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DETACHERING

70.000
Het aantal buitenlandse zelf-

standigen die tijdelijk in België

komen werken, is in vijf jaar

ruim verdubbeld, van 30.436

aangiftes in 2010 naar 69.993 dit

jaar. Kamerlid Wouter Raskin

(N-VA) hekelt dat België zo veel

sociale bijdragenmisloopt, om-

dat deze tijdelijke zelfstandigen

niet in België maar in eigen land

bijdragen betalen.

BARBARA MOENS

Vlaams minister van Wonen Lies-
bethHomans (N-VA)wil begin vol-
gend jaar haar conceptnota klaar
hebben over de Vlaamse huurwet-
geving. Daarinzal zeookenkele ini-
tiatievenaankondigenomdiscrimi-
natieopdeprivatehuurmarkt tegen
tegaan. Sindsdezesdestaatshervor-
ming is Vlaanderen ook bevoegd
voordeantidiscriminatiewetgeving

inhetwoonbeleid. Diewetgeving is
nodig,wantmeerdaneenvijfdevan
de verhuurders zoekt een andere
huurder als zich een kandidaat-
huurdermeldtmet een niet-Belgi-
sche afkomst. Het hebben van een
Arabisch-klinkendenaam is vaakal
voldoende voor discriminatie.
Een nieuw onderzoek van het

SteunpuntWonen geeft alvast een
eerste aanzet.Dat onderzoek evalu-
eert het huidigewoninghuurrecht
endoetooksuggesties voorhet toe-
komstigebeleid. Zowelhuurdersals
verhuurders erkennen het pro-
bleem van discriminatie en vinden
dat de overheid de verantwoorde-
lijkheid heeft omde toegang tot de
markt beter tewaarborgen.
Ze zijn het er ook over eens dat

het discriminatieprobleemminder
groot zou zijn als het aanbodopde
private huurmarkt groot genoeg
zou zijn. Een Vlaams antidiscrimi-

natiebeleidmoetdusniet alleen in-
zettenopsensibiliseringenhandha-
vingvandewetgeving,maarookop
stimulerende instrumentenomhet
aanbod aanprivate huurwoningen
te versterken.
De vertegenwoordigers van de

huurders, de verhuurders en het
middenveld pleiten zelfs voor een
vorm van ‘mystery shopping’ zoals
al in de uitzendsector bestaat. Die
maatregel zou de discriminatie in
kaart kunnen brengen, zeggen ze.
Eventuele sancties liggen voorma-
kelaars en eigenaars wel moeilijk.
Ookvragenzezichafhoede ‘myste-
ry shopping’ concreet zal worden
georganiseerd.
Over veel andere punten, zoals

het vastleggen van de huurprijs en
een huurwaarborgfonds, raken de
verschillendebelangengroepenhet
niet met elkaar eens. Het zal daar
aandepolitiekzijnomknopendoor

te hakken. Het kabinet-Homans
noemthetonderzoekalvasteen ‘be-
langrijk element’ in de discussie
overde toekomstigeVlaamsehuur-
wetgeving.Naastdeconceptnotazal
Homansvolgend jaarookeenactie-
plan voorleggen.
CD&V roept Homans op om de

nieuwe Vlaamse bevoegdheidmet
‘de nodige ambitie’ te hervormen.
VlaamsParlementslidKatrienParty-
ka (CD&V) pleit er voor omde anti-
discriminatiewetgeving op te ne-
men in de Vlaamse Wooncode en
eengedragscodeaf te sluitenmetde
sector. ‘Wehebbennoodaanzelfre-
gulering, maar we moeten ook de
stap durven te zetten naar een ver-
volgingsbeleid.Wie de discrimi-
neert,moet een sanctie krijgen. Dat
isnunogniethetgeval,maarwehe-
velenbevoegdhedenoveromopdie
terreinen een ambitieuzer beleid te
voeren’, zegt Partyka.

Huursectorgaat
discriminatie
bestrijden
DeVlaamse regeringmoet de
discriminatie op de private
huurmarkt beter aanpakken.
Een instrument daarbij is het
vergroten vanhet aanbod aan
private huurwoningen. Dat zeg-
gen de huurders en de verhuur-
ders samen.

ADVERTENTIE

Burgersklikken
meer federaal
danVlaams
In tegenstellingtotde federaleover-
heidsdienst Financiën heeft de
Vlaamse Belastingdienst de afgelo-
pen jarenweinig spontanemeldin-
genontvangenvanburgersdie frau-
de van anderen verklikken. Dat
blijkt uit het antwoord vanVlaams
minister van Financiën Annemie
Turtelboom (Open VLD) op een
schriftelijke vraag van Peter Van
Rompuy(CD&V). In2014ontvingde
VlaamseBelastingdienst slechts vijf
klikbrieven en ook dit jaar zijn er
nog maar vijf. In de eerste zeven
maanden van dit jaar registreerde
de federale overheidsdienst 1.811
spontaneverklikkingenbijde fiscus,
200 meer dan in dezelfde periode
het jaar voordien. ‘De klikbrieven
diedeVlaamseBelastingdienstont-
ving,gaanoverbouwovertredingen
en sociale fraude zoals zwartwerk’,
aldus Turtelboom.

Socialepartners
tikkenTurtel-
boomopvingers

DeVlaamse sociale partners tikken
Vlaams minister van Begroting
Annemie Turtelboom (Open VLD)
op de vingers voor het haastwerk
rondhetprogrammadecreet,datbij
de Vlaamse begroting hoort. Ze
vragen dat fiscale hervormingen,
zoals de vergroening van de ver-
keersbelastingen, niet samen met
debegrotingwordengoedgekeurd.
Fiscalehervormingenmoetengron-
digworden voorbereid, luidt het.
De vakbonden endewerkgevers

hebbenookkritiekopdebesparin-
gen in het hoger onderwijs, onder
meer in de aanvullende onder-
zoeksmiddelen ende sociale toela-
gen. ‘Die besparing komt boven op
eerderebesparingendiede inschrij-
vingsgelden hebben verhoogd.’ Ze
stellen zich vragen bij de ongelijke
verdeling van de besparingen over
de verschillende instellingen, want
vooral de Vrije Universiteit Brussel
(VUB)moest het ontgelden.BM
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