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Het sp.a-voorstel voor een belasting op vermogenswinsten kan op weinig bijval van Open Vld 
rekenen. "Dit is weer een voorstel dat het grote debat ontwijkt", zegt Kamerlid Rik Daems. 

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez pleitte gisteren in deze krant voor een "radicale herverdeling" 
van de belastingen. Dat moet gebeuren door middel van een "vermogenswinstbijdrage". Die zou 
als volgt worden berekend: neem het volledige vermogen van elk gezin, minus de eigen woning 
tot een waarde van 400.000 euro, minus de spaarcenten tot 50.000 euro per gezinslid. Wat 
overblijft - aandelen, obligaties, ander vastgoed - wordt geschat. Groeide dat vermogen het 
voorbije jaar aan, dan wordt op die opbrengst een bijdrage betaald. 

De maatregel moet jaarlijks zo'n 8 miljard euro opleveren. Geld dat gebruikt kan worden om de 
roerende en onroerende voorheffing af te schaffen én de lasten op arbeid te verlagen. 

Dat laatste zou als muziek in de oren moeten klinken bij Open Vld, toch reageert Kamerlid Rik 
Daems erg afwijzend. "Natuurlijk zijn we blij dat de sp.a inziet dat er grondige lastendalingen 
op arbeid moeten komen. Ook Laurette Onkelinx (PS) zei dat onlangs al. Maar dit is weer een 
voorstel dat het grote debat ontwijkt", zegt Daems. "De socialisten kiezen altijd voor het 
genereren van meer inkomsten om een aantal lastenverlagingen te financieren, maar het échte 
debat, dat over de kostenstructuur van onze overheid, wordt niet aangegaan." 

Volgens Daems komt Gennez dan ook met "een ideetje dat meer ideologisch gekleurd is dan dat 
het praktisch haalbaar is." "Ze zegt zelf dat zoiets op Europees niveau geregeld moet worden, 
maar dan ben je nog wel een paar jaar bezig. Daar hebben we de tijd niet voor. We moeten de 
problemen nu oplossen", zegt Daems. 

Ook zijn collega's Bart Tommelein en Luk Van Biesen schieten het voorstel van Gennez meteen 
af. "Het laatste wat onze economie nu nodig heeft, is het afknijpen van de zuurstoftoevoer", 
stellen ze. "De vermogenswinstbijdrage zal het nemen van risico's afstraffen en dus banen 
kosten", aldus Luk Van Biesen. "Welke ondernemer zal zijn hebben en houden nog op het spel 
willen zetten als de overheid op voorhand aankondigt dat ze hen kaal zal plukken als ze 
succesvol zouden zijn?" 

Bart Tommelein wijst er ook op dat Gennez met dit voorstel het bankgeheim volledig aan 
diggelen slaat. Haar belasting kan immers enkel worden geheven op basis van een schatting 
van het totaalvermogen van een burger, klinkt het. "Sp.a pleit dus voor het aanleggen van een 
vermogenskadaster, waarbij de fiscus alles weet en het dus wel heel eenvoudig wordt om elke 
burger kaal te plukken", besluit Tommelein. (TM) 
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