FLEXI-JOBS IN DE HORECA: WALLONIE EN BRUSSEL VERSUS VLAANDEREN
Er blijkt een grote discrepantie te bestaan in het systeem van de flexi-jobs in de horeca tussen
Wallonië/Brussel en Vlaanderen…
In 2017 stapten +- 23.000 mensen in het statuut van de flexi-job in Vlaanderen, dat is een toename
met de helft tegenover 2016. Daarentegen raakt het systeem in Brussel en Wallonië nauwelijks van
de grond, daar was maar sprake van 1280 ingevulde flexi-jobs, dit is slechts 5 procent van alle flexijobs.
Wat zijn de redenen daarvoor?
Eerst en vooral zou gebrek aan promotie een oorzaak zijn dat Brussel en Wallonië zo ver achterop
hinken. In Vlaanderen werden de voordelen van de flexi-job van bij het begin overvloedig
gecommuniceerd, aldus de horecafederatie.
Een tweede en belangrijke oorzaak is dat de Waalse en Brusselse horecazaken nog ernstig in
gebreke blijven met de verplichte installatie van de geregistreerde witte kassa.
Daar onmiddellijk aan gelinkt is het gebrek aan controles in deze regio’s, in Vlaanderen daarentegen
zijn de controles dagelijkse kost…
Ook uit eerdere cijfers aangereikt door minister Johan Van Overtveldt blijkt dat de overgrote
meerderheid van Vlaanderen in orde is met de witte kassa, terwijl in Wallonië en Brussel nog niet de
helft in orde is:
- in Limburg zijn bijna alle horecazaken die dat moeten, in orde met de witte kassa, net als in
Oost- en West-Vlaanderen
- in Antwerpen en Vlaams-Brabant is nog 15 procent niet in orde
- in Brussel heeft maar 44 procent van de horecazaken een witte kassa
- in heel Wallonië heeft geen enkele provincie meer dan de helft van de zaken een witte kassa.
Staatssecretaris voor de Bestrijding van deze sociale fraude Philippe De Backer is zich bewust van het
probleem en geeft toe dat er in Wallonië en Brussel nog veel werk aan de winkel is.
Als Ombudsdienst voor Zelfstandigen is het onze plicht om alles in het werk te stellen om deze
oneerlijke behandeling verder aan te klagen.
Wordt vervolgd..

