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Maaltijdcheques liggen onder vuur

l Unizo pleit voor omzetting in nettoloon l VBO en vakbonden reageren afwijzend l Van Quickenborne promoot elektronische cheque
IVAN BROECKMEYER

R

uim 1,3 miljoen Belgen
krijgen elke maand
maaltijdcheques van
hun werkgever. Nog eens 1,1 miljoen krijgen de nieuwe ecocheques. Maar veel bedrijven en
winkeliers zijn het systeem beu.
Omslachtig en duur, luidt de kritiek.
Unizo-topman Karel Van Eetvelt loste gisteren het eerste schot.
De twee uitgevers van de maaltijdcheques, Sodexo en Accor, maken
daar jaarlijks 16 miljoen euro winst
op, berekende hij. De bedrijven en
handelaars draaien daarvoor op en
worden opgezadeld met een pak
administratieve rompslomp.
Van Eetvelt heeft een eenvoudig alternatief. Leg een stukje loon
vast dat de werknemer netto mag
ontvangen. De collega’s van het
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) lieten meteen weten
dat idee wel te zien zitten.
Bij de vakbonden valt een ander
geluid te horen. Volgens ACVwoordvoerster Greet Vandendriessche zal de verleiding groot
worden om dat nettodeel steeds
verder uit te rollen, wat tot een on-

N-VA geeft
Vlaams Energiebedrijf vorm

De aloude maaltijdcheque heeft het gezelschap gekregen van de ecocheque.
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sociale bijdragen of belastingen.
Het resultaat zal ‘een enorme
loonkostenstijging’ zijn, vreest
VBO-directeur Ivo Van Damme.
De hr-dienstverlener SD Worx
heeft een mogelijke verklaring
voor het feit dat de kmo-organisaties het veel moeilijker hebben met
de cheques dan het VBO. ‘De extra
kosten variëren sterk naargelang
de bedrijfsgrootte. Voor grote bedrijven blijft die beperkt tot 1,5 à

dergraving van de sociale zekerheid leidt. Ze voegt eraan toe ‘dat
het fijn zou zijn als zulke ideeën
eerst aangekaart worden bij het
overleg’.
De federale werkgeverskoepel
VBO gelooft evenmin in de afschaffing van de cheques. De werknemers zullen een nettocompensatie eisen, terwijl de vakbonden
en overheid niet staan te springen
om gewoon loon vrij te stellen van

2 procent van de waarde van de
cheques. Voor kleinere kan die oplopen tot 15 à 25 procent’, zegt
woordvoerder Dirk Van Bastelaere. Dominique Dillen, manager rewards bij SD Worx, vindt het idee
van de omzetting in een nettobedrag het overwegen waard.
‘Maar dan wel gekoppeld aan strikte regels, zodat het voordeel gelijk
blijft aan wat nu voor de maaltijdcheques kan.’
De federale minister van Ondernemen, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), meent ‘het enige realistische antwoord’ te hebben op de Unizo-eisen: de elektronische maaltijdcheque. De federale regering zette daarvoor zopas het licht op groen. Volgens de
minister zal het systeem veel goedkoper en eenvoudiger worden.
BETAALTERMINAL

Maar lang niet iedereen is daarvan overtuigd. NSZ herinnert
eraan dat amper de helft van de
voedings- en horecabedrijven over
een betaalterminal beschikt. Zij
kunnen kiezen tussen weer zware
kosten maken of uit de boot vallen.
De distributiefederatie Fedis
klaagt aan dat de uitgevers van de
cheques voor de elektronische ver-

Duopolie Accor-Sodexo domineert Belgische markt
Voor de Franse groepen Accor en Sodexo zijn dienstencheques in het algemeen en
maaltijdcheques in het bijzonder ‘big business’. Ze verdelen de
markt in ons land netjes onder
hun tweeën, ooit waren er zes
aanbieders van cheques. En die
twee verdienen er ook goed geld
mee: operationele marges van
meer dan 33 procent zijn weinig
sectoren gegeven.
Accor Services is een onderdeel
van de groep Accor, die het gros
van zijn omzet haalt uit hotels.
Onder druk van de aandeelhouders kondigde Accor eind februari de splitsing aan van diensten en hotels. Daarmee is de cirkel rond: Accor ontstond in 1983
precies door de fusie van de hotelketen Novotel en Jacques Borel die in 1962 de maaltijdcheque
Ticket Repas introduceerde in
sie nog hogere tarieven hanteren
dan voor de papieren. Bovendien
moeten de bedrijven beide versies
blijven aanvaarden, wat de zaken
nog meer compliceert. Eerder had

Marktleiders in maaltijden dienstencheques in 2009
miljoen euro

omzet
bedrijfswinst
klanten
werknemers

Sodexo
Accor Motivation
Services Solutions
943
339
490.000
5.500

711
247
375.000
4.477

Bron: sites van de ondernemingen - Sodexo heeft een gebroken
boekjaar van oktober 2008 tot september 2009

Frankrijk, acht jaar nadat John
Hack hem had ‘uitgevonden’ in
Groot-Brittannië. Pas in 1976
bereikte Ticket Repas ons land.
In ons land haalt Accor
Services een omzet van 38,5
miljoen met maaltijdcheques
en stelt het 110 personeelsleden
tewerk. Het telt 40.000 instellingen en bedrijven als klant.
Sodexo combineert zijn
ook Unizo er al voor gepleit de papieren cheques snel te laten verdwijnen.
Van Eetvelt nuanceerde later
zijn pleidooi voor de volledige af-

Aardbevingsgolf houdt halt in China
l Bevolkingsexplosie maakt groeilanden kwetsbaar voor zware aardschokken

Na Haïti en Chili is dit keer
China getroffen door een
zware aardbeving. Het
staat zo goed als vast dat de
klimaatopwarming het
aantal natuurrampen doet
toenemen, maar nu lijken
ook aardbevingen in opmars. Of toch niet?
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H

et Vlaams Energiebedrijf
(VEB) kan als motor
fungeren om de kleine groenestroomproducenten en de leveranciers te verenigen in één bedrijf. ‘Zo staan ze sterker op de
markt’, zegt Liesbeth Homans,
Vlaams volksvertegenwoordiger
voor de N-VA. Het VEB, een initiatief van de N-VA, werd nog niet
uitgewerkt op regeringsniveau.
In de begroting staat wel 200 miljoen euro ingeschreven. De N-VA
schuift al enkele prioriteiten naar
voren voor haar geesteskind.
Zo moet het VEB geen louter
financiële constructie worden,
maar een investeringsmaatschappij met een eigen technische knowhow of een industriële
investeerder. Essentieel is ook
dat de VEB een rollend fonds
wordt. De participaties moeten
snel doorverkocht worden, zodat
financiële ruimte ontstaat voor
nieuwe initiatieven.
SCHAALVOORDELEN

De essentie is het stimuleren
van de productie van hernieuwbare energie, groene warmte en
warmtekrachtkoppeling en van
rationeel energiegebruik via participaties. Als de vele kleine groene bedrijven de krachten bundelen in één maatschappij met de
VEB als motor, profiteren ze volgens Homans van schaalvoordelen.
De VEB moet ook een centrale rol spelen voor energiebesparende projecten in de gebouwen
van de Vlaamse overheid, zoals
voor de financiering van projecten als dubbele beglazing of nieuwe stookinstallaties. Die betalen
zich na tien jaar terug door de gerealiseerde energiebesparing.
Homans ziet voor het VEB
ook een rol weggelegd in de deelname aan klimaatfondsen om zo
de nodige emissierechten te verwerven om aan de ambitieuze
Europese klimaatdoelstellingen
te voldoen.

B

ij de aardbeving in
de afgelegen westelijke
provincie
Qinhang,
dicht bij Tibet, kwamen gisteren
minstens 589 mensen om het leven. Tienduizenden mensen raakten gewond. De schok, met een
kracht van 6,9 op de schaal van
Richter, zou ruim 80 procent van
de gebouwen in de stad Jiegu in
puin hebben gelegd. De nieuwe
ramp komt geen twee jaar na de
zware aardbeving in de aanpalende provincie Sichuan, die aan
87.000 mensen het leven kostte.
Met de aardschok in Qinghang
lijkt maar geen einde te komen
aan een lange, verwoestende
reeks. Sichuan, L’Aquila in Italië,
Haïti, Chili en afgelopen maand
nog Turkije: alles samen is de dodentol de afgelopen twee jaar opgelopen tot meer dan 300.000.
Toch doen zich volgens Manuel Sintobin, seismoloog aan de
KULeuven, niet meer aardbevingen voor dan vroeger. ‘Sinds het
begin van de metingen 100 jaar geleden doen zich jaarlijks een 20tal bevingen voor met een magnitude van 7 of meer. Statistisch valt
er geen enkele evolutie of ingrijpende verandering waar te nemen.’ Wel is het aantal kleine
aardschokken significant gestegen. ‘Maar dat heeft te maken met
het bestaan van meer en gevoeliger meetapparatuur. De hele wereld is vandaag gedekt door bijzonder gevoelige seismografen,
die de minste beweging noteren.

Bij de aardschok in de provincie Qinhang kwamen minstens 589 mensen om het leven. Het merendeel van de gebouwen ligt in puin.
Daarnaast worden natuurrampen
ook veel beter geregistreerd en is
er veel meer media-aandacht.’
Het aantal zware aardbevingen
mag dan al stabiel blijven, ze zijn
wel veel dodelijker geworden. ‘Het
is niet toevallig dat 96 procent van
de slachtoffers de afgelopen tien
jaar uit Azië kwam, terwijl 65 procent van alle bevingen zich in dat
continent voordeed’, zegt Femke
Vos, onderzoekster van het Centre
for Research on the Epidemiology
of Disasters aan de UCL. ‘Het probleem zit niet onder, maar boven
de grond. Door de bevolkingsexplosie ontstaan in de groei- en
ontwikkelingslanden steeds meer
en grotere miljoenensteden. Helaas liggen die dichtbevolkte ag-

Anders dan rijke steden als
glomeraties vaak pal op tektonische breuklijnen, zoals de Aziati- San Francisco, Tokio en Santiago
sche Ring van Vuur rond de Grote hebben steden in groeilanden niet
Oceaan, net omdat daar historisch de middelen om aardbevingsbestendige gebouwen
gezien de meest
op te trekken. ‘Voor
vruchtbare of veilige
die toevloed aan ingrond te vinden was.’ Het probleem
woners worden snel
Tot nu zijn veel zit niet onder,
huizen, van beton en
van die stedelijke
in hoogbouw, opgecentra gespaard ble- maar boven
trokken. Door corven, maar volgens de de grond.
ruptie, gebrekkige
gerenommeerde
bouwregels en tijdsAmerikaanse seismogebrek voldoen die
loog Roger Bilham is FEMKE VOS, UCL
meestal niet aan de
het slechts een kwesveiligheidsvoorschriftie van tijd. ‘En het
wordt nog erger. Tegen 2025 wo- ten. Voor de overheden daar is
nen 5,5 miljard mensen in grote preventief bouwen ook het minst
steden. Nieuwe Haïti’s lijken dan van hun zorgen. Bij een zware
schok stort alles als een kaartenniet meer te vermijden.’

l Witte Huis wil financiële hervorming snel doordrukken

D

e Amerikaanse president, Barack Obama,
gooit zijn volle politieke gewicht in de strijd om de hervorming van de financiële markten. Gisteren nodigde hij de toppolitici van de Democraten en
Republikeinen uit om nogmaals

Iran klaagt Obama
aan wegens
nucleaire chantage

N-VA deelt
300.000 folders
over BHV uit

Obama pakt derivaten aan
JEAN VANEMPTEN

schaffing van de voordeelcheques.
Het lijkt erop dat de forse taal
vooral bedoeld was om de uitgevers aan te zetten zich toch wat
klantvriendelijker op te stellen.

Iran klaagt de Amerikaanse
president, Barack Obama, bij de
Verenigde Naties aan wegens
‘nucleaire chantage’. Vorige week
kondigde Obama zijn nieuwe nucleaire strategie aan. Voortaan zullen geen kernwapens gebruikt
worden tegen landen die er geen
bezitten en die de regels van het
non-proliferatieverdrag respecteren. Iran en Noord-Korea vormen
echter uitzonderingen op die regel.
’De VS hebben op een onwettige
manier een niet-nucleair land
geïdentificeerd als een mogelijk
doelwit van hun kernwapens’, zegt
de Iraanse regering in een brief aan
de VN.

ACHTERGROND
DRIES BERVOET

Liesbeth Homans (N-VA).

cheques met wereldwijde catering, een activiteit waar het het
nummer twee is na Compass.
In ons land haalt Sodexo Pass
een omzet van meer dan 50 miljoen euro en het is daarmee het
nummer één voor alle cheques
samen. In maaltijdcheques is
Accor iets groter, geeft Jos
Trippaers, directielid
van
Sodexo Pass, toe. Het bedrijf
stelt 240 mensen tewerk en
levert cheques aan 50.000 professionele klanten. Volgens
Trippaers is de markt van maaltijdcheques, ook in ons land,
verre van verzadigd. ‘Op 4 miljoen werknemers zijn er nog
maar 1,4 miljoen gebruikers, er
is dus nog groei mogelijk.’ Het
volume dat Sodexo Pass uitgeeft, vertegenwoordigt een
waarde van 2,8 miljard euro.
gum

aan te dringen op een snelle goedkeuring van de hervorming van de
financiële markten.
Obama legde daarbij de nadruk
op het stevig reguleren van de
markten voor afgeleide producten. Ook een agentschap dat de
consumenten moet beschermen
tegen oneerlijke financiële producten staat hoog op het verlanglijstje van de president. De hervor-

ming moet ertoe leiden dat een
financiële crisis, zoals die van eind
2008, niet meer kan gebeuren.
Het overleg over de partijen
heen was een mislukking. Terwijl
de Democraten een snelle bespreking en stemming van de wet in de
Senaat willen, schieten de meeste
Republikeinen ze af. De Democraten hebben de Republikeinse
steun nodig om de wet snel door

de Senaat te loodsen en rekenen
op enkele gematigden.
De Republikeinen stellen dat
de voorgestelde hervorming niet
zal leiden tot een betere regulering maar tot een ‘eindeloze reddingsoperatie’ op Wall Street. De
Democraten willen net dat de
financiële industrie zelf de reddingsoperaties financiert. Daarvoor zal een heffing op banken
worden ingevoerd. Die ‘verantwoordelijkheidsheffing’ noemen
de bankiers smalend een ‘strafbelasting voor banken’.
De bankiers hebben een campagne opgezet tegen de voorgenomen hervormingsplannen. Top-
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huisje ineen’, zegt Vos. Dat lijkt
ook te gelden voor de aardbeving
in Qinghan. Hoewel het om een
dunbevolkte regio gaat, zijn er
toch relatief veel doden gevallen.
Dat menselijke activiteit, zoals
intensieve mijnbouw of oliewinning in sommige landen, aardbevingen in de hand zou werken,
ontkent Sintobin met klem.
‘Grondverzakkingen of -verschuivingen kunnen schokjes veroorzaken, maar in dat geval gaat het om
bevingen met een kracht van 1 of
2 op de schaal van Richter. De echt
dodelijke schokken komen van
heel diep in de aardbodem en zijn
een volstrekt natuurlijk fenomeen. De vergelijking met de klimaatopwarming gaat echt niet op.’

bankiers zoals Lloyd Blankfein
van Goldman Sachs en Jamie Dimon van JP Morgan spuien openlijk kritiek en lobbyen achter de
schermen bij Republiekeinse senatoren om de wet tegen te houden. Het Witte Huis convoceerde
vorige week nog 13 topbankiers en
verzocht hen dringend met de
anticampagne te stoppen.
Ook gisteren kregen de bankiers een stevige sneer van president Obama. Volgens hem weigeren ze hun verantwoordelijkheid
te nemen en saboteren ze de hervorming. De plannen zouden eind
mei, begin juni goedgekeurd moeten zijn.

De partij N-VA deelt deze week
300.000 folders uit in VlaamsBrabant. In de folders staat uitgelegd waarom de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde gesplitst moet
worden. Als federale oppositiepartij wil ze de inwoners er nog
eens aan herinneren dat CD&V en
Yves Leterme destijds een splitsing ‘zonder toegevingen’ beloofd
hadden. De partij hoopt zo de
Vlaamse christendemocraten en
hun regeringspartner Open VLD
onder druk te zetten om woord te
houden en in de Kamer te stemmen over de splitsing.
De huis-aan-huisfolders worden
verspreid in alle gemeenten van
Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement
Leuven. In ‘eenvoudige bewoordingen’ wordt uitgelegd waar het
probleem over gaat.

Sp.a vraagt soepele
betaling belastingen
bij tijdelijk werklozen
Sp.a-Kamerlid Meryame Kitir
waarschuwt de werknemers die
tijdens de crisis getroffen werden
door tijdelijke werkloosheid voor
de impact daarvan op hun belastingafrekening. Op de bijbehorende uitkering wordt immers maar
een beperkte bedrijfsvoorheffing
ingehouden, waardoor ze een ‘bijzonder zware belastingbrief’ mogen verwachten. Ze gaat er bij de
federale regering op aandringen te
voorzien in soepele en gespreide
betalingsmogelijkheden zonder
sancties.
Kitir - zelf arbeidster - wijst er nog
op dat het socialistische ABVVMetaal al herhaaldelijk heeft aangedrongen op een tarief dat nauwer aansluit bij de gemiddelde belastingvoet, maar telkens zonder
gevolg.

