
kinderen of klein
kinderen. Daar is
nu heel weinig
controle op.’ Om
die grote bron van
ergernis binnen
de sector tegen te
gaan, gaat Sleurs
de gehandicap
tenkaarten sneller
terugeisen. ‘Door
een betere infor
matieverwerking
gaan we de fami
lie van de overle
dene meteen een
voudig kunnen
opdragen om de
parkeerkaart te
rug te sturen.’
(san)

STAATSSECRETARIS ELKE SLEURS WIL NIET DAT ELKE KLEINE
ZELFSTANDIGE METEEN VAN FRAUDE VERDACHT WORDT

Kersvers staatssecretaris voor Fiscale

Fraudebestrijding Elke Sleurs wilt fraude

hard aanpakken, maar vraagt toch

respect voor de kleine zelfstandige die

wet niet volledig kent. Foto: Bart Dewaele

,,ELKE SLEURS
Staatssecretaris voor
Fiscale Fraudebestrijding

Ik hoor verhalen van
sommige belasting
controleurs die op stap
gaan in korte broek,
alsof ze op vakantie zijn
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