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«Vier op tien werken voor overheid»

Itinera schreef in een eerder 
rapport dat 32,1% aan de 
slag is in de publieke sector. 
Hertogen zegt echter dat de 
denktank het begrip ‘open-
bare diensten’ verkeerd heeft 
opgevat. Zo werden bijvoor-
beeld de werknemers van de 
Post, de NMBS of de Lijn niet 
opgenomen in het rapport, 
omdat die domeinen volgens 

Europa en de OESO al tot de 
‘private en commerciële sec-
tor’ worden gerekend.
Volgens de nieuwe bereke-
ningen werkt 42% van de 
Belgische werknemers bij de 
openbare diensten. Volgens 
Hertogen heeft de bankencri-
sis aangetoond dat een sterke 
overheid nodig is en daarom 
wil hij het systeem versterkt 

zien. Zo wil hij bijvoorbeeld 
meer vaste benoemingen. 
«Slechts 56% van het perso-
neel in de openbare diensten 
is vast benoemd», stelt hij.
Wegens de complexiteit van 
onze staatsvorm ziet hij een 
afslanking van de ambtena-
renapparaat, zoals voorge-
steld tijdens beleidsverkla-
ring van premier Leterme, 
niet meteen zitten. Voorts 
toont hij aan dat maar liefst 
75% van de publieke diens-
verlening gericht is op service 
aan de bevolking.� n

brussel Iets meer dan 42% van de belgen werkt in 
de publieke sector. Dat stelt socioloog Jan Hertogen 
op basis van gegevens die hij opvroeg bij de over-
heid. Hiermee gaat hij in tegen een eerder rapport 
van de denktank Itinera.

brussel Acht op de tien 
Vlaamse bedrijven zijn slechts 
beperkt of niet bezig met indu-
strieel design en productontwik-
keling. Dat blijkt uit een enquête 
van Agoria bij 120 bedrijven. De 
federatie van de technologische 
industrie noemt dat een «gemiste 
kans». Ongeveer een vijfde van 

de deelnemende bedrijven (18%) 
is niet of nauwelijks bezig met het 

thema. De grootste groep bedrij-
ven (66%) is wel met ontwerp bezig, 

maar heeft geen echt productontwik-
kelingsbeleid. «Jammer», vindt Agoria. 

«Bedrijven die hun producten regelmatig 
in vraag durven stellen en nieuwe toepas-

singen vinden, spreken nieuwe klanten aan 
en gaan vooruit.»

/// www.agoria.be

«Bedrijven zijn te weinig 
bezig met design»

In de huidige mondialiserings-
trend komt het meer en meer 
voor dat bedrijven met zetels in 
diverse landen aan hun werkne-
mers een mobiliteitsinspanning 
vragen of dat ze voor bepaalde 
functies werkkrachten uit het 
buitenland in dienst nemen. 
Deze werknemers kunnen in Bel-
gië genieten van een eigen fiscaal 
regime.

Bepaalde kaderleden worden 
door hun bedrijf tijdelijk 
naar België gedetacheerd of 
direct gerekruteerd in het 
buitenland. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen deze 
personen genieten van een ei-
gen fiscaal regime. Het moet 
gaan om kaderleden met een 
buitenlandse nationaliteit 

die hier tijdelijk tewerkge-
steld worden en waarvoor 
de werkgever binnen de zes 
maanden, te rekenen vanaf 
de eerste dag van de maand 
volgend op de tewerkstelling 
of de detachering in België 
een aanvraag heeft gericht 
tot de administratie (Dienst 

Buitenland). 
Indien aan al deze voorwaar-
den voldaan is zal het kader-
lid niet beschouwd worden 
als een rijksinwoner en valt 
daardoor onder toepassing 
van het belastingsstelsel voor 
niet-inwoners. Aldus wordt 
het kaderlid enkel belast op 
de in België verworven in-
komsten. Bij het bepalen van 
de inkomsten wordt geen re-
kening gehouden met de aan 
de situatie eigen ‘kosten van 
de werkgever’. Deze eigen 
kosten omvatten enerzijds 
de eenmalige uitgaven zoals 
bv. verhuiskosten, kosten 
van inrichten van een wo-
ning in België en anderzijds 
regelmatig weerkerende uit-
gaven zoals reiskosten, wis-

selkoersverschillen, kosten 
voor het onderwijs van de 
kinderen, verschil in levens-
standaard, enz. Met uitzon-
dering van de onderwijs-
kosten zijn de weerkerende 
kosten echter geplafonneerd 
tot 11.205,00€ en uitzonder-
lijk tot 29.750,00€.
Het spreekt voor zich dat in-
dien niet aan de basisvoor-
waarden voldaan wordt het 
buitenlands kaderlid onder-
worpen zal worden aan het 
stelsel van de personenbelas-
ting zoals dat op de rijksin-
woners van toepassing is.

Cédric De Keyser 
erkend boekhouder-fiscalist BIBF

/// www.bibf.be

... voor buitenlandse kaderleden

«Meemoeders ook recht op 
ouderverlof»

brussel Lesbische vrouwen 
hebben ook recht op vader-
schapsverlof. Dat stelt Vlaams 
minister van gelijke kansen 
Katleen Van Brempt (sp.a) in De 
Standaard. Als een lesbisch kop-
pel getrouwd is bij de geboorte 
van hun kind, zouden ze allebei 
als ouder erkend moeten wor-
den. Op die manier kan de tweede 
mama meteen genieten van ou-
derschapschapsverlof. Volgens de 
huidige wetgeving moet de lesbische 
‘meemoeder’ het kind adopteren, wil 
ze een juridische band met het kind 
verkrijgen. Van Brempt deed haar uit-
spraken in de marge van de voorstelling 
van een nieuw zwangerschapsboek, dat 
zich specifiek richt op lesbische koppels.

/// www.gelijkekansen.be

AMsTerDAM Roddelen 
schaadt de efficiëntie op de 
werkvloer. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat Canon Europe 
heeft gehouden in achttien 
Europese landen. Na een over-
volle mailbox en opstartpro-
blemen in de ochtend noemen 
de werknemers roddelen als 
belangrijkste reden waarom 
ze op een dag minder werk 
verzetten. En dat is dan nog 
exclusief alle praatjes tijdens 
de koffie- en rookpauze. In 
totaal deden ruim 5.500 kan-
toormedewerkers mee aan het 
onderzoek. Gemiddeld 8% gaf 
aan dat roddelen een storende 
factor is tijdens het werk. De 
Nederlanders zijn volgens het 
onderzoek de roddelkampioe-
nen van Europa. Zo blijkt dat 
onze noorderburen zowat een 
kwart van de werktijd door-
brengen zonder iets te doen.�n

Roddelen
nefast voor 
productiviteit
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We winden er geen doekjes om: in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners 
en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer 
staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige infrastructuur: van dokken 
en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit 
in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en 
een mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven 

mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit.

www.dehavenbeweegtje.be

We winden er geen doekjes om: in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners 
en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer 
staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige infrastructuur: van dokken 
en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit 
in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en 
een mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven 

mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit.

www.dehavenbeweegtje.bedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtjedehavenbeweegtje

                            


