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‘Het IMF maakt
de Europese
begrotingsregels
belachelijk en
moet op langere
termijn geen rol
meer spelen bij
een reddingsplan’
KLAUS REGLING
Hoofd Europees noodfonds ESM

MENSEN IN HET NIEUWS
JeanPaul Servais
Vooronderzoek naar
baas beurswaakhond
BRUSSEL | Het Brussels par

ket onderzoekt of de toenmalige
Commissie voor het Bank, Fi
nancie en Assurantiewezen
(CBFA) haar toezichtsrol wel ge
speeld heeft in een financieel
dossier van KBC Asset Manage
ment. Het parket heeft daarvoor
een vooronderzoek opgestart
naar verscheidene kaderleden

die toen bij de CBFA actief waren,
onder wie JeanPaul Servais, de
huidige voorzitter van CBFAopvol
ger FSMA. Dat bevestigde eerste
substituut JeanMarc Meilleur gis
teren aan De Morgen.
De zaak ging aan het rollen na een
brief die een anonieme klokkenlui
der aan de NVA had doorgespeeld.
In de brief staat dat de CBFA te
weinig aandacht besteedde aan de
prospectussen van complexe finan
ciële producten die KBC Asset Ma
nagment wilde uitgeven. (belga)
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REMEDIES TEGEN GOLF VAN ONTSLAGEN
Wat kan de regering een jaar voor de
verkiezingen nog doen om de vaart uit
de ontslagtrein te krijgen? De 26.400
banen die dit jaar verdwijnen, de

grootste ontslaggolf in achttien jaar,
zijn niet meer te redden én ook
volgend jaar raast de ontslagtrein
verder. Een combinatie van een

1.
Werven
in gang
steken

Professor Gert Peersman
vindt dat de regering de reste
rende tijd moet gebruiken om al
werven in gang te steken. Zo zou
ze het principe kunnen introdu
ceren dat een derde van de be
sparingen (of nieuwe inkomsten)
gebruikt wordt om de lasten op
arbeid te verlagen. Dit zou auto
matisch na de verkiezingen
voortgezet worden. ‘Voor de ver
schuiving van lasten op arbeid
naar indirecte belastingen, kan
de huidige meerderheid dit jaar
al de btw verhogen met 0,5 pro
cent en dat volgend jaar nog
maals doen. En aangeven dat ze,
als ze straks weer in de regering
zit, nog zo’n stap zal zetten.
Idem met de verhoging van de
pensioenleeftijd. Op die manier
toont de regering commitment
én komt het vertrouwen terug.’

2.
Discussie
arbeiders en
bedienden
afsluiten

Voor Chris Engels en Mar
tine Reynaers moet dit de top
prioriteit zijn: het afsluiten van
de discussie over het eenheids
statuut voor arbeiders en be
dienden. ‘Dit debat verpest het
sociaal klimaat en creëert onze
kerheid bij de werkgevers’, zegt
de topvrouw van Reynaers Alu
minium. En onzekerheid zet een
rem op investeringen.
‘Het versterkt onze reputatie in
de internationale bedrijfswereld
dat we inflexibel en duur zijn en
graag staken’, zegt advocaat
Chris Engels over de aanslepen
de discussie en vakbondsacties
rond dit thema. Hij ziet net als
zijn collega Filip Tilleman de
ontslagtrein ook in 2014 verder
razen.

3.
Kapitaal
verhogingen
voor kmo’s
aanmoedigen

Professor Herman Daems
raadt aan om bedrijven en voor
al kmo’s aan te moedigen hun
eigen vermogen te versterken.
Dat legt de basis voor investe
ringen.
Hij stelt voor om dat, net zoals
in 1982 met de wet Cooreman
De Clercq, te doen via fiscale
gunstmaatregelen. ‘Het zou bij
bedrijven de onzekerheid com
penseren die er bestaat over het
herstel van de concurrentie
kracht in de komende jaren.’
Een groter eigen vermogen
maakt het makkelijker om kre
dieten bij banken los te weken.
Paul Buysse wijst erop dat de
regering moet zorgen voor een
wervend project dat aanzet tot
nieuw entrepreneurship en het
gebruik aanmoedigt van nieuwe
technologieën.

4.
Dalende
loonladder
invoeren

Paul Buysse roept op tot ge
balde actie om de ‘catastrofale
verschillen inzake loonkosten’
met de buurlanden aan te pak
ken’. Financieel specialist Eric
De Keuleneer mikt daarbij op
twee grote groepen. Hij stelt
voor om de sociale zekerheids
bijdragen te halveren voor wie
ouder is dan 50 à 55 jaar en
voor wie jonger is dan 30. Voor
oudere werknemers zou er een
dalende loonladder ingevoerd
worden. Hoe ouder de werkne
mer, hoe minder socialezeker
heidslasten op het loon. Ook
het nettoloon zou stagneren of
zelfs kunnen dalen.
Martine Reynaers suggereert
het Nederlandse voorbeeld over
te nemen: daar zijn de sociale
zekerheidsbijdragen geplafon
neerd. Boven een bepaald loon
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Wraakactie kan voortaan beschouwd worden als een arbeidsongeval

BRUSSEL | De federale ministerraad
heeft het concept ‘arbeidsongeval’ uitge
breid. Voortaan kunnen werknemers uit
de privésector die het slachtoffer zijn
van een gewelddadige wraakactie door
een ontevreden klant of collega, erkend
worden als slachtoffer van een arbeids
ongeval, ook als die wraakactie buiten
de werkplek en/of buiten de werkuren
is gebeurd.

Aanleiding voor de vergelding moet wel
altijd een handeling of beslissing zijn
geweest tijdens de uitoefening van het
beroep.
Dergelijke erkenning als arbeidsongeval
bestaat al jaren voor overheidsperso
neel, zoals loketambtenaren, politie
agenten, sociale inspecteurs of leer
krachten. Voortaan dus ook voor, bij
voorbeeld, een bankbediende die fysiek

aangevallen wordt op straat omdat hij
eerder die dag een lening aan een klant
heeft geweigerd. Of voor een hrdirec
teur die een werknemer heeft ontslagen.
Volgens de staatssecretaris voor Sociale
Zaken, Philippe Courard (PS), is het
niet meer dan billijk om dit verschil in
zake arbeidsongevallen tussen de privé
sector en de overheidsdiensten weg te
werken. (jir)

Philippe Courard. © pn
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operatie CooremanDe Clercq en een
stappenplan dat de belasting van
arbeid naar indirecte belastingen
verschuift, zou het vertrouwen

kunnen terugbrengen. Sommigen
schuiven ook atypische maatregelen
naar voren, zoals een dalende
loonladder voor vijftigplussers.

5.
Verschuiving
van kosten op
arbeid naar
indirecte
belastingen

Professor Paul De Grauwe
denkt niet dat de crisis voldoen
de pijn doet om een voedingsbo
dem te hebben om tot grote her
vormingen te komen. Toch vindt
hij net zoals Gert Peersman
dat België absoluut werk moet
maken van de kosten van ver
grijzing, onder andere door de
pensioenleeftijd te verho
gen. Volgens hem is het ook
wenselijk dat er iets gedaan
wordt aan het loonkostenpro
bleem. Voor dat laatste sugge
reert hij net als Peersman om
lasten op arbeid te verschuiven
naar indirecte belastingen. De
Grauwe wijst erop dat dit
slechts tijdelijk soelaas zal bren
gen omdat werknemers het
koopkrachtverlies zo snel moge
lijk zullen willen compenseren
via loononderhandelingen.

6.
Efficiëntie
overheid
ter discussie
durven stellen

Voor Geert Noels, econoom
van Econopolis, moet de over
heid de hand in eigen boezem
durven steken. ‘De loonkosten
zijn zo hoog in België als gevolg
van de indirecte loonkosten. We
slagen er niet in de indirecte
loonkosten onder controle te
krijgen. We moeten durven de
efficiëntie van de overheid aan
te pakken. Als de overheid even
efficiënt zou zijn als de privé
sector hadden we vandaag geen
debat over loonkosten.’ Hij ver
wijst naar Zwitserland waar ho
ge nettolonen en een efficiënte
sociale zekerheid samengaan.
Noels wijst er op dat jobs die
veel bijdragen aan de sociale ze
kerheid meer en meer verdwij
nen en vervangen worden door
gesubsidieerde jobs. ‘We hebben
ons een rad voor de ogen ge
draaid door jarenlang te zeggen
dat we het beter deden dan het
buitenland. Via twaalf jaar Key
nesiaanse politiek hebben we
stelselmatig ons primair saldo
(het overschot op de begroting
zonder rentelasten) opgesou
peerd.’
Noels vreest dat een aantal poli
tiek partijen inderdaad de ver
kiezingen voorbereiden, maar
dan in de andere betekenis van
het woord. Hij ziet vier grote
verbanden die urgent zijn maar
waarover hij zich weinig illusies
maakt dat de regering ze zal

7.
Export
onder
steunen via
diplomatie

Martine Reynaers sugge
reert ook om de diplomatie in te
schakelen voor de bevordering
van de export. ‘In de diplomatie
ke diensten zitten heel veel
mensen met een goede kennis
van het terrein. Zij kunnen de
weg effenen voor onder meer ex
porterende kmo’s.’

komen er geen socialezeker
heidsbijdragen meer bij, waar
door vermeden wordt dat ar
beid zichzelf uit de markt
prijst.
De Keuleneer zou dit financie
ren door een betere inning van
de roerende voorheffing en
vennootschapsbelasting, hogere
taks op bedrijfswagens en meer
accijnzen op diesel. Op langere
termijn zou er ook een terug
verdieneffect zijn door het om
buigen van de huidige neer
waartse spiraal in een positieve
spiraal.
Paul De Grauwe zegt over die
vennootschapsbelasting dat een
vlaktaks te verkiezen valt, zodat
ook grote bedrijven meebeta
len. ‘Er is geen enkele reden
om grote bedrijven minder te
laten betalen dan kleine.’

aanpakken: de pensioenhervor
ming, de fiscale hervorming, de
hervorming van de arbeids
markt en, ten slotte, de loonvor
ming en de index. Inzake de
wettelijke basispensioenen is
het duidelijk dat deze in België
niet te hoog liggen maar dat er
bijvoorbeeld bij de ambtenaren
ontsporingen zijn. Een fiscale
hervorming moet de subsidie
cultuur vervangen. Ook inzake
de index moeten taboes sneuve
len. ‘Hoeveel jaar is het eigen
lijk al niet 5 voor 12’, vraagt
Noels zich af.

Paul De Grauwe. © jk Geert Noels. © pn Martine Reynaers. © blgEric De Keuleneer. © blg

PASCAL DENDOOVEN

DE STANDAARD
ZATERDAG 15, ZONDAG 16 JUNI 2013 MENS & ECONOMIE 45



OOK DAT NOG

Wraakactie kan voortaan beschouwd worden als een arbeidsongeval

BRUSSEL | De federale ministerraad
heeft het concept ‘arbeidsongeval’ uitge
breid. Voortaan kunnen werknemers uit
de privésector die het slachtoffer zijn
van een gewelddadige wraakactie door
een ontevreden klant of collega, erkend
worden als slachtoffer van een arbeids
ongeval, ook als die wraakactie buiten
de werkplek en/of buiten de werkuren
is gebeurd.

Aanleiding voor de vergelding moet wel
altijd een handeling of beslissing zijn
geweest tijdens de uitoefening van het
beroep.
Dergelijke erkenning als arbeidsongeval
bestaat al jaren voor overheidsperso
neel, zoals loketambtenaren, politie
agenten, sociale inspecteurs of leer
krachten. Voortaan dus ook voor, bij
voorbeeld, een bankbediende die fysiek

aangevallen wordt op straat omdat hij
eerder die dag een lening aan een klant
heeft geweigerd. Of voor een hrdirec
teur die een werknemer heeft ontslagen.
Volgens de staatssecretaris voor Sociale
Zaken, Philippe Courard (PS), is het
niet meer dan billijk om dit verschil in
zake arbeidsongevallen tussen de privé
sector en de overheidsdiensten weg te
werken. (jir)

Philippe Courard. © pn

BEDRIJVEN SCHREEUWEN OM ADEMRUIMTE

REMEDIES TEGEN GOLF VAN ONTSLAGEN
operatie CooremanDe Clercq en een
stappenplan dat de belasting van
arbeid naar indirecte belastingen
verschuift, zou het vertrouwen

kunnen terugbrengen. Sommigen
schuiven ook atypische maatregelen
naar voren, zoals een dalende
loonladder voor vijftigplussers.

5.
Verschuiving
van kosten op
arbeid naar
indirecte
belastingen

Professor Paul De Grauwe
denkt niet dat de crisis voldoen
de pijn doet om een voedingsbo
dem te hebben om tot grote her
vormingen te komen. Toch vindt
hij net zoals Gert Peersman
dat België absoluut werk moet
maken van de kosten van ver
grijzing, onder andere door de
pensioenleeftijd te verho
gen. Volgens hem is het ook
wenselijk dat er iets gedaan
wordt aan het loonkostenpro
bleem. Voor dat laatste sugge
reert hij net als Peersman om
lasten op arbeid te verschuiven
naar indirecte belastingen. De
Grauwe wijst erop dat dit
slechts tijdelijk soelaas zal bren
gen omdat werknemers het
koopkrachtverlies zo snel moge
lijk zullen willen compenseren
via loononderhandelingen.

6.
Efficiëntie
overheid
ter discussie
durven stellen

Voor Geert Noels, econoom
van Econopolis, moet de over
heid de hand in eigen boezem
durven steken. ‘De loonkosten
zijn zo hoog in België als gevolg
van de indirecte loonkosten. We
slagen er niet in de indirecte
loonkosten onder controle te
krijgen. We moeten durven de
efficiëntie van de overheid aan
te pakken. Als de overheid even
efficiënt zou zijn als de privé
sector hadden we vandaag geen
debat over loonkosten.’ Hij ver
wijst naar Zwitserland waar ho
ge nettolonen en een efficiënte
sociale zekerheid samengaan.
Noels wijst er op dat jobs die
veel bijdragen aan de sociale ze
kerheid meer en meer verdwij
nen en vervangen worden door
gesubsidieerde jobs. ‘We hebben
ons een rad voor de ogen ge
draaid door jarenlang te zeggen
dat we het beter deden dan het
buitenland. Via twaalf jaar Key
nesiaanse politiek hebben we
stelselmatig ons primair saldo
(het overschot op de begroting
zonder rentelasten) opgesou
peerd.’
Noels vreest dat een aantal poli
tiek partijen inderdaad de ver
kiezingen voorbereiden, maar
dan in de andere betekenis van
het woord. Hij ziet vier grote
verbanden die urgent zijn maar
waarover hij zich weinig illusies
maakt dat de regering ze zal

7.
Export
onder
steunen via
diplomatie

Martine Reynaers sugge
reert ook om de diplomatie in te
schakelen voor de bevordering
van de export. ‘In de diplomatie
ke diensten zitten heel veel
mensen met een goede kennis
van het terrein. Zij kunnen de
weg effenen voor onder meer ex
porterende kmo’s.’

komen er geen socialezeker
heidsbijdragen meer bij, waar
door vermeden wordt dat ar
beid zichzelf uit de markt
prijst.
De Keuleneer zou dit financie
ren door een betere inning van
de roerende voorheffing en
vennootschapsbelasting, hogere
taks op bedrijfswagens en meer
accijnzen op diesel. Op langere
termijn zou er ook een terug
verdieneffect zijn door het om
buigen van de huidige neer
waartse spiraal in een positieve
spiraal.
Paul De Grauwe zegt over die
vennootschapsbelasting dat een
vlaktaks te verkiezen valt, zodat
ook grote bedrijven meebeta
len. ‘Er is geen enkele reden
om grote bedrijven minder te
laten betalen dan kleine.’

aanpakken: de pensioenhervor
ming, de fiscale hervorming, de
hervorming van de arbeids
markt en, ten slotte, de loonvor
ming en de index. Inzake de
wettelijke basispensioenen is
het duidelijk dat deze in België
niet te hoog liggen maar dat er
bijvoorbeeld bij de ambtenaren
ontsporingen zijn. Een fiscale
hervorming moet de subsidie
cultuur vervangen. Ook inzake
de index moeten taboes sneuve
len. ‘Hoeveel jaar is het eigen
lijk al niet 5 voor 12’, vraagt
Noels zich af.

Paul De Grauwe. © jk Geert Noels. © pn Martine Reynaers. © blgEric De Keuleneer. © blg

PASCAL DENDOOVEN

DE STANDAARD
ZATERDAG 15, ZONDAG 16 JUNI 2013 MENS & ECONOMIE 45


