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Brussel l De nieuwe aanval die de PS heeft ingezet op de notionele intrestaftrek, lijkt uit te draaien 

op een losse flodder. Binnen de regering blijven de liberale partijen zich immers hevig verzetten 

tegen een aanpassing van de veelbesproken fiscale gunstmaatregel. 

De notionele intrestaftrek, het fiscale paradepaardje van paars, ligt al geruime tijd onder vuur. 

Volgens de tegenstanders is de maatregel die buitenlandse investeerders naar ons land moet 
lokken veel te duur en leidt de ingreep amper tot de creatie van nieuwe jobs. 

Vanuit socialistische hoek wordt daarom al langer aangestuurd op een aanpassing van de kostelijke 

fiscale maatregel. Op de vooravond van de nationale vakbondsbetoging en geïnspireerd door de 

recente sociale onrust bij brouwer AB InBev lanceerden PS'ers Marie Arena en Alain Mathot een 

wetsvoorstel dat bedrijven die winstgevend zijn, maar toch tot een collectief ontslag overgaan, 
uitsluit van de fiscale gunstmaatregel. 

Zoals verwacht stuitte het voorstel onmiddellijk op hevig verzet bij de liberale coalitiepartners van 

de PS. "Niet verstandig en niet goed te keuren. Net het omgekeerde van wat we moeten doen", 

oordeelt men bij Open Vld. "Hoe meer de maatregel in vraag wordt gesteld, hoe meer problemen 

we zullen hebben om buitenlandse investeringen naar ons land te halen", zegt kamerlid Luk Van 

Biesen. Zijn MR-collega Daniel Bacquelain spreekt van "steekvlamwetgeving". "Het is altijd slecht 

dergelijke teksten goed te keuren." 

Ook bij CD&V is er op dit moment weinig animo om het systeem aan te passen. "We mogen geen 

stop and go-beleid voeren waardoor ons land onbetrouwbaar wordt voor buitenlandse 

investeerders", zegt partijwoordvoerder Luk Vanmaercke. Anderzijds is de partij wel bereid om 

eventuele misbruiken en perverse effecten te bekijken. Coalitiepartner cdH is wel tevreden met het 

PS-voorstel. "We zijn verheugd dat het onderwerp eindelijk bespreekbaar is", reageert kamerlid 
Catherine Fonck. 

De nieuwe discussie komt ongelegen voor de regering. Premier Yves Leterme en minister van 

Buitenlandse Zaken Steven Vanackere hielden net gisteren op het Wereld Economisch Forum in 

Davos een toespraak voor enkele tientallen CEO's van grote buitenlandse bedrijven. Daarin werd 

opnieuw de notionele intrestaftrek naar voren geschoven als een troef voor investeringen in ons 

land. (TM) 

 


