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Voorstel Open Vld om huisvrouwen fiscaal naar arbeidsmarkt te pushen krijgt weinig bijval

Gwendolyn Rutten, de voorzitster van
Open Vld, wil af van fiscale regels die
moeders stimuleren om thuis te blijven.
‘We willen hen emanciperen’, motiveert
ze. Veel vrouwen vinden dat haar
voorstel zijn doel voorbijschiet.
FEMKE VAN GARDEREN

‘Bedankt mevrouw Rutten, 
ik voel me al geëmancipeerd’ 

Kathleen Monsieur voelde zich aangesproken.
“Er bestaan ook hoogopgeleide vrouwen die
ervoor kiezen thuis te blijven.” Tien jaar gele-
den, bij de geboorte van haar vierde kind,
besloot de pedagoge haar job in de welzijns -
sector stop te zetten. “Niet alleen voor mijn kin-
deren, maar ook voor mijn hulpbehoevende 
moeder.” 

Miljard euro
Ruttens oproep tot emancipatie stuit haar tegen
de borst. “Ik heb deze keuze zelf gemaakt. Ik
voel me evenzeer vrij en geëmancipeerd. Rutten
verwijst volgens mij naar een kwestie van zestig
jaar geleden. Voor mijn moeder waren een
opleiding en een job nooit een optie, zij moest

eel (huis)vrouwen werden afgelopen weekend
boos toen ze over de jongste ideeën van Open
Vld hoorden. De partij wil de fiscale regels her-
zien, waaronder ook het huwelijksquotiënt. Dat
kan worden toegepast bij koppels waarbij een
van de partners weinig of niets verdient. Zij kun-
nen een deel van hun inkomen verschuiven,
zodat ze als koppel minder belastingen betalen. 

“Maar daardoor blijven vrouwen te vaak
thuis, terwijl wij hen willen emanciperen”, zei
voorzitster Gwendolyn Rutten in Het Belang van
Limburg. “Wij willen dat ze werken, dat ze opge-
leid worden.” Haar redenering: de opleidings-
graad van een moeder is bepalend voor een
kind. “Als ze laag is opgeleid, dan is de kans
groot dat haar kind de school verlaat zonder
diploma.”

► Annick Raes zorgt sinds 2005 voor haar vier kinderen. ‘Ik ben me ervan bewust dat veel gezinnen dat financieel niet zouden kunnen.’ © PHOTO NEW

JEROEN VAN HORENBEEK

De Vlaamse aanwervings -
premies voor langdurig
werkzoekenden slaan niet
aan. Sinds de invoering zijn
maar 600 premies toege -
kend. ‘Slechte cijfers, want
duizenden werkzoekenden
komen in aanmerking’, zegt
CD&V.

Werkgevers die een langdurig
werkzoekende (twee jaar of
langer) in dienst nemen, krij-

gen sinds dit jaar een premie
van de Vlaamse overheid. Het
gaat om 1.250 euro na drie
maanden en nog eens 3.000
euro na een jaar tewerkstelling.
De Vlaamse regering heeft voor
de maatregel 10,6 miljoen euro
voorzien. Volgend jaar wordt
dat 25 miljoen euro. Maar op
dit moment lijkt dat bedrag
nooit op te raken. Het aantal
aanwervingspremies blijft ver
onder de verwachtingen.

In de eerste acht maanden
van dit jaar zijn er slechts 941

premies aangevraagd en maar
599 premies daadwerkelijk toe-
gekend. Dat leren statistieken
die parlementslid Robrecht
Bothuyne (CD&V) opvroeg bij
Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters (N-VA). Meer
dan een op de drie aange-
vraagde premies wordt dus niet
toegekend, meestal omdat de
werkzoekende niet in aanmer-
king blijkt te komen voor een
premie.

“Deze cijfers liggen te laag”,
reageert Bothuyne. “Ter verge-

lijking: eind september waren
er in Vlaanderen ongeveer
34.000 werkzoekenden die in
aanmerking kwamen voor de
premie. Dat is een grote groep
mensen die het moeilijk heb-
ben op de arbeidsmarkt en
voor wie de premie een extra
troef is. Dit moet veel beter.” 

Muyters erkent dat de aan-
wervingspremies voorlopig
niet van de grond komen.
Tegelijk wijst hij erop dat de
Vlaamse werkloosheidscijfers
wel dalen. “Die premies vor-

Premies voor langdurig werkzoekenden geen succes

‘Werkgevers zijn

geïnteresseerd in de

premies, maar

vandaag kun je niet

anders dan zeggen: het

systeem werkt niet’

SONJA TEUGHELS
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thuisblijven.” Vandaag is dat anders. “Ik hoor
hoe veel vrouwen en mannen, net als ik, graag
willen thuisblijven om de zorg op zich te
nemen. Alleen is dat niet voor iedereen financi-
eel mogelijk.”

Hoeveel huisvrouwen net als Kathleen hoog-
opgeleid zijn, een carrière hadden maar vrijwil-
lig beslisten thuis blijven, is onduidelijk. De cij-
fers van de Federale
Overheidsdienst Economie
tonen enkel dat het totale aan-
tal huisvrouwen afneemt. In
2006 waren het er 592.524, in
2016 nog 413.284. Het aantal
huismannen nam in die peri-
ode wel toe: van 12.067 naar
17.282. 

Rutten maakt zich sterk dat
door het quotiënt te schrap-
pen een miljard euro bespaard
kan worden. Dat geld kan vol-
gens haar in opleidingen geïn-
vesteerd worden. Haar partij
stelt voor dat iedereen tijdens
zijn loopbaan twee jaar kan
studeren en dan een vervan-
gingsinkomen krijgt. 

Hele plaatje 
Meer inzetten op opleidingen
vinden ze bij de Vrouwenraad
een goed idee, maar of een
geschrapt belastingvoordeel
vrouwen van de haard weg zal
houden, daar zijn ze niet van
overtuigd. Volgens Magda De
Meyer schiet het voorstel van
Rutten zijn doel voorbij. “Drie
vierde van de mensen die van-
daag baat hebben bij het
huwelijksquotiënt is gepensio-
neerd.” Het quotiënt afschaf-
fen zal huisvrouwen volgens
haar geen andere keuzes doen maken. “De
meesten blijven thuis omdat ze dat echt willen,
of omdat ze geen andere oplossing zien.
De combinatie kinderen en werk blijft voor
velen onhaalbaar.”

De Meyer merkt op dat er ook vandaag wel-
licht nog vrouwen zijn die de deur niet uit
mogen. “Maar dat probleem los je niet op door
een belastingvoordeel weg te nemen. Daarvoor
moet je ‘outreachend’ werken.”

Professor familierecht Charlotte Declerck
(UHasselt) brak een paar jaar geleden nog een
lans voor de huisvrouw of -man. Ze stelde dat
het grote moed vergt om te kiezen voor dat
beroep. Er zijn volgens haar maar weinig voor-
delen aan verbonden: de maatschappelijke
waardering is beperkt en het risico om na een
scheiding met weinig of geen middelen achter
te blijven is groot. 

“Op verschillende andere vlakken wordt er
net naar gestreefd deze groep beter te bescher-
men. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of aan hen
toch geen pensioenpunten toegekend kunnen
worden.” Declerck stelt, net als haar collega fis-

caal recht Elly Van de Velde (UHasselt), dat de
overheid daarom het best het hele plaatje
bekijkt, en niet alleen het huwelijksquotiënt.
“Dat quotiënt raakt veel meer mensen. Ook zij
die deeltijds werken, of zij die gepensioneerd
zijn. Het is beter om alle fiscale stimuli samen te
bekijken. Ook die van de kinderopvang bijvoor-
beeld.”

Hoe groot het belasting-
voordeel is dat koppels via het
huwelijksquotiënt genieten,
hangt van veel factoren af.
Onder meer de beroepsinkom-
sten en het aantal kinderen ten
laste spelen een rol. “Voor een
gezin met twee kinderen,
waarbij een partner jaarlijks
pakweg 50.000 euro verdient
en de ander niets, kan het een
verschil van 4.000 euro bete-
kenen”, stelt Van de Velde op
basis van haar berekeningen.

“Eerlijk gezegd wist ik niet
eens dat ik dit voordeel had”,
zegt Kathleen. Eenzelfde
geluid bij Annick Raes uit
Dudzele, die sinds 2005 thuis
is voor haar vier kinderen.
“Het zou voor mij ook niets
veranderen. Ik zou nog altijd
thuis blijven.” Ze heeft wel het
geluk dat ze zich dat kan per-
mitteren. Haar man, die sales-
manager is, verdient genoeg.
“Ik blijf me er bewust van dat
er veel gezinnen zijn die dat
niet kunnen.” 

Eens huisvrouw, altijd huis-
vrouw, gaat trouwens niet op
voor haar. Annick is zich nu al
aan het voorbereiden op haar
terugkeer naar de arbeids-
markt. Werken als vertaalster
bij de Europese Commissie wil

ze wel niet meer. “Volgend jaar ga ik een lera-
renopleiding volgen. Zodra de jongste in het
middelbaar zit, wil ik aan de slag.”

JEROEN VAN HORENBEEK

Na lang onderhandelen heeft de federale
regering een nieuw akkoord over 
de effectentaks: niet-beursgenoteerde
aandelen worden voortaan ook belast. 
Het is afwachten of de tweede versie 
de juridisch toets wel doorstaat. Anders 
zit CD&V en bijgevolg de hele coalitie 
straks weer met een probleem.

Twee hele dagen had premier Charles Michel
(MR) nodig om, samen met zijn vicepremiers, een
compromis te vinden. Zaterdagavond waren 
de meesten onder hen al positief gestemd.
Zondagavond volgde dan de witte rook. Michel
kondigde het akkoord aan.

Finaal werd er een typisch Belgisch compromis
bereikt. Aan de originele versie van de effectentaks
wordt een belangrijk punt veranderd: niet-beurs-
genoteerde aandelen op een effectenrekening
 vallen voortaan onder de belasting. Verder blijft
alles bij het oude.

Voor de premier is dat een belangrijke 
stap voorwaarts. Zijn coalitiepartners zaten 
de  afgelopen week niet op dezelfde lijn. CD&V
wou de effectentaks omgooien na kritiek van de
Raad van State, maar de andere regeringspartijen
wilden dat niet.

Familiebedrijven
“Het was een moeilijke en technische operatie,
maar uiteindelijk zijn we eruit geraakt”, klinkt 
het bij N-VA. “Wij hebben een beetje toegegeven
en CD&V ook. Belangrijk is dat de aandelen op
naam, vaak van familiebedrijven, volledig buiten
schot blijven.”

Dat de niet-beursgenoteerde aandelen voort-
aan wel belast worden (0,15 procent voor wie meer
dan een half miljoen euro op zijn effectenrekening
heeft) vindt de N-VA niet zo erg. “Ons rekenwerk
leert dat het om een beperkt aantal gaat.”

Zowat 10 procent van alle niet-beursgenoteerde
aandelen zou vandaag op een effectenrekening
staan. Wanneer de effectentaks ingaat, begin 2018,
zal dat percentage naar alle waarschijnlijkheid
nog geslonken zijn door ontwijkingsmanoeuvres.

Toch kwamen er gisteravond ook vanuit CD&V
tevreden reacties. “We denken dat dit een werk-
baar compromis is.” De partij jaagt al lang op een
respectabele vermogenstaks, om haar morrende
linkse achterban tegemoet te komen.

Het is nu uitkijken of de effectentaks juridisch
standhoudt. De Raad van State waarschuwde
vorige week voor discriminatie, omdat in het

 originele voorstel beursgenoteerde aandelen 
wel onder de taks vielen en niet-beursgenoteerde
aandelen niet.

Dat wordt nu dus aangepast. Maar: de aandelen
op naam blijven wel buiten beschouwing. Terwijl
de Raad van State ook daar vraagtekens bij
 plaatste. Om zeker te zijn dat het juridisch klopt,
vraagt de regering daarom een nieuw advies aan
de Raad.
Vooral voor CD&V is dat een belangrijke stok
 achter de deur. De kans lijkt groot dat de nieuwe
effectentaks vroeg of laat wordt aangevochten 
bij de rechter. Als die oordeelt dat de belasting
 onwettig is, zit de partij met een groot probleem.

Het advies van de Raad van State wordt binnen
30 dagen verwacht. In de regeringstop hoopt
iedereen dat er nu een positief rapport komt. 
Als dat niet het geval is, dreigt het hele voor zichtig
geconstrueerde akkoord weer in duigen te vallen.

“Allicht maakt de Raad van State opnieuw 
een paar opmerkingen, dat gebeurt altijd, bij 
elk wetsontwerp. Maar binnen de regering is 
er nu een gentleman’s agreement om dit compro-
mis niet verder aan te vechten”, reageert een 
goed geïnformeerde bron. Toch maar afwachten
of CD&V zich dat straks – als er opnieuw een
nieuw negatief advies in de bus zou vallen – nog
herinnert.

Fiscaal expert Michel Maus (VUB) vreest
ervoor. “De Raad van State zal ook deze versie van
de effectentaks verwerpen”, denkt hij. “De regering
doet niets aan de discriminatie rond aandelen op
naam. Bovendien wordt er nu een opsplitsing
gemaakt voor niet-beursgenoteerde aandelen. 
De effecten die op een effectentaks staan worden
wel belast en die ergens anders staan niet. Hoe
leg je dat uit?”

Maus voorspelt: “Ofwel moet er straks een
derde versie van de effectentaks komen, onder
druk van CD&V. Ofwel gaat de regering toch door
met deze tweede versie en vernietigt de rechter
die binnen zowat een jaar. Er komt dus sowieso
miserie van.”

Regering stuurt
effectentaks bij
Niet-beursgenoteerde aandelen voortaan ook belast

‘Het

huwelijksquotiënt

afschaffen zou voor

mij niets

veranderen. Ik zou

nog altijd thuis-

blijven’

ANNICK RAES

HUISVROUW

‘De meeste

vrouwen blijven

thuis omdat ze dat

echt willen, 

of omdat ze geen

andere oplossing

zien’

MAGDA DE MEYER

VROUWENRAAD

► Open Vld-voorzitter

Gwendolyn Rutten wil

huisvrouwen opleiden

voor de arbeidsmarkt. 
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‘Salah Abdeslam elke dag 
met helikopter naar proces’
Op 18 december begint in
Brussel het proces waarop
Salah Abdeslam terechtstaat
voor geweld dat hij op 15 maart
2016 heeft gepleegd. Toen raak-
ten drie politieagenten gewond
tijdens de belegering van een
schuilplaats in de Driesstraat in
Vorst. Abdeslam kon daar ont-
snappen, maar werd drie dagen
later toch gevat. 

Omdat hij te kennen gaf 
dat hij persoonlijk aanwezig wil
zijn op het proces, dat in prin-
cipe vier dagen duurt, moest 
een oplossing worden gezocht
om hem vanuit Frankrijk over
te brengen. Volgens de krant 
La Dernière Heure zal die er

 wellicht in bestaan dat hij iedere
ochtend per helikopter wordt
overgevlogen naar het Brusselse
justitiepaleis, om ’s avonds naar
de gevangenis in het Franse
Fleury-Mérogis te worden
teruggebracht. Zo zou alvast
kunnen worden belet dat
Abdeslam zich nestelt in een
Belgische cel en weigert naar
Frankrijk terug te keren. 

Volgens La Dernière Heure is
de enige andere optie hem
onderbrengen in de bijzonder
beveiligde gevangenis van
Brugge. Maar omdat hij daar al
heeft gezeten en er toen proble-
men waren, zouden de autori-
teiten dat willen vermijden. (DM)

Sneller uit bed,
sneller genezen?

Is rust na een zware ope ratie

wel zo heilzaam? Het

Universitair Ziekenhuis in

Leuven meent van niet.

Althans niet voor patiënten

bij wie de slokdarm moet

worden  verwijderd. 

Vijf maanden geleden beslis-

ten de artsen om die groep 

al na één of twee dagen uit

hun bed te halen en te laten

rondwandelen. Ook moch-

ten ze sneller zelfstandig

eten en drinken. 

Het resultaat is volgens

 professor en thoraxchirurg

Philippe Nafteux vrij spec -

taculair. In de krant Het

Nieuwsblad heeft hij het 

over minder infecties,

 minder longontstekingen 

en minder opnames op 

de dienst intensieve zorg.

De helft van de patiënten 

kon ook al na een dikke 

week naar huis, in plaats van

na twee weken. 

Door iemand minder lang op

te nemen, is er volgens

Nafteux minder kans op een

besmetting met een zieken-

huisbacterie. En door minder

te liggen, zou er ook minder

slijm in de longen zitten. Dat

slijm gaat met meer infecties

gepaard. (FVG)

‘De Raad van State zal ook

deze versie verwerpen. Hier

komt sowieso miserie van’

MICHEL MAUS 

FISCAAL EXPERT

► Een wagen met daarin Salah Abdeslam stopt bij het gerechts-

gebouw in Parijs op 8 september 2016. © EPA

flink gedaald, met 5 procent.
Maar bij de langdurig werkzoe-
kenden is de daling in de werk-
loosheid de helft kleiner. Hier
moet nog een tandje bijgesto-
ken worden”, benadrukt
Bothuyne. “Het is aan Muyters
en de Vlaamse overheidsdienst
VDAB om van deze nieuwe
maatregel snel een succes te
maken.”

Automatisch toekennen
De Vlaamse werkgeverskoepel
Voka is voorstander van een

automatische verrekening van
de steun. “Nu moeten werkge-
vers eerst en vooral weten dat
er zo’n premie bestaat. Dat is
vaak al een probleem. En dan
is er nog de vaak moeilijke pro-
cedure. Op die manier worden
er veel kansen gemist”, zegt
adviseur Sonja Teughels.
“Werkgevers zijn wel degelijk
geïnteresseerd in die premies,
maar vandaag kun je niet
anders dan zeggen: het systeem
werkt niet. Er is een evaluatie
nodig.”

Opinie         
▶26

Anne-Laure

Van Neer:

‘Recht om

voor je gezin

te kiezen’ 

DM.

men voor werkgevers niet hét
argument om langdurig werk-
zoekenden aan te nemen. Ze
kijken vooral naar werkerva-
ring. En daar zetten we ook op
in.”

Bothuyne vindt de proce-
dure om de aanwervingspre-
mie aan te vragen onnodig
ingewikkeld. Hij vraagt dat de
premies automatisch worden
toegekend, zoals dat al gebeurt
voor de RSZ-korting voor 55-
plussers. “De werkloosheid is
het afgelopen jaar inderdaad
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