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ACV: «Makkelijke bonus legt sociale zekerheid droog»

Zaak van politieke verantwoordelijkheid: wijn proeven op het werk

zich af. De socialistische vakbond vreest hetzelfde, maar erg verrast is Robert Vertenueil,
algemeen secretaris van het ABVV, niet.
«Dit is nog maar eens het bewijs dat deze
regering gewoon de eisen van het VBO
(Verbond van Belgische Ondernemingen)
doorvoert.» Ook de liberale vakbond heeft
bedenkingen. «Bij deze regering is het altijd
ten gunste van de werkgever.»

De beslissing door de federale regering
waardoor het voor bedrijven makkelijker
wordt om fiscaal aantrekkelijke bonussen te
geven, past in de «sluipende drooglegging»
van de sociale zekerheid. Daar waarschuwt
de christelijke vakbond ACV voor. «Is dit een
perfide strategie voor verdere besparingen
in de sociale zekerheid door haar met de rug
tegen de muur te zetten?», vraagt het ACV

De vraag van 1 miljoen: is drinken op
het werk een kwestie van politieke
verantwoordelijkheid? Volgens het
districtscollege van Wilrijk alvast wel.
Omdat een nieuwe huiswijn moest
worden gekozen, had het lokale
bestuur er niet beter op gevonden om
de wijnen zelf voor te proeven tijdens
een zitting. De sp.a-oppositie staat op

haar achterste poten en schakelde het
integriteitsbureau in. «Hoe komen ze
erbij om de wijn in blinde proefsessies
te keuren? Dat is toch geen taak van
politici?», klaagt fractieleider Johan
Peeters aan. Het districtscollege antwoordt nuchter. «We konden toch niet
onze ambtenaren aanzetten tot drinken tijdens de uren. We nemen liever

zelf die politieke verantwoordelijkheid. Kwaliteitscontrole is nodig,
want we zijn net veranderd vanwege
klachten. En een openbare aanbesteding voor een sommelier was sowieso
duurder geweest. Twee van onze
leden hebben geproefd tijdens een
informele collegezitting», zegt voorzitter Kristof Bossuyt (N-VA). (NBA)

kindergeld naar buitenland
In 2015 werd 106.204.040 euro kinderbijslag uitbetaald in het buitenland. Dat
geld ging naar 33.645 rechthebbenden
met in totaal 60.538 kinderen die niet in
ons land worden opgevoed. Het kindergeld dat België betaalt aan OostEuropese kinderen die in eigen land
opgevoed worden, stijgt het felst.

Als de vader bij
een Belgisch bedrijf
werkt terwijl zijn
vrouw in eigen land
niet werkt, krijgen ze
daar een Belgische
uitkering gestort
De grootste bedragen worden
uitbetaald in Frankrijk (57 miljoen) Nederland (15,1 miljoen), Polen (12,2 miljoen),
Roemenië (4,6 miljoen) en
Spanje (2,7 miljoen). Opvallend is de forse stijging van de
Belgische kinderbijslag in
Oost-Europese landen. Het in
Polen uitgekeerde bedrag
steeg tussen 2014 en 2015 van
10 miljoen naar 12,2 miljoen
(+22%). Het felst was de stijging voor Roemenië: van
1,91 miljoen naar 4,6 miljoen
euro (+141%). Voor Bulgarije
werd een stijging opgetekend
van 386.750 naar 588.557 euro
(+52%).

België betaalt kinderbijslag
voor buitenlandse kinderen
van wie de vader in ons land
werkt. Roemeense bouwvakkers of Poolse truckers bijvoorbeeld, die bij een Belgisch
bedrijf ingeschreven staan en
wier echtgenote in eigen land
niet werkt, krijgen in hun
eigen land dus Belgisch
kindergeld gestort. Volgens
Depoortere moeten er maatregelen genomen worden om
de uitkering in die Oost-Europese landen aan te passen aan
de levensduurte. «De opvoeding van een kind in
Roemenië kost immers heel
wat minder dan de opvoeding
van een kind in België. Het
hoeft dan ook niet te verbazen
dat onze — naar Roemeense
maatstaven — hoge kinderbijslagtarieven een extra aanmoediging vormen voor
arbeidsmigratie naar ons
land.»

Europese regels
Vlaams minister van Welzijn
Jo Vandeurzen merkt op dat de
regeling ook in omgekeerde
richting werkt en de balans
ongeveer in evenwicht is.
«Belgen die in Luxemburg,
Nederland
of
Frankrijk
werken, krijgen ook het
kindergeld van die landen. In
2015 werd door die landen
94 miljoen uitgekeerd aan
kinderen in België.» De bedragen aanpassen voor nietBelgen is onmogelijk, aldus het
kabinet-Vandeurzen. «We zijn
gebonden aan Europese regelgeving. Kinderbijslag hangt in
de EU af van de economische
situatie en niet van de woonplaats Dat kunnen wij niet veranderen.»

Ernstig valt deze prins niet te nemen, en dus wordt er
over hem altijd weer lacherig gedaan. Als een cultheld
laat hij zich vieren op de uitreiking van de MIA’s. Dat hij
daar Bazart verbastert tot Bozar wordt dan gewéldig gevonden, als was hij de Eddy Wally van het koningshuis. De
verspreking was geen toeval, want de Bozar kent hij van
de Koningin Elisabethwedstrijd, waar Laurent sans gêne
in slaap viel bij een stukje cello, dopjes in de dovemansoren. Het wordt hem allemaal vergeven zoals je een
puber vergeeft. Alleen is dit kind intussen 53. Zijn
blamages worden vergoelijkt als strapatsen, zijn grillen
met de mantel der liefde bedekt. Wordt het niet stilaan

60.538

KINDEREN IN
87 LANDEN
Sterkste stijgers
Roemenië +141%
van €1,91 miljoen
naar €4,6 miljoen

Bulgarije +52%
van €386.750
naar €588.557

Polen +22%
van €10 miljoen
naar €12,2 miljoen

Grootste bedragen
Frankrijk
57 miljoen
Nederland 15,1 miljoen
Polen
12,2 miljoen
Roemenië 4, 6 miljoen
Spanje
2, 7 miljoen

Tot 123 ontslagen bij Agentschap Integratie en Inburgering
Bij het Agentschap Integratie en Inburgering moet een honderdtal werknemers
vrezen voor hun job. Dat blijkt uit een
intern verslag dat bij de redactie van
‘De Morgen’ belandde. De ontslagen
zouden een gevolg zijn van de stilvallende
instroom vluchtelingen, maar het
personeel heeft vragen bij de aanpak.
De eerste acht werknemers zijn in juli al de
laan uitgestuurd. Eén van hen kreeg via
telefoon te horen dat ze haar spullen mocht
komen halen. Daarna volgde nog een

Prins Provocateur
Er zijn zo van die dagen dat het surrealisme waarmee
België graag koketteert niet langer charmeert, maar
alleen nog irriteert. Zoals de vaststelling — ze is niet
nieuw, maar daarom niet minder absurd — dat een overbodige, balorige, hinderlijke, matig begaafde en chronisch
verongelijkte prins in dit koninkrijk meer verdient dan de
eerste minister. Ook al neemt Charles Michel hem straks
een vijfde van zijn dotatie af, dan nog houdt Laurent meer
over dan de premier. Dat is niet decent. Dat is decadent.

• PHILIPPE GHYSENS •
De cijfers volgen uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag
van Vlaams Parlementslid
Ortwin Depoortere (Vlaams
Belang). Het gaat om kinderen
die in 87 landen wonen. «Opmerkelijk: het bedrag is met
5,7% gestegen tegenover 2014.
Dat jaar werd 100.475.550
euro kinderbijslag ‘geëxporteerd’», stelt Depoortere vast.
In totaal gaat 1,69 procent van
ons totale kindergeld naar het
buitenland.

JAN SEGERS

n
e
o
j
l
i
m
6
0
€1

Onze opinie

OOST-EUROPA STERKSTE STIJGER

gesprek met haar coördinator, maar veel
wijzer werd ze daar niet uit. «Waarom precies ik moest vertrekken, is onduidelijk,
want ik heb uitstekende evaluaties. Het
enige dat ik weet is dat er besparingen zijn.»
Het personeel van het Agentschap vreest
voor nog meer ontslagen. In een verslag van
de ondernemingsraad zegt de directie:
«Misschien zullen er in de toekomst 123
mensen minder in het Agii (afkorting van
het agentschap, red.) werken.» Dat zou
betekenen dat één op de zes werknemers
moet vertrekken.
**

Die 123 vertegenwoordigen het budget dat
de Vlaamse regering vrijmaakte voor extra
aanwervingen tijdens de vluchtelingencrisis. Het Vlaams Agentschap gaf hen een
contract van onbepaalde duur omdat de
einddatum van de vluchtelingencrisis niet
te voorspellen was. «Onze middelen vallen
niet in één keer weg en dus kunnen we niet
voorspellen hoeveel ontslagen er nog
vallen en wanneer», zegt Ellen Coopman,
woordvoerder bij het Agentschap. «Een
collectief ontslag gaat niet, want dan zakt
onze dienstverlening in elkaar.» (BST)

Zelfs als Michel hem een vijfde
van zijn dotatie afneemt, verdient
Laurent nog altijd meer dan
de premier — hoe absurd is dat?
tijd om Laurent te herleiden tot zijn ware proporties en
intenties? Dit is geen sympathieke rebel without a cause.
Dit is de Prins Provocateur, die geen gelegenheid onbenut
laat om te spuwen op wie hem jaar na jaar een dotatie van
308.000 euro toekent — u en ik, die op een fractie van dat
bedrag evenveel belastingen betalen als hij.
Moet de aanwezigheid van prins Laurent op een feestje in
de Chinese ambassade tot een staatszaak worden opgeblazen? Natuurlijk niet. Voor een diplomatieke rel
weegt Laurent te licht. En ach, op allerlei handelsmissies
bakt ons land zoete broodjes met hetzelfde Chinese
regime. De verontwaardiging is dus selectief. Evenmin
bekladt Laurent hiermee het imago van de koninklijke
familie. Daar heeft die Laurent niet voor nodig. Dat doen
papa en mama wel zelf, in de herfst van hun leven. ’t Is
ook niet door die ene dotatie desnoods te halveren dat het
gat in de Belgische begroting wordt gedicht. Die dotatie
carrément afschaffen en Laurent de vrijheid bieden
om alsnog zelf de kost te verdienen is al helemaal geen
goed idee. De prins als sandwichman voor bedenkelijke
bedrijven en als naïeve schaamlap voor foute regimes:
je wilt het niet meemaken.
Is hij te benijden, de prins? Al jaren onderneemt hij
krampachtige en vaak slinkse pogingen om zin te geven
aan een beroepsleven dat bij wet gedoemd is om levenslang zinloos en doelloos te blijven. Als prins op overschot
wordt hij prinselijk betaald om niets te doen en niemand
te zijn. Daar komt zijn jobomschrijving op neer. Maar keer
op keer treedt hij zijn gedragsregels met voeten. Niet
onwetend, niet naïef, maar bewust, uit balorigheid en
frustratie. Laurent lokt de confrontatie uit. Onder
premier Leterme, premier Di Rupo, premier Michel:
telkens kreeg hij te horen dat het de laatste keer was
geweest. Telkens bleef een sanctie uit. Tot nu dus.
Niet alleen aan zichzelf is Charles Michel het verplicht
om in te grijpen. Ook, en vooral, aan al die gewone Belgen
die zich dat soort luxueuze rebellie niet straffeloos
kunnen permitteren. Genoeg gelachen met Laurent.
Zet er de schaar in.
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