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KATRIEN VERSTRAETE

E

en nieuwe raad van 20
wijzen moet het toekomstplan Vlaanderen
in Actie (ViA) de - o zo noodzakelijke - schwung geven. De raad
wordt vandaag officieel geïnstalleerd en zal maandelijks bijeenkomen met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Op
iedere vergadering worden de
‘doorbraken’ uit ViA met een vakminister en een topambtenaar opgevolgd. De raad moet dienen als
klankbord voor de regering, en indien nodig de alarmbel luiden.
ViA moet van Vlaanderen tegen
2020 een topregio maken voor
(groene) innovatie, logistiek, on-

dernemerschap, onderwijs en een
efficiënte overheid. Maar voor veel
Vlamingen is het nog niet duidelijk
waar het toekomstplan voor staat.
De recente mediacampagne ‘ik doe
mee’ wil daar verandering in brengen. Maar veel tastbare projecten
heeft ViA nog niet gebaard.
TIJD VOOR RESULTATEN

De nieuwe voorzitter van
Vlaanderen in Actie was al bekend.
Dat is Koen Geens, stichter-vennoot bij het advocatenkantoor Eubelius, professor rechten aan de
KULeuven en tot enkele maanden
geleden nog kabinetschef van Peeters. Hij volgt Karel Vinck op, die
de vorige raad van wijzen (met onder meer de overleden Karel Van
Miert) voorzat. ‘Als kabinetschef

was ik van nabij betrokken bij het
opstellen van ViA. De plannen zijn
er, nu is het tijd om voor concrete
resultaten te zorgen’, zegt Geens.
Voorts bestaat de raad uit tien
vertegenwoordigers van sociaaleconomische organisaties die het
‘pact 2020’ ondertekenden. Dat
bevat doelstellingen om de ViAambities te realiseren. Voormalig

KBC-topman André Bergen is een
van die tien wijzen. Hij vertegenwoordigt de werkgeversorganisatie Voka. ‘Ik ben ervan overtuigd
dat we alle krachten moeten bundelen om de troeven van onze regio - innovatie, werkkracht, ligging,
talenkennis - nog beter uit te spelen’, zegt Bergen.
Andere ondertekenaars van het

Nieuwe kans
voor klanten
Citibank België

Patrick

Develtere

BERT BROENS

D

e tientallen klanten van
Citibank België die de
dading van de bank rond hun
Lehman-producten afwezen,
krijgen nog eens een week om op
de regeling in te gaan. Dat is het
gevolg van een overeenkomst
met de consumentenorganisatie
Test-Aankoop. De periode om de
schikking te aanvaarden was al
afgesloten op 18 februari.
Citibank werkte de dading uit,
vooral onder druk van het advieskantoor Deminor, omdat haar
klanten schade hadden geleden
door het faillissement van de
Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. De 4.200 kopers
van Lehman-obligaties kregen
het aanbod 65 tot 74 procent van
hun investering terug te krijgen.
In ruil dienden ze wel hun rechten af te staan en hun vorderingen tegenover de bank, die intussen het voorwerp is van een strafproces, te staken.
Na afloop van de dadingsperiode bleek 97 procent van de klanten het voorstel aanvaard te hebben. De resterende groep - 114
klanten volgens Citibank - kan
hun voorbeeld nu alsnog volgen.
Test-Aankoop verdedigde net
als Deminor een grote groep Citibank-klanten. Op een handvol
na hebben ze zich allemaal akkoord verklaard met de schikking. Daarom trekt Test-Aankoop zich terug uit het dossier en
uit de rechtszaak. De organisatie
bekwam wel nog de extra week.
Enkel Dolor is nu nog als belangenorganisatie vertegenwoordigd op de strafzaak. Volgens Dolor-voorman Hendrik Boonen
toont het heropenen van de mogelijkheid tot een minnelijke
schikking aan wat hij al langer
beweert, namelijk dat meer dan
114 klanten het voorstel van Citibank weigerden. ‘Anders zouden
ze zo’n inspanning niet doen. Wij
blijven actief in de strafzaak tot
onze klanten hun investering
voor 100 procent terugkrijgen.’
‘De cijfers zijn wat ze zijn’,
reageert Citibank laconiek.

het nieuwe gezicht van het ACW
BART HAECK

De vrij onbekende Patrick Develtere (48)
volgt deze zomer Jan Renders op als voorzitter van het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging. Die biedt onderdak aan de grootste vakbond en het grootste
ziekenfonds van het land, bezit 14 procent
van de bank-verzekeraar Dexia en praat politiek een aardig mondje mee.
Develtere kwam de voorbije jaren maar
sporadisch in het nieuws. In De Tijd gaf hij
als hoogleraar ontwikkelingssamenwerking
vorige maand nog duiding bij de aardbeving
in Haïti. In september vorig jaar ondertekende hij de open brief waarin het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs een
nederlaag voor het pluralisme werd genoemd. Een speurtocht in de Vlaamse krantenarchieven levert ook verwijzingen op naar
het Wereldcafé in de Leuvense Bondgenotenlaan, waarvan hij een van de bezielers is.
Maar bovenal is Develtere een academicus. Zijn lijst met wetenschappelijke publicaties beslaat een kleine 150 artikels, boeken
en rapporten. Die gaan over een breed scala
aan onderwerpen, van kinderarbeid en
‘coöperatief ondernemen’ tot microkredieten en verkiezingen in Congo. Sinds 2007
leidt hij het Hoger Instituut voor de Arbeid
(HIVA), een studiecentrum van de KULeuven en het ACW. Die link is niet nieuw. Hij
was in het ACW secretaris van Wereldsolidariteit. In het Leuvense is hij nog steeds een
graag geziene gast op lokale activiteiten.
Van het hoofddoekendebat tot arbeidsbeleid: misschien is het wel die brede interesse die het ACW-bestuur ertoe aanzette
om Patrick Develtere voor te dragen als kandidaat-voorzitter. De christelijke koepel is
een huis met veel kamers. De twee grootste
en bekendste zijn de vakbond ACV en het
christelijke ziekenfonds CM. Maar er is ook
de sociaal-culturele beweging VKW, de

vrouwenbeweging KAV, de jongerentak KAJ, Wereldsolidariteit en de
dienst voor thuiszorg Familiehulp.
Onder de vleugels van het ACW
zit ook de coöperatieve Arco. Die
heeft belangen in Dexia, KBC, de
Gentse VDK Spaarbank en Elia, de
beheerder van het hoogspanningsnetwerk.
En dan is er uiteraard nog de connectie tussen het ACW en CD&V. Iedere
maand zijn er minstens drie ontmoetingen waarop CD&V-parlementsleden en
toplui van het ACW de politieke actualiteit bespreken, soms aangevuld met huidige en voormalige
ACW-ministers of de voorzitters van de vakbond of
het ziekenfonds.
De politieke lijn die
tijdens die ontmoetingen wordt uitgezet is er een die
telt. Dat ondervond Jean-Marie
Dedecker toen hij
eind 2006 van de
VLD naar de N-VA
wilde overstappen.
Het nieuws was maar
pas bekend of ACWvoorzitter Jan Renders
stelde op de radio zijn
veto. Enkele dagen later
besliste de partijraad van de
N-VA het kartel met CD&V
niet op te blazen, waarop Dedecker ontgoocheld de N-VA
verliet en een maand later zijn eigen partij oprichtte.
De politieke macht van de organisatie die Develtere gaat leiden
mag dan doorgaans weinig zichtbaar zijn, als het moet toont het
ACW zijn klauwen.

VIDEO
> De internetpionier Peter Hinssen blikt
terug op de ups en downs in de internetsector sinds het barsten van de
dotcombubbel tien jaar geleden.

Philip Cox van International Power
doet knieval voor Frans GDF Suez

BLOG
Bear&Bull
> Aan onderwerpen geen gebrek tijdens
een drukke marktenchat. IBt, Spector,
Bois Sauvage, Lotus en Fortis kwamen
aan bod. De Tijd-redacteur Stijn
Demeester stond stil bij enkele
Nederlandse kapitaalverhogingen.
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T-zine
> T-zine maakt zich op voor Plugg,
een conferentie in Brussel over startende bedrijven in Web 2.0. Twintig
jonge ondernemingen nemen het
donderdag tegen elkaar op. De techblog brengt verslag uit.

André Bergen, Wouter De Geest, Ann Demeulemeester en Robert Voorhamme.

hilip Cox, de gedelegeerd
bestuurder van het Britse
elektriciteitsbedrijf International
Power, staat niet afkerig tegenover
een nieuw overnamebod door
GDF Suez. Eerdere gesprekken
waren in januari afgesprongen.
Op de vraag of hij een tweede bod
van GDF Suez in dank zou afnemen, antwoordde Cox sibillijns:
‘We staan nooit afkerig tegenover
een voorstel dat meerwaarde
biedt aan onze aandeelhouders, en
dat is het enige wat ons drijft in
deze zaak.’
International Power en GDF
Suez hebben veel met elkaar ge-

meen en kunnen elkaar perfect
aanvullen. Dat constateerden analisten al in januari, toen de eerste
verkennende overnamegesprekken plaatsvonden. International
Power beheert 45 energiecentrales wereldwijd. Het is actief in
windparken in Canada en in gascentrales in de Verenigde Arabische Emiraten, Thailand en in
Zuid-Australië. Net in zulke energiecentrales in die regio’s wil GDF
Suez, de grootste gasleverancier in
Frankrijk, nog groeien.
Bij het afspringen van de eerste
gesprekken in januari viel het op
dat GDF Suez noch International

pact die tot de ‘wijzen’ behoren,
zijn onder meer Ann Demeulemeester (ACW), Dirk Baeckelandt
(ACLVB), Geert Van Autenboer
(ABVV), Kris Van Elsen (ACV) en
Karel Tobback (voorzitter van de
notarissenfederatie FIVB en voormalig coördinator van ViA op het
kabinet-Peeters).
Ten slotte zijn er twee Vlaamse
topambtenaren en zeven ‘themaexperts’. Bekende namen daar zijn
de Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (voor het
thema ‘onderwijs en onderzoek’),
BASF-topman Wouter De Geest
(‘ondernemen en arbeidsmarkt’),
de Antwerpse transporteconoom
Eddy Vande Voorde en de Leuvense specialist in overheidsmanagement Geert Bouckaert.

Power bruggen wou opblazen.
Jean-François Cirelli, de vicevoorzitter van GDF Suez, zei zelfs formeel dat hij onderhandelingen in
een verdere toekomst niet uitsloot. Hij zei enkel dat de twee
partners op wettelijke bezwaren
waren gestuit die eerst ontmijnd
moesten worden, en dat kon
maanden duren.
GDF Suez zou een groter
International Power willen creëren, dat weliswaar op de beurs van
Londen genoteerd blijft. Daarin
zouden de Fransen dan een meerderheidsbelang willen nemen, zei
Cox gisteren tijdens een teleconferentie. ‘Dergelijke genuanceerde voorstellen komen de belangen
van International Power ten goede en die moeten we dan in overweging nemen’, stelt Cox.

Gestolen lijk ex-president
Cyprus eindelijk terecht

D

e Cypriotische politie
heeft gisteren na een
anonieme tip het lichaam van
voormalig president Tassos Papadopoulos teruggevonden. Het
stoffelijk overschot, dat in een
ander graf op een begraafplaats
buiten de hoofdstad Nicosia lag,
werd geïdentificeerd met DNAonderzoek.
Op 10 december vorig jaar,
een dag voor de eerste herdenking van zijn overlijden, werd
het lichaam gestolen. Daarvoor

VDB
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moesten de daders een 300 kilogram zware granieten steen verplaatsen. De misdaad was een
raadsel voor de Cypriotische autoriteiten.
Minister van Justitie Loukas
Louka zegt dat de dieven losgeld
eisten voor het lichaam, maar
ontkent dat er een politiek motief was. Papadopoulos was president van 2003 tot 2008. Hij
stierf aan longkanker later dat
jaar. In 2004 loodste hij Cyprus
JW
de Europese Unie binnen.

Onenigheid over notionele intrestaftrek laait weer op

Boksmatch over notionele intrest
begint met cijferoorlog
l Zelfs economen kibbelen over exacte kostprijs voor schatkist l Schattingen gaan van 140 miljoen tot 2 miljard euro
De Nationale Bank raamt de
nettokostprijs op 140 à 360 miljoen euro voor 2006 en 280 à 770
e eerste ronde in de po- miljoen euro in 2007. ‘We stellen
litieke boksmatch over toch vast dat de kapitalen van zode notionele intrestaf- wel binnenlandse als buitenlandse
trek is ontaard in een welles-nie- origine fors zijn toegenomen sinds
tesspelletje. De Kamercommissie de invoering van de notionele inFinanciën had gisteren niet min- trest in 2006. De exacte impact
der dan 15 topambtenaren, profs, kennen we niet, maar er is zeker
vakbondslui en werkgevers uitge- geen negatieve impact op de overnodigd om hun licht te laten schij- heidsfinanciën’, stelt Kris Van
nen over de impact van de notio- Cauter van de studiedienst van de
nele intrest. Wat kost
Nationale Bank.
het systeem aan de
Christian ValenBelgische schatkist? Dat er meer
duc van de studieEn heeft het zijn doel
dienst van Financiën
bereikt? Heeft het investeringen
schatte de nettokostsysteem meer inves- zijn, is niet
prijs op 2 miljard
teerders naar ons
euro. ‘Dat er meer inland gebracht? Heeft noodzakelijk te
vesteringen zijn, is
het extra jobs opgele- danken aan de
niet noodzakelijk te
verd? Na de politici
danken aan de notiozijn nu ook de ex- notionele intrest. nele intrest. Laten
perts het daarover
we voorzichtig blijgrondig oneens.
ven. Er worden ook
CHRISTIAN VALENDUC,
Zelfs de econo- studiedienst Financiën
veel fiscale construcmen van de Nationaties met de notionele
le Bank, die gisteren
intrest opgezet die de
nieuwe cijfers prestaat behoorlijk wat
senteerden, en die van de federale kosten’, waarschuwde Valenduc.
overheidsdienst Financiën raakVOOR ELK WAT WILS
ten het niet eens over het precieze
‘België heeft de op drie na hoogprijskaartje voor de staatskas. Hun
ramingen variëren van 140 mil- ste vennootschapsbelastingvoet
ter wereld. De notionele intrest is
joen tot liefst 2 miljard euro.
Over de brutokostprijs van de onze unique selling proposition’,
notionele intrest zijn ze het eens: benadrukte Bart Adams, die bij Fihet kostte de staat ruim 4,3 miljard nanciën instaat voor het promoten
euro in het aanslagjaar 2007. Maar van ons fiscaal klimaat bij buitendat cijfer houdt geen rekening met landse investeerders. ‘Het is zelfs
de positieve gevolgen van de maat- de beste maatregel sinds de wet
regel. Zoals de macro-economi- Cooreman-De Clercq uit 1982.
sche terugverdieneffecten en de Verander die wet nu niet fundatoestroom van buitenlandse inves- menteel. Investeerders hebben
teerders. Dan pas krijg je het nood aan rechtszekerheid.’
Voor de aanwezige politici was
nettokostenplaatje.
LARS BOVÉ
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In wat stilaan een jaarlijks ritueel dreigt te worden, is de commissie voor Financiën van de Kamer gisteren begonnen aan een
politiek debat over de zin en onzin van de notionele intrestaftrek.
Tegenstanders vinden dat het belastingvoordeel te veel geld kost
aan de staat en te weinig jobs oplevert. Voorstanders vinden dat het
regime broodnodig is om zuurstof te geven aan de Belgische bedrijven.
Het verschil met de voorbije jaren is dat het debat in het parlement dit jaar bijzonder grondig gebeurt. In de Internationale Zaal
van de Kamer kwamen gisteren 15 experts tekst en uitleg geven bij
de belastingregel. De komende dagen mag dan het politieke debat
losbarsten.
De notionele intrestaftrek heeft voor- en nadelen. Onder de nadelen vallen de verschrikkelijke naam en het complexe mechanisme. Als je de belastingen wil verlagen, is
het eleganter gewoon het nominaal tarief
van de vennootschapsbelasting te verlagen tot 25 procent. Want dat is waar de
impact van de notionele intrestaftrek op
neerkomt voor de staatskas.
Het belangrijkste voordeel is dat de belastingdruk op bedrijven door de notionele intrestaftrek wel degelijk gedaald is.
De notionele
Dat kwam niets te vroeg. Een tweede
intrestaftrek is voordeel is dat de buitenlandse investeringen in ons land zijn toegenomen sinds
verre van perfect, maar hem de invoering van het fiscale regime.
En tot slot heeft de regering-Verhofnu veranderen
stadt II - misschien zonder het zelf te verheeft een grote
moeden - iets visionairs gedaan. In 2005,
prijs.
een tijd waarin bedrijven nog hun best
deden zo veel mogelijk schulden te maken, besliste ze het opbouwen van eigen vermogen te belonen. Net
het verstevigen van kapitaalbuffers en het afbouwen van schuld is
wat dezer dagen - na de kredietcrisis - overal ter wereld wordt gestimuleerd. De notionele intrestaftrek duwde de Belgische bedrijven dus voor de kredietcrisis al in de goede richting.
De andere vragen zijn veel moeilijker te beantwoorden. De ramingen over hoeveel de maatregel de staatskas heeft gekost, varieerden gisteren van een goede 2 miljard euro tot een 140 miljoen
euro. Pas dus op wanneer met cijfers wordt gezwaaid.
En ook de discussie over jobs en investeringen is lastig. Hoe weet
je of een bedrijf ook zonder de notionele voordelen had geïnvesteerd? Of hoe weet je of een onderneming zonder de notionele aftrek nog meer mensen had ontslagen?
Laat het ons daarom houden op wat we wel weten. De maatregel
heeft investeringen opgeleverd, belastingdruk verlaagd en bedrijven steviger gemaakt. De notionele intrestaftrek is verre van perfect, maar hem nu veranderen heeft een grote prijs. België riskeert
een zwaar geloofwaardigheidsprobleem als het een gunstregime
waar het internationaal promotie voor heeft gevoerd na enkele jaren weer zou afschaffen. De strijd tegen de fraude moet worden opgevoerd, maar de notionele intrestaftrek moeten we op dit moment
het voordeel van de twijfel gunnen.

l Twintig experts zetten hun schouders onder Vlaams toekomstplan l Nood aan zichtbare projecten
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Voordeel van de twijfel
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Nieuw kransje ‘wijzen’ moet
Vlaanderen in Actie stuwen
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Raak niet aan de
notionele intrest.
Buitenlandse
investeerders
willen zekerheid
op lange termijn.
BRUNO COLMANT,
ex-topman Euronext Brussel

De Kamercommissie Financiën begon gisteren het debat over de zin en onzin van de notionele intrest met het aanhoren van liefst 15 experts in één namiddag.
er dus voor elk wat wils. De liberalen, onder wie Luk Van Biesen
(Open VLD), zetten de hoeraberichten over meer investeringen in
de verf, terwijl de groenen en de
socialisten alleen oren hadden
naar de onheilspellende getuigenissen over de budgettaire ontspo-

Gunstmaatregel die
controverse oproept
l ‘Nichemaatregel’ kost veel geld l Link met jobcreatie gevraagd
ACHTERGROND
STEFAAN MICHIELSEN

De commissie Financiën
van de Kamer boog zich
gisteren over de notionele
intrestaftrek. Niet voor het
eerst. Sedert die fiscale
gunstmaatregel voor de
bedrijven in 2005 werd ingevoerd, is hij voortdurend
het voorwerp van controverse geweest.

D

e paarse regering-Verhofstadt II voerde de
renteaftrek voor risicokapitaal in 2005 in. Het is een fiscaal gunstregime voor bedrijven,
als alternatief voor het regime van
de coördinatiecentra dat Europa
in de ban had geslagen. De maatregel was ook bedoeld om de belastingdruk op de bedrijven te verlichten, in navolging van Nederland en Duitsland die het tarief
van hun vennootschapsbelasting
hadden verlaagd. Dat laatste wilde
België niet doen, omdat het te veel
zou kosten voor de begroting.
Er werd gekozen voor een
‘nichemaatregel’ die ook het voordeel had de ongelijke fiscale behandeling tussen eigen en vreemd
vermogen weg te werken. De notionele intrestaftrek was het paradepaardje van de liberalen. Ter
compensatie verkregen de socialisten de afschaffing van de effecten aan toonder om de fiscale
fraude beter te kunnen bestrijden.
De notionele intrestaftrek
houdt in dat bedrijven een fictieve
rente op hun eigen vermogen mogen aftrekken van hun belastbare

winst. Vanaf het begin was er hei- mee goedgekeurd hadden echter
bel over de maatregel. Op aandrin- in vraag te stellen. Ze hadden het
gen van de socialisten bepaalde de over ‘gelegaliseerde fraude’.
Begin 2008 bleek uit een rapwet oorspronkelijk dat de opbrengst van de renteaftrek gedu- port van de studiedienst van Firende drie jaar geblokkeerd moest nanciën dat de notionele intrestblijven op een reserverekening. aftrek de schatkist 2 miljard euro
Maar het werd al gauw duidelijk had gekost en dat hij niet had gedat die beperking de maatregel leid tot een stijging van de directe
onaantrekkelijk maakte. Daarom investeringen in ons land. Dat gaf
besliste de regering die beperking munitie aan de Vlaamse socialiste schrappen net voor de notione- ten - die inmiddels geen deel meer
le intrestaftrek begin 2006 van uitmaakten van de regering - om
de maatregel nog feller aan te
kracht werd.
De regering wist dat de maatre- vechten. Ze eisten dat het belasgel de effectieve belastingdruk tingvoordeel afhankelijk zou worden van jobcreatie en
voor de bedrijven
investeringen.
sterk zou vermindeOm de gemoederen, van 34 procent
ren te bedaren, werd
tot 25 procent of
een studie besteld bij
zelfs minder. Ze De regering
de Nationale Bank.
maakte daar geen
Die rapporteerde in
geheim van. Toch verkeek zich op
augustus 2008 dat de
bleek in de loop van de budgettaire
maatregel 3.000 ba2006 al snel dat de
nen had opgeleverd
regering zich misre- impact.
en de schatkist in
kend had inzake de
2006 netto tussen
budgettaire impact
140 en 430 miljoen
van de notionele inhad gekost, maar dat
trestaftrek. Bedrijven gingen massaal over tot kapi- die kostprijs in de toekomst sterk
taalverhogingen om van een gro- kan oplopen. De studiedienst van
ter belastingvoordeel te kunnen Financiën betwistte die cijfers
genieten. En er werden construc- meteen en stelde dat de maatregel
ties opgezet om het fiscaal voor- duurder was.
Om de kritiek te pareren bedeel maximaal te exploiteren.
sliste de regering vorig jaar het taMUNITIE
rief te verlagen. Maar dat had weiIn de loop van 2007, toen de be- nig effect. Naar aanleiding van de
lastingafrekening werd gemaakt ontslagrondes bij onder meer AB
voor de bedrijfswinsten gereali- InBev en Carrefour klonk de roep
seerd in 2006, bleek dat de maat- om bedrijven die mensen ontslaan
regel heel wat duurder zou uitval- uit te sluiten van de toepassing
len dan de begrote 600 miljoen van de notionele intrestaftrek. De
euro. Minister van Financiën Di- Franstalige socialisten (PS), die
dier Reynders minimaliseerde de wel deel uitmaken van de regeberichten daarover. De socialisten ring, dringen nu ook aan op een
begonnen de maatregel die ze zelf herziening van het gunstregime.

ring. Diezelfde tweespalt was er
tussen de vertegenwoordigers van
de werkgeversorganisaties VBO en
Unizo en de vakbondsmensen van
ABVV en ACV. Al bleek het PSkopstuk Marie Arena het niet eens
te zijn met de afgevaardigde van de
socialistische vakbond, wanneer

die pleitte voor een afschaffing van
de notionele intrestaftrek. ‘Laten
we hier niet met grote vlaggen
zwaaien van ‘voor’ en ‘tegen’. We
moeten de wet alleen aanpassen
zodat we snijden in de notionele
intrestaftrek van ondernemingen
die mensen ontslaan.’

Om jobs te
behouden
zijn er betere
en goedkopere
maatregelen
dan de
notionele intrest.

© LVA

CHRISTIAN VALENDUC,
studiedienst Financiën

Tot zover de eerste ronde. Het
regende gisteren de hele dag persberichten van voor- en tegenstanders van de notionele intrestaftrek. Op woensdag 24 maart volgt
de tweede ronde: dan barst het politieke debat in de commissie Financiën pas echt los.

Notionele intrest
is Belgiës beste
maatregel om
investeerders
te lokken sinds de
wet-CooremanDe Clercq (1982).

‘Notionele intrest in twijfel
trekken, is suïcidaal’
l Minister van Financiën Reynders wijst koppeling aan jobcreatie af
ting verminderen, zodat de werknemers meer loon overhouden
zonder dat het de werkgevers geld
kost. En als de regionale overheden willen, kunnen zij natuurlijk
hun steun voor bedrijven wel aan
de werkgelegenheid koppelen.’

INTERVIEW
WIM VAN DE VELDEN

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) waarschuwt ervoor niet te morrelen aan de notionele intrestaftrek. Daarmee wijst
hij de vraag van de PS en
het cdH af om dat belastingvoordeel voor bedrijven te koppelen aan de creatie van jobs.
De PS en het cdH staan er
nochtans op dat de notionele intrest gelinkt wordt aan
de creatie van jobs.
Reynders: ‘Dat heeft geen zin.
Het gaat over een belastingmaatregel die geldt voor alle bedrijven.
Daardoor investeren grote internationale groepen in België en
hebben onze ondernemingen hun
eigen vermogen versterkt, wat uiterst nuttig is gebleken om de crisis het hoofd te bieden.’
‘Dit belastingvoordeel in vraag
stellen, is bijna suïcidaal. Het is
een veel efficiëntere manier om

Didier Reynders.
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buitenlandse investeerders buiten te houden dan de missie die
premier Yves Leterme momenteel in de Balkan onderneemt om
asielzoekers te ontraden naar ons
land te komen.’
Moet, ondanks alles, toch
niet worden verzekerd dat
overheidssteun de werkgelegenheid ten goede komt?
Reynders: ‘Als je dat wil, dan
moet je dat doen door de sociale
bijdragen te verminderen. Je hebt
geen studies nodig om dat te weten. Je kan ook de personenbelas-

Sp.a trekt kaart van kmo’s

D

oor de notionele intrestaftrek te beperken en de
misbruiken aan te pakken, kunnen meer middelen worden vrijgemaakt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dat was
gisteren de boodschap van sp.aKamerlid Dirk Van der Maelen.
Volgens hem profiteren vooral
grote bedrijven ervan. ‘Slechts
6 procent van de totale aftrek

komt ten goede aan kmo’s’, aldus
Van der Maelen.
De Vlaamse socialisten, die federaal in de oppositie zitten, willen dat alle constructies worden
verworpen die niet beantwoorden aan een rechtmatige economische of fiscale behoefte en enkel dienen om het belastbare inkomen te verminderen. Ook zou
het gedeelte kapitaal dat vennoot-

Bent u niet gechoqueerd als
bedrijven zoals AB InBev
van de notionele intrest
profiteren, maar toch mensen ontslaan?
Reynders: ‘Eerst en vooral
ben ik blij dat die groepen winst
maken. Anders zouden we helemaal niet moeten dromen van
jobs. En als AB InBev zijn maatschappelijke zetel in België behoudt, dan heeft dat alles te maken met de notionele intrest.
Daardoor localiseert de groep
haar wereldwijde activiteiten bij
ons. Hetzelfde geldt voor Carrefour en andere. Raak aan de notionele intrest en die bedrijven zullen hun thesaurie elders gaan beheren. En dan verlies je over heel
de lijn. Brussel is dankzij de notionele intrestaftrek - die een alternatief is voor de coördinatiecentra - een financieel centrum
gebleven. En dat creëert jobs.’

schappen verplicht moeten aanhouden niet mogen meetellen bij
de berekening van de notionele
intrestaftrek.
Met de middelen die daardoor
vrijkomen, wil de sp.a het nominale belastingtarief voor kmo’s
verlagen. Voorts kan dan werk
worden gemaakt van een ‘carry
back’-stelsel voor fiscale verliezen
van kmo’s. Daardoor zouden ze,
wanneer ze verliezen maken, iets
kunnen terugkrijgen van belastingen die in het verleden zijn beWVDV
taald.

BART ADAMS,
cel buitenlandse investeringen
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Elke ruling over
notionele intrest
gaat gepaard
met grondige
controle.
LUC BATSELIER,
topman rulingdienst

De notionele
intrest zorgt
voor meer
investeringen
en meer jobs.
KRIS VAN CAUTER,
studiedienst Nationale Bank

