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Hoe economie 
aanzwengelen?
Spaargeld 
mobiliseren botst 
op obstakels
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Werknemers die tijdelijk werkloos 
zijn, krijgen voor die niet-gewerkte 
dagen toch vakantiegeld. De factuur 
voor de bedrijven loopt op tot 
600 miljoen euro, waardoor de be-
drijfswereld hoopt dat de overheid 
tussenkomt. Omdat het over zo’n 
grote som geld gaat en het gat in de 
begroting al gigantisch is, staat die 
daar niet voor te springen.

Het vakantiegeld van Belgische 
werknemers wordt op een ingewik-
kelde manier berekend. Er is een 
apart stelsel voor arbeiders en be-
dienden, maar het komt er in beide 
gevallen op neer dat het vakantiegeld 
van 2021 wordt uitbetaald op basis 
van de gewerkte dagen dit jaar. De 
vraag daarbij is wat gebeurt met de 
dagen waarop werknemers tijdelijk 
werkloos zijn. 

Om de koopkracht van de werk-
nemers te beschermen werd in het 
begin van de coronacrisis beslist dat 
periodes van tijdelijke werkloosheid 
niet tot minder vakantiegeld mogen 
leiden. In periodes van tijdelijke 
werkloosheid door overmacht bou-
wen werknemers in principe geen 
rechten op voor vakantiegeld. Maar 
in samenspraak met de sociale part-
ners besliste de overheid dat bedrij-
ven toch geld opzij moeten ze� en 
voor hun werknemers.

Het Verbond van Belgische On-
dernemingen (VBO) waarschuwt dat 
bedrijven zo op kosten worden ge-
jaagd. ‘Toen de beslissing viel, dach-
ten we nog dat werknemers maar 
kortstondig tijdelijk werkloos zou-
den zijn. Nu weten we wel beter’, zegt 
Monica De Jonghe, de directeur- 
generaal van het VBO.

De factuur voor de bedrijven 
loopt snel op. Voor de arbeiders zijn 
precieze berekeningen gemaakt: dit 

jaar gaat het om 380 miljoen euro. 
Voor de bedienden komt daar min-
stens 200 miljoen euro bij, waardoor 
het totale kostenplaatje naar de 
600 miljoen euro gaat. Voor onder-
nemingen die door de coronacrisis 
al op kosten worden gejaagd, bete-
kent dat serieuze extra kosten.

‘Net zomin als werknemers iets 
aan de coronacrisis kunnen doen, 
kunnen de bedrijven er iets aan 
doen. Net de bedrijven die het 
zwaarst zijn getroff en, krijgen de 
rekening gepresenteerd’, zegt De 
Jonghe, die hoopt dat de overheid 
de kosten op zich neemt. Zowel de 
vakbonden als de werkgevers zijn 
daar vragende partij voor.

Voor de federale regering is het 
evenwel niet evident om die reke-
ning zomaar over te nemen. Het 
begrotingstekort dreigt dit jaar op 
te lopen tot 50 miljard euro, wat 
12 procent van het bruto binnen-
lands product (bbp) is. De facturen 
verder opstapelen ligt daarom erg 
gevoelig. Federaal minister van Werk 
en Economie Nathalie Muylle 
(CD&V) wil voorlopig niet reageren 
op de vraag van de bedrijven. ‘De 
besprekingen lopen nog’, zegt ze.
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De 1.469 werknemers van het dins-
dag failliet verklaarde Swissport 
Belgium worden allemaal meteen 
ontslagen. Dat bevestigden de drie 
curatoren van het bedrijf woensdag-
avond. Volgens de curatoren is ge-
bleken dat er geen kandidaat-over-
nemer is om een doorstart te maken. 
Bovendien zijn de cashreserves van 
de afhandelaar ontoereikend om de 
kosten van een voortze� ing van de 
activiteiten te dekken in afwachting 
van een mogelijke overnemer. 

De federale overheidsdienst Mo-
biliteit gaf de twee huidige afhan-
delaars van vrachtvliegtuigen, Swiss-
port Cargo en Dnata, intussen de 
toelating om de komende twee 
weken passagiersvliegtuigen af te 
handelen. Brussels Airport kan die 
nu vragen de dienst te verzekeren 
naast de enige licentiehouder Avia-
partner. 

Maandag vroeg Swissport het fail-
lissement aan van de grondafhande-
lingsdiensten en de schoonmaak-
activiteiten. De vrach� ak Swissport 
Cargo is daar niet bij betrokken. P15 

Alle 1.500 werknemers van 
Swissport Belgium ontslagen

Net de bedrijven 
die het zwaarst zijn 
getro� en, krijgen 
de rekening 
gepresenteerd.

MONICA DE JONGHE
DIRECTEUR-GENERAAL VBO

Wie betaalt rekening van 600 miljoen?

Gevecht om 
vakantiegeld 
van tijdelijk 
werklozen 

Groeiers halen 
meer dan half 
miljard op 
De Belgische biotech- en tech-
bedrijven hebben sinds begin dit 
jaar al 561 miljoen euro opge-
haald. Dat is een hal� aarrecord 
en 12 procent meer dan het vori-
ge record van 502 miljoen in de 
eerste helft van 2019. Het aantal 
kapitaalrondes is groot ondanks 
de coronacrisis. Sinds begin 
maart waren er een 30-tal. De 
grootste van het jaar (114 miljoen 
euro) staat op naam van Iteos 
Therapeutics. Na Silverfi n eerder 
deze week tankt ook de Belgisch- 
Franse betaalspecialist iBanFirst 
bij. Hij haalde zopas 21 miljoen 
euro op. P13

Fed plant geen 
renteverhoging
voor 2023
De Amerikaanse centrale bank 
(Fed) is van plan haar nulrente-
beleid nog jaren voort te ze� en 
om de economie te ondersteu-
nen. Dat heeft ze woensdagavond 
duidelijk gemaakt. De Fed 
schetste een vrij somber beeld van 
de economische toestand en 
vooruitzichten. Daarom blijft de 
centrale bank ook veel staatsobli-
gaties en herverpakte hypotheken 
kopen. P24

Pieter Coecke 
van Aelst
Veilingrecord 
voor vergeten 
Vlaamse meester
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Kust coronaproof
Camera’s 
kunnen meer dan 
mensen tellen
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‘Niet alleen 
vanuit een 
ethische 
doelstelling 
is diversiteit 
een streven. 
Ook uit 
welbegrepen 
eigenbelang.’
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35 miljard
Een tweede uitbraak van 
de coronapandemie zou 
België in 2020-2021 met een 
extra welvaartsverlies van 
35 miljard euro opzadelen. P9

Een borstbeeld van Leopold II verdwijnt uit de universiteitsbibliotheek van de 
KU Leuven. Ook de universiteit van Bergen heeft een standbeeld van de verwijderd. 
Het beeld op het Troonplein in Brussel (foto) is door vandalen beklad. Wereldwijd 
rijst almaar meer protest tegen omstreden historische fi guren na het dodelijke 
politiegeweld tegen de zwarte Amerikaan George Floyd. P4

Universiteiten verwijderen 
standbeelden Leopold II

LUKAS VANACKER
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