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149 militairen
bezorgd over
burnpits

149 Belgische militairen hebben
zich geregistreerd via een meld-
punt omdat ze denken ziek te
zijn of zich zorgen maken over
de giftige rook uit burnpits. Dat
zijn grote afvalverbrandingskui-
len in de openlucht, die werden
gegraven tijdens missies in
 Afghanistan en Mali. Het meld-
punt werd negen maanden ge-
leden opgericht. De legerleiding
belooft nu om meer aandacht te
besteden aan het gezondheids-
risico van burnpits. De militaire
vakbond AMCP hekelt dat de
 legerleiding nog geen concrete
acties ondernam. (JVH) 8

Koen Geens 
deze middag
naar koning

Koninklijk opdrachthouder Koen
Geens (CD&V) wordt vanmiddag
op het paleis verwacht om ver-
slag uit te brengen over zijn
 vorderingen. Geens praat sinds
31 januari over een nieuwe rege-
ring. Volgens meerdere bronnen
ontmoette hij de afgelopen
week verschillende keren hoofd-
rolspelers Bart De Wever, de
voorzitter van N-VA, en Paul
Magnette, de voorzitter van PS.
Er zouden daarbij “op een serene
manier” voorstellen zijn bespro-
ken en uitgewisseld. Verwacht
wordt dat koning Filip de missie
van Geens zal verlengen. (JVH) 6

VAARWEL, VRIJ 
EUROPEES VERKEER

Niet raken aan de lage sociale lasten en
belastingvoordelen van de profvoet -
ballers, maar wel (lage) heffingen op 
hoge lonen, makelaars- en transfer -
vergoedingen en sportweddenschappen.
De expertencommissie, met onder 
anderen Michel Maus en Johan Vande
Lanotte, heeft een ei gelegd over het 
Belgisch voetbal. De Morgen kon 
het voorstel inkijken. 

HANS VANDEWEGHE

Profsporters moeten momenteel net geen 900
euro RSZ-bijdrage per maand betalen, hoeveel
ze ook verdienen. Vooral het voetbal, waar de
topspelers makkelijk tienduizenden euro’s per
maand opstrijken, profiteert daarvan. Daarnaast
geniet het voetbal ook nog flink wat fiscale voor-
delen, wat samen met de lage RSZ goed is voor
jaarlijks 150 miljoen euro aan staatssteun. Maar
sinds het losbarsten van Operatie Schone Han-
den en het onderzoek naar witwaspraktijken,
omkoping en matchfixing ligt dat voordeel -
regime onder vuur. 

Vanuit de politiek werden al drie wetsvoor-
stellen ingediend om dat aan te pakken. Elk van
de drie voorstellen zaaide behoorlijk wat onrust
en niet alleen in het Belgisch profvoetbal. Ook
het basketbal en volleybal maakten zich zorgen
dat het kind met het badwater zou worden weg-
gegooid. 

Het voetbal (en bij uitbreiding de andere Bel-
gische profsporten) zet de hakken nu in het
zand. In november vorig jaar vroeg de Pro
League, de vereniging van profclubs, aan gok -
specialist Karl Dhont, Johan Vande Lanotte
(voormalig minister en informateur), Michel
Maus (fiscaal expert) en Tomas
Van Den Spiegel (oud-basket-
balspeler en CEO van Flanders
Classics) om een nieuw model
te maken voor het voetbal. Het
rapport van deze experten-
commissie is nu klaar. 

Hun insteek is duidelijk:
maximale openheid en mini-
male nieuwe heffingen in de
hoop te behouden wat ze heb-
ben. Als het van de experten-
commissie afhangt, wordt dus
niet geraakt aan de RSZ- en be-
lastingvoordelen. De regeling
waarbij sportclubs bijvoorbeeld maar 20 pro-
cent van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
moeten doorstorten – de resterende 80 procent
kunnen ze zonder beperking aanwenden in hun
club, onder meer om hogere salarissen uit te
betalen –, daar raken we best niet aan, aldus de
commissie. 

Idem voor de lage sociale lasten. Dat is een
uitzonderlijk voordeel toegekend aan één sector
en dat België ooit is ‘vergeten’ melden aan de
EU. De expertencommissie wijst erop dat de be-

staande toestand beter wordt behouden want
dat elke nieuwe regeling die afwijkt van andere
sectoren en werknemers, moet worden gemeld.
Veel kans dat de EU dan wel moeilijk zal doen.

In ruil bieden ze onderwerping aan de wit-
waswetgeving en fiscale transparantie aan. In

één moeite worden ook de tus-
senpersonen (lees makelaars)
en een heel klein beetje de
goksector aangepakt. 

Daarnaast maakt het voor-
stel werk van een luxetaks op
hoge salarissen en inkomsten
uit transfers en Europees voet-
bal. Vier procent op het saldo
van transferinkomsten. Een ge-
trapte heffing op vergoedingen
aan tussenpersonen. Twee
procent op Europese inkom-
sten. Vier procent solidariteits-
bijdrage op het deel van het

loon boven de 200.000 euro bruto. Samen met
een minimale heffing op sportweddenschappen
zou dat alles 25 miljoen euro opbrengen voor
de schatkist.

Opvallend in het voorstel is de opening die
wordt gemaakt richting andere sporten en de
solidariteit die het voetbal wil tonen. De oprich-
ting van een nationaal sportfonds zou kunnen
worden gespijsd met de belastingen (ongeveer
20 procent) die de clubs vandaag wel nog door-
storten.

Het rapport van de
expertencommissie

is duidelijk:
maximale openheid
en minimale nieuwe

heffingen in de
hoop te behouden
wat verworven is

Voetbal wil
niet raken 
aan voordelen

Experts Pro League hebben voorstel voor Belgische profsporters klaar

Hans Vandeweghe: 
‘Basketten 
kunnen ze, 
nu nog wat 
bitchyer 
worden’
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UITREIKING OSCARS  
En de beste regisseur is...
alweer een man
13-14

Ciara kwam, 
zag en kaapte 
uw weekend
5

STORMALARM
BELGIAN CATS
NAAR DE SPELEN
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Op ‘The Bridge’ tussen 
Zweden en Denemarken zijn
er weer grenscontroles
16

ZUIVERING IN 
HET WITTE HUIS 

Tegen 
Trump 

getuigd? 
Dan is daar 

de deur
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