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ADVERTENTIE

Het chemiebedrijf Solvay wil ruim 
100 jobs schrappen in Brussel. Ook 
bij het pakjesbedrijf FedEx in Luik en 
Brussel staat een groot aantal banen 
op de tocht. De ruitenwisserfabrikant 
Bosch in Tienen wil 400 arbeids-
plaatsen schrappen. Hoewel de 
arbeids markt door de corona steun-
maatregelen zoals de tijdelijke werk-
loosheid grotendeels bevroren werd 
en de gevreesde faillissementen storm 

voorlopig uitblijft, beweegt er onder 
de waterlijn heel wat. 

‘De coronasteun helpt bedrijven 
de klap op te vangen, maar we weten 
allemaal dat het voor sommige 
bedrijven bijzonder lastig is’, zegt 
Monica De Jonghe, de directeur-ge-
neraal van het Verbond van Belgische 
Ondernemen (VBO). Uit een onder-
zoek van de bedrijfsdata-expert Gray-
don blijkt dat een derde van de on-
dernemingen in ademnood zit. 

De verwachting is dat veel bedrij-
ven om de coronaklap op te vangen 
overgaan tot een collectieve ontslag-
ronde, waarvoor de wet-Renault moet 
worden gevolgd. Dat is een strikte 
procedure die offi  cieel als doel heeft 
banen te redden, maar die in de prak-
tijk leidt tot een gevecht tussen de 
bedrijfstop en de vakbonden om zo 
gunstig mogelijke ontslagregelingen 

op te nemen in een sociaal plan.
Vaak worden bedrijven gedwon-

gen boven op de we� elijke opzegter-
mijnen een bijkomende fi nanciële 
geste te doen. Het gaat over afscheid-
spremies, wedertewerkstellingspre-
mies en toelages voor jobbegelei-
ding. De kosten per ontslagen werk-
nemer liggen daardoor al gauw tot 
de helft hoger dan wat gangbaar is 
bij een individueel ontslag. Dat leidt 
ertoe dat België een van de restric-
tiefste regelingen voor collectief 
ontslag van Europa heeft.

Na de aangekondigde herstruc-
turering bij Fedex voerden de Frans-
talige socialisten een off ensief voor 
een verstrenging van de wet-Renault. 
Voorzi� er Paul Magne� e hekelde de 
‘brutale’ aankondiging van het be-
drijf en plei� e voor een betere infor-
matiedoorstroming. Minister van 

sommige bedrijven in plaats van te 
herstructureren om een doorstart te 
maken gewoon failliet gaan. ‘Dat 
moeten we toch absoluut vermijden, 
want dan verliest iedereen zijn baan.’

De Jonghe wijst erop dat de socia-
le partners zich ertoe verbonden heb-
ben een reeks aanbevelingen uit te 
voeren die tot een tot een vlo� ere 
toepassing van de wet-Renault moe-
ten leiden. Een betere informatiedoor-
stroming naar het personeel en het 
sneller afronden van de procedures 
is een eerste aanbeveling. Een tweede 
gaat over het beter betrekken van de 
toeleveranciers bij de procedure. 

‘Er is afgesproken die aanbevelin-
gen, die tegemoetkomen aan de 
ongerustheid van de politiek, na 
verloop van tijd te evalueren. Laat 
ons daar niet op vooruitlopen onder 
druk van de omstandigheden.’

Terwijl de bedrijfswereld zich 
opmaakt voor een reeks her-
structureringen, gaan in de fede-
rale regering stemmen op om 
de wet-Renault te verstrengen. 
Dat zal tot meer faillissementen 
leiden, waarschuwt het Verbond 
van Belgische Ondernemingen.

Werkgevers bevreesd voor duurder collectief ontslag
Veel bedrijven 
hebben het moei lijk 
de wettelijke 
opzeg termijnen 
uit te betalen, laat 
staan dat ze de 
bij komende eisen 
kunnen inwilligen.

MONICA DE JONGHE
DIRECTEUR-GENERAAL VBO

JASPER D'HOORE

Het Antwerpse parket heeft de poli-
tie gevraagd een proces-verbaal op 
te stellen over het voorval in de stu-
dio van ‘VTM Nieuws’ zondag waar-
bij Vlaams Belang-voorzi� er Tom 
Van Grieken een busje pepperspray 
bovenhaalde. Dat bevestigt het par-
ket. Pepperspray is een verboden 
wapen in ons land. Van Grieken 
toonde de pepperspray in de nasleep 
van het nieuws dat leden van de 
extreemrechtse jongerenbeweging 
Schild & Vrienden, onder wie Kamer-
lid Dries Van Langenhove, worden 
doorverwezen naar de correctionele 
rechtbank voor inbreuken op de ra-
cisme- en de wapenwetgeving. 

Parket vraagt 
pv tegen Van 
Grieken voor 
pepperspray

Staatssecretaris voor Consumenten-
bescherming Eva De Bleeker (Open 
VLD) werkt aan een we� elijk verbod 
op ongewenste geadresseerde 
reclame in de brievenbus. Bedrijven 
moeten verplicht de zogenaamde 
Robinsonlijst raadplegen voor ze 
reclame versturen, naar analogie met 
de Bel-me-niet-meer-lijst. Sinds 2015 
beheert de federale overheidsdienst 
Economie een lijst met mensen die 
hebben aangegeven niet opgebeld 
te willen worden voor reclame. 
Bedrijven die consumenten willen 
bellen moeten die verplicht raadple-
gen. 

De Bleeker wil dat nu ook ver-
plicht maken voor geadresseerde 
post. Er komen ook boetes voor be-
drijven die de verplichting aan hun 
laars lappen, zegt De Bleeker. BELGA

Ongewenste 
geadresseerde 
reclame verboden 

Tom Van Grieken. © BELGA

‘We lazen de afgelopen drie jaar 
alsof er een rechtse Al Qaeda in de 
maak was, terwijl het om handel in 
pepperspray ging’, zei Van Grieken. 
‘Als dat verboden wapenbezit is, dan 
zal je veel mensen moeten veroorde-
len.’ De partijvoorzi� er vindt ‘dat 
elke vrouw in Vlaanderen pepper-
spray op zak moet hebben’. Van Grie-
ken zei dat zijn partij een voorstel zal 
indienen om pepperspray te legali-
seren. 

Of hij voor de feiten vervolgd 
wordt, moet blijken uit de verdere 
afhandeling van het incident. BELGA

Werk en Economie Pierre-Yves Der-
magne (PS) zei in de Kamer dat een 
sociaal plan moet worden verplicht. 
Dat is nu niet het geval, wat zeker 
kleinere bedrijven de kans geeft om 
in hoge nood een herstructurering 
door te voeren zonder hoge bijko-
mende kosten.

Dermagne zal de sociale partners 
vragen zich te buigen over een her-
vorming van de wet-Renault. Bij het 
VBO, waar het gevoel leeft dat de 
Franstalige socialist de vakbonden 
in een zetel plaatst, staan de knip-
perlichten op rood. ‘We merken dat 
veel bedrijven het moeilijk hebben 
om de we� elijke opzegtermijnen uit 
te betalen, laat staan dat ze de bijko-
mende eisen kunnen inwilligen’, zegt 
De Jonghe. 

Zeker als de wet-Renault nog 
strenger wordt, vreest De Jonghe dat 

De Vastgoedgids: stappenplan voor zorgeloze verbouwingen

Een goede voorbereiding is het halve werk, en bij renoveren is dat niet anders. 
In de Vastgoedgids leest u welke vragen u zich moet stellen om van uw verbouwing 
een succes te maken, of om er geen fi nanciële kater aan over te houden. 
De Ne� o-redactie vertelt u onder meer welke verbouwingen het nu� igst zijn en 
eventueel de meeste meerwaarde bieden bij verkoop, hoe u uw renovatieproject 
kunt fi nancieren, welke vergunningen u nodig hebt, en wat u kunt doen als er 
toch iets misloopt. Daarnaast gaan we dieper in op slim verbouwen, en hoe dit kan 
helpen om te bezuinigen op energie en dus ook op kosten.

Zorgeloos renoveren, 
kan dat?

Neem 
 voorsprong.

De Vastgoedgids. 
Nu zaterdag gratis bij De Tijd.

In een
handomdraai
naar de
perfecte renovatie
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VAN BANK TOT BAAS
7 MANIEREN OM UW VERBOUWING
TE FINANCIEREN

GOEDGEKEURD
VOOR WELKE RENOVATIES HEBT
U EEN VERGUNNING NODIG?

TROP IS TE VEEL
WANNEER IS SLOPEN
INTERESSANTER DAN RENOVEREN?

+ VASTGOEDENQUÊTE
HOE EVOLUEREN

DE WONINGPRIJZEN
IN 2021?


