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Inwat stilaan een jaarlijks ritueel dreigt te worden, is de com-
missie voor Financiën van deKamer gisteren begonnen aan een
politiek debat over de zin en onzin van denotionele intrestaftrek.
Tegenstanders vinden dat het belastingvoordeel te veel geld kost
aandestaatenteweinig jobsoplevert.Voorstandersvindendathet
regimebroodnodig isomzuurstof tegevenaandeBelgischebedrij-
ven.
Het verschilmet de voorbije jaren is dat het debat in het parle-

mentdit jaarbijzondergrondiggebeurt. Inde InternationaleZaal
vandeKamerkwamengisteren15experts tekst enuitleggevenbij
de belastingregel.Dekomendedagenmagdanhet politieke debat
losbarsten.
Denotionele intrestaftrekheeft voor- ennadelen.Onderdena-

delenvallendeverschrikkelijkenaamenhet complexemechanis-
me. Als je de belastingenwil verlagen, is
hetelegantergewoonhetnominaal tarief
van de vennootschapsbelasting te verla-
gen tot 25 procent. Want dat is waar de
impact vandenotionele intrestaftrekop
neerkomt voor de staatskas.
Hetbelangrijkstevoordeel isdatdebe-

lastingdruk op bedrijven door de notio-
nele intrestaftrekweldegelijkgedaald is.
Dat kwam niets te vroeg. Een tweede
voordeel is dat de buitenlandse investe-
ringen inons landzijn toegenomensinds
de invoering vanhet fiscale regime.
En tot slot heeft de regering-Verhof-

stadt II -misschienzonderhetzelf tever-
moeden- ietsvisionairsgedaan. In2005,
een tijd waarin bedrijven nog hun best
deden zo veelmogelijk schulden tema-

ken,besliste zehetopbouwenvaneigenvermogentebelonen. Net
het verstevigenvankapitaalbuffers enhet afbouwenvan schuld is
wat dezer dagen - na de kredietcrisis - overal terwereldwordt ge-
stimuleerd.Denotionele intrestaftrekduwdedeBelgischebedrij-
ven dus voor de kredietcrisis al in de goede richting.
De andere vragen zijn veelmoeilijker te beantwoorden. De ra-

mingen over hoeveel demaatregel de staatskas heeft gekost, vari-
eerden gisteren van een goede 2miljard euro tot een 140miljoen
euro. Pas dus opwanneermet cijferswordt gezwaaid.
Enookdediscussieover jobsen investeringen is lastig. Hoeweet

je of een bedrijf ook zonder de notionele voordelen had geïnves-
teerd? Ofhoeweet je of eenonderneming zonder denotionele af-
trek nogmeermensenhad ontslagen?
Laathetonsdaaromhoudenopwatwewelweten.Demaatregel

heeft investeringenopgeleverd, belastingdrukverlaagdenbedrij-
ven steviger gemaakt. De notionele intrestaftrek is verre van per-
fect,maarhemnuveranderenheeft eengroteprijs.België riskeert
een zwaar geloofwaardigheidsprobleem als het een gunstregime
waarhet internationaalpromotievoorheeft gevoerdnaenkele ja-
renweerzouafschaffen.Destrijd tegende fraudemoetwordenop-
gevoerd,maardenotionele intrestaftrekmoetenweopditmoment
het voordeel van de twijfel gunnen.

De notionele
intrestaftrek is
verre van per-
fect, maar hem
nu veranderen
heeft een grote
prijs.
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KATRIEN VERSTRAETE

E en nieuwe raad van 20
wijzen moet het toe-
komstplan Vlaanderen

in Actie (ViA) de - o zo noodzake-
lijke - schwung geven. De raad
wordt vandaag officieel geïnstal-
leerdenzalmaandelijksbijeenko-
menmet Vlaamsminister-presi-
dent Kris Peeters (CD&V). Op
iedere vergadering worden de
‘doorbraken’ uit ViAmet een vak-
minister eneen topambtenaarop-
gevolgd. De raadmoet dienen als
klankbord voor de regering, en in-
dien nodig de alarmbel luiden.

ViAmoetvanVlaanderentegen
2020 een topregio maken voor
(groene) innovatie, logistiek, on-

dernemerschap, onderwijs en een
efficiënteoverheid.Maarvoorveel
Vlamingen ishetnognietduidelijk
waar het toekomstplan voor staat.
Derecentemediacampagne ‘ikdoe
mee’wil daarverandering inbren-
gen.Maar veel tastbare projecten
heeft ViA nog niet gebaard.

TIJD VOOR RESULTATEN
De nieuwe voorzitter van

Vlaanderen inActiewasalbekend.
Dat is Koen Geens, stichter-ven-
nootbijhet advocatenkantoorEu-
belius, professor rechten aan de
KULeuvenen tot enkelemaanden
geledennogkabinetschef vanPee-
ters. Hij volgt Karel Vinck op, die
devorige raadvanwijzen (meton-
der meer de overleden Karel Van
Miert) voorzat. ‘Als kabinetschef

was ik van nabij betrokken bij het
opstellenvanViA.Deplannenzijn
er, nu is het tijd om voor concrete
resultaten te zorgen’, zegt Geens.

Voorts bestaat de raad uit tien
vertegenwoordigers van sociaal-
economische organisaties die het
‘pact 2020’ ondertekenden. Dat
bevat doelstellingen om de ViA-
ambities te realiseren. Voormalig

KBC-topmanAndréBergen is een
van die tienwijzen. Hij vertegen-
woordigt dewerkgeversorganisa-
tie Voka. ‘Ik ben ervan overtuigd
dat we alle krachtenmoeten bun-
delen omde troeven van onze re-
gio - innovatie,werkkracht, ligging,
talenkennis - nog beter uit te spe-
len’, zegt Bergen.

Andereondertekenaarsvanhet

pact die tot de ‘wijzen’ behoren,
zijn onder meer Ann Demeule-
meester (ACW),DirkBaeckelandt
(ACLVB), Geert Van Autenboer
(ABVV), Kris VanElsen (ACV) en
Karel Tobback (voorzitter van de
notarissenfederatieFIVBenvoor-
malig coördinator van ViA op het
kabinet-Peeters).

Ten slotte zijn er tweeVlaamse
topambtenaren en zeven ‘thema-
experts’.Bekendenamendaarzijn
deAntwerpse schepenvanOnder-
wijsRobertVoorhamme(voorhet
thema ‘onderwijs en onderzoek’),
BASF-topman Wouter De Geest
(‘ondernemen en arbeidsmarkt’),
de Antwerpse transporteconoom
EddyVandeVoordeendeLeuven-
se specialist in overheidsmanage-
mentGeert Bouckaert.

Nieuwkransje ‘wijzen’moet
Vlaanderen inActie stuwen
l Twintig experts zettenhun schouders onderVlaams toekomstplan l Noodaanzichtbareprojecten

Nieuwe kans
voor klanten
Citibank België
BERT BROENS

De tientallen klanten van
Citibank België die de

dading van de bank rond hun
Lehman-producten afwezen,
krijgennogeenseenweekomop
de regeling in te gaan. Dat is het
gevolg van een overeenkomst
met de consumentenorganisatie
Test-Aankoop. Deperiodeomde
schikking te aanvaarden was al
afgesloten op 18 februari.

Citibankwerktededadinguit,
vooralonderdrukvanhetadvies-
kantoor Deminor, omdat haar
klanten schade hadden geleden
door het faillissement van de
Amerikaanse zakenbank Leh-
man Brothers. De 4.200 kopers
van Lehman-obligaties kregen
het aanbod65 tot 74 procent van
hun investering terug te krijgen.
In ruil dienden zewel hun rech-
ten af te staan en hun vorderin-
gen tegenoverdebank,die intus-
senhetvoorwerp isvaneenstraf-
proces, te staken.

Naafloopvandedadingsperi-
odebleek97 procentvandeklan-
tenhet voorstel aanvaard teheb-
ben. De resterende groep - 114
klanten volgens Citibank - kan
hun voorbeeld nu alsnog volgen.

Test-Aankoopverdedigdenet
als Deminor een grote groepCi-
tibank-klanten. Op een handvol
na hebben ze zich allemaal ak-
koord verklaard met de schik-
king. Daarom trekt Test-Aan-
koopzich teruguithetdossier en
uit de rechtszaak.Deorganisatie
bekwamwel nog de extraweek.

Enkel Dolor is nu nog als be-
langenorganisatievertegenwoor-
digdopdestrafzaak.VolgensDo-
lor-voorman Hendrik Boonen
toont het heropenen van demo-
gelijkheid tot een minnelijke
schikking aan wat hij al langer
beweert, namelijk datmeer dan
114klantenhet voorstel vanCiti-
bankweigerden. ‘Anders zouden
zezo’n inspanningnietdoen.Wij
blijven actief in de strafzaak tot
onze klanten hun investering
voor 100 procent terugkrijgen.’

‘De cijfers zijn wat ze zijn’,
reageert Citibank laconiek.

BART HAECK

De vrij onbekende Patrick Develtere (48)
volgt deze zomer Jan Renders op als voor-
zitter van het ACW, de koepel van de chris-
telijke arbeidersbeweging. Die biedt onder-
dak aan de grootste vakbond en het grootste
ziekenfonds van het land, bezit 14 procent
van de bank-verzekeraar Dexia en praat po-
litiek een aardig mondje mee.
Develtere kwam de voorbije jaren maar

sporadisch in het nieuws. In De Tijd gaf hij
als hoogleraar ontwikkelingssamenwerking
vorigemaand nog duiding bij de aardbeving
in Haïti. In september vorig jaar onderteken-
de hij de open brief waarin het hoofddoeken-
verbod in het Gemeenschapsonderwijs een
nederlaag voor het pluralisme werd ge-
noemd. Een speurtocht in de Vlaamse kran-
tenarchieven levert ook verwijzingen op naar
het Wereldcafé in de Leuvense Bondgeno-
tenlaan, waarvan hij een van de bezielers is.
Maar bovenal is Develtere een academi-

cus. Zijn lijst met wetenschappelijke publi-
caties beslaat een kleine 150 artikels, boeken
en rapporten. Die gaan over een breed scala
aan onderwerpen, van kinderarbeid en
‘coöperatief ondernemen’ tot microkredie-
ten en verkiezingen in Congo. Sinds 2007
leidt hij het Hoger Instituut voor de Arbeid
(HIVA), een studiecentrum van de KULeu-
ven en het ACW. Die link is niet nieuw. Hij
was in het ACW secretaris vanWereldsoli-
dariteit. In het Leuvense is hij nog steeds een
graag geziene gast op lokale activiteiten.
Van het hoofddoekendebat tot arbeids-

beleid: misschien is het wel die brede inte-
resse die het ACW-bestuur ertoe aanzette
omPatrick Develtere voor te dragen als kan-
didaat-voorzitter. De christelijke koepel is
een huismet 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 jongeren-
tak 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 hoogspannings-
netwerk.
En dan is er uiteraard nog de connec-

tie tussen het ACW en CD&V. Iedere
maand zijn er minstens drie ontmoetin-
genwaaropCD&V-parlementsleden en
toplui van het ACW de politieke ac-
tualiteit bespreken, soms aange-
vuldmet huidige en voormalige
ACW-ministers of de voor-
zitters van de vakbond of
het ziekenfonds.
De politieke lijn die

tijdens die ontmoe-
tingenwordt uitge-
zet is er een die
telt. Dat onder-
vond Jean-Marie
Dedecker toen hij
eind 2006 van de
VLD naar de N-VA
wilde overstappen.
Het nieuws was maar
pas bekend of ACW-
voorzitter 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 De-
decker ontgoocheld de N-VA
verliet en eenmaand later zijn ei-
gen partij oprichtte.
De politiekemacht van de orga-

nisatie die Develtere gaat leiden
mag dan doorgaansweinig zicht-
baar zijn, als het moet toont het
ACW zijn klauwen.

De Cypriotische politie
heeft gisteren na een

anonieme tip het lichaam van
voormalig president Tassos Pa-
padopoulos teruggevonden.Het
stoffelijk overschot, dat in een
ander graf op een begraafplaats
buitendehoofdstadNicosia lag,
werd geïdentificeerdmet DNA-
onderzoek.

Op 10 december vorig jaar,
een dag voor de eerste herden-
king van zijn overlijden, werd
het lichaam gestolen. Daarvoor

moestendedaders een300kilo-
gramzwaregranietensteenver-
plaatsen. De misdaad was een
raadsel voordeCypriotischeau-
toriteiten.

Minister vanJustitieLoukas
Loukazegtdatdedieven losgeld
eisten voor het lichaam, maar
ontkent dat er een politiekmo-
tiefwas. Papadopouloswaspre-
sident van 2003 tot 2008. Hij
stierf aan longkanker later dat
jaar. In 2004 loodste hij Cyprus
de EuropeseUnie binnen. JW

Gestolen lijk ex-president
Cyprus eindelijk terecht

Philip Cox, de gedelegeerd
bestuurder van het Britse

elektriciteitsbedrijf International
Power, staatnietafkerig 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 afne-
men, antwoordde Cox sibillijns:
‘We staannooit afkerig tegenover
een voorstel dat meerwaarde
biedtaanonzeaandeelhouders, 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.Datconstateerdenana-
listen al in januari, toen de eerste
verkennende overnamegesprek-
ken plaatsvonden. International
Power beheert 45 energiecentra-
les wereldwijd. Het is actief in
windparken in Canada en in gas-
centrales in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, Thailand en in
Zuid-Australië.Net inzulkeener-
giecentrales indie regio’swilGDF
Suez,degrootstegasleverancier in
Frankrijk, nog groeien.

Bijhetafspringenvandeeerste
gesprekken in januari viel het op
datGDF Sueznoch International

Power bruggen wou opblazen.
Jean-FrançoisCirelli, devicevoor-
zitter vanGDF Suez, zei zelfs for-
meel dat hij onderhandelingen in
een verdere toekomst niet uit-
sloot. 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 Powerwillen creë-
ren,datweliswaaropdebeursvan
Londen genoteerd blijft. Daarin
zoudendeFransendaneenmeer-
derheidsbelangwillennemen, zei
Cox gisteren tijdens een telecon-
ferentie. ‘Dergelijke genuanceer-
devoorstellenkomendebelangen
van International Power ten goe-
de en diemoetenwe dan in over-
weging nemen’, stelt Cox.

VDB

Philip Cox van International Power
doet knieval voor Frans GDF Suez

het nieuwe gezicht van het ACW

Patrick

Develtere
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André Bergen, Wouter De Geest, Ann Demeulemeester en Robert Voorhamme.
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Om jobs te
behouden
zijn er betere
en goedkopere
maatregelen
dan de
notionele intrest.
CHRISTIAN VALENDUC,
studiedienst Financiën

Raak niet aan de
notionele intrest.
Buitenlandse
investeerders
willen zekerheid
op lange termijn.
BRUNO COLMANT,
ex-topman Euronext Brussel

Elke ruling over
notionele intrest
gaat gepaard
met grondige
controle.
LUC BATSELIER,
topman rulingdienst

Notionele intrest
is Belgiës beste
maatregel om
investeerders
te lokken sinds de
wet-Cooreman-
De Clercq (1982).
BART ADAMS,
cel buitenlandse investeringen

De notionele
intrest zorgt
voor meer
investeringen
en meer jobs.
KRIS VAN CAUTER,
studiedienst Nationale Bank
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Onenigheid over notionele intrestaftrek laait weer op

LARS BOVÉ

D e eerste ronde indepo-
litieke boksmatch over
de notionele intrestaf-

trek is ontaard in eenwelles-nie-
tesspelletje. DeKamercommissie
Financiën had gisteren nietmin-
der dan 15 topambtenaren, profs,
vakbondslui enwerkgevers uitge-
nodigdomhun licht te latenschij-
nen over de impact van de notio-
nele intrest.Watkost
het systeem aan de
Belgische schatkist?
Enheefthet zijndoel
bereikt? Heeft het
systeemmeer inves-
teerders naar ons
land gebracht?Heeft
hetextra jobsopgele-
verd? Na de politici
zijn nu ook de ex-
perts het daarover
grondig oneens.

Zelfs de econo-
men van deNationa-
le Bank, die gisteren
nieuwe cijfers pre-
senteerden, endie vande federale
overheidsdienst Financiën raak-
tenhetniet eensoverhetprecieze
prijskaartjevoordestaatskas.Hun
ramingen variëren van 140 mil-
joen tot liefst 2miljard euro.

Over de brutokostprijs van de
notionele intrest zijn ze het eens:
hetkosttedestaat ruim4,3miljard
euro inhetaanslagjaar2007.Maar
dat cijferhoudtgeenrekeningmet
depositievegevolgenvandemaat-
regel. Zoals de macro-economi-
sche terugverdieneffecten en de
toestroomvanbuitenlandse inves-
teerders. Dan pas krijg je het
nettokostenplaatje.

De Nationale Bank raamt de
nettokostprijs op 140 à 360 mil-
joen euro voor 2006 en 280 à 770
miljoen euro in 2007. ‘We stellen
toch vast dat de kapitalen van zo-
welbinnenlandsealsbuitenlandse
origine forszijn toegenomensinds
de invoering van de notionele in-
trest in 2006. De exacte impact
kennen we niet, maar er is zeker
geennegatieve impactopdeover-
heidsfinanciën’, stelt Kris Van
Cauter vande studiedienst vande

Nationale Bank.
Christian Valen-

duc van de studie-
dienst vanFinanciën
schattedenettokost-
prijs op 2 miljard
euro. ‘Dat ermeer in-
vesteringen zijn, is
niet noodzakelijk te
dankenaandenotio-
nele intrest. Laten
we voorzichtig blij-
ven. Er worden ook
veel fiscale construc-
tiesmetdenotionele
intrestopgezetdiede
staat behoorlijk wat

kosten’, waarschuwdeValenduc.

VOOR ELK WAT WILS
‘Belgiëheeftdeopdrienahoog-

ste vennootschapsbelastingvoet
terwereld. De notionele intrest is
onze unique selling proposition’,
benadrukteBartAdams,diebijFi-
nanciën instaatvoorhetpromoten
van ons fiscaal klimaat bij buiten-
landse investeerders. ‘Het is zelfs
de beste maatregel sinds de wet
Cooreman-De Clercq uit 1982.
Verander die wet nu niet funda-
menteel. Investeerders hebben
nood aan rechtszekerheid.’

Voor de aanwezige politici was

erdusvoorelkwatwils.De libera-
len, onder wie Luk Van Biesen
(Open VLD), zetten de hoerabe-
richtenovermeer investeringen in
de verf, terwijl de groenen en de
socialisten alleen oren hadden
naar de onheilspellende getuige-
nissenoverdebudgettaireontspo-

ring. Diezelfde tweespalt was er
tussendevertegenwoordigersvan
dewerkgeversorganisatiesVBOen
Unizoendevakbondsmensenvan
ABVV en ACV. Al bleek het PS-
kopstukMarieArenahetniet eens
tezijnmetdeafgevaardigdevande
socialistische vakbond, wanneer

diepleittevooreenafschaffingvan
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
diemensen ontslaan.’

Tot zover de eerste ronde. Het
regendegisterendeheledag pers-
berichtenvanvoor- en tegenstan-
ders van de notionele intrestaf-
trek. Opwoensdag 24maart volgt
de tweederonde:danbarsthetpo-
litieke debat in de commissie Fi-
nanciën pas echt los.

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. © LVA

D e paarse regering-Ver-
hofstadt II voerde de
renteaftrekvoor risico-

kapitaal in 2005 in.Het is een fis-
caal gunstregime voor bedrijven,
als alternatief voorhet regimevan
de coördinatiecentra dat Europa
in de ban had geslagen. Demaat-
regel was ook bedoeld om de be-
lastingdrukopdebedrijventever-
lichten, in navolging van Neder-
land en Duitsland die het tarief
van hun vennootschapsbelasting
haddenverlaagd.Dat laatstewilde
Belgiënietdoen,omdathet teveel
zou kosten voor de begroting.

Er werd gekozen voor een
‘nichemaatregel’ dieookhetvoor-
deel had de ongelijke fiscale be-
handeling tusseneigenenvreemd
vermogenweg te werken. De no-
tionele intrestaftrekwashetpara-
depaardje van de liberalen. Ter
compensatie verkregen de socia-
listen de afschaffing van de effec-
ten aan toonder om de fiscale
fraudebeter tekunnenbestrijden.

De notionele intrestaftrek
houdt indatbedrijveneen fictieve
renteophuneigenvermogenmo-
gen aftrekken van hun belastbare

winst. Vanaf het beginwas er hei-
beloverdemaatregel.Opaandrin-
genvandesocialistenbepaaldede
wet oorspronkelijk dat de op-
brengst van de renteaftrek gedu-
rendedrie jaargeblokkeerdmoest
blijven op een reserverekening.
Maar het werd al gauw duidelijk
dat die beperking de maatregel
onaantrekkelijkmaakte. Daarom
beslistede regeringdiebeperking
te schrappennet voordenotione-
le intrestaftrek begin 2006 van
krachtwerd.

Deregeringwistdatdemaatre-
gel de effectieve belastingdruk
voor de bedrijven
sterk zouverminde-
ren, van 34 procent
tot 25 procent of
zelfs minder. Ze
maakte daar geen
geheim van. Toch
bleek in de loop van
2006 al snel dat de
regering zichmisre-
kend had inzake de
budgettaire impact
van de notionele in-
trestaftrek. Bedrij-
ven gingenmassaal over tot kapi-
taalverhogingen om van een gro-
ter belastingvoordeel te kunnen
genieten. En erwerden construc-
ties opgezet om het fiscaal voor-
deelmaximaal te exploiteren.

MUNITIE
Inde loopvan2007, toendebe-

lastingafrekening werd gemaakt
voor de bedrijfswinsten gereali-
seerd in 2006, bleek dat demaat-
regelheelwatduurder zouuitval-
len dan de begrote 600 miljoen
euro.Minister van FinanciënDi-
dier Reyndersminimaliseerde de
berichtendaarover.Desocialisten
begonnendemaatregel die ze zelf

mee goedgekeurd hadden echter
in vraag te stellen. Ze hadden het
over ‘gelegaliseerde fraude’.

Begin 2008 bleek uit een rap-
port van de studiedienst van Fi-
nanciën dat de notionele intrest-
aftrek de schatkist 2miljard euro
had gekost en dat hij niet had ge-
leid tot een stijging vandedirecte
investeringen in ons land. Dat gaf
munitie aan de Vlaamse socialis-
ten -die inmiddels geendeelmeer
uitmaakten van de regering - om
de maatregel nog feller aan te
vechten. Ze eisten dat het belas-
tingvoordeel afhankelijk zouwor-

denvan jobcreatie en
investeringen.

Om de gemoede-
ren te bedaren, werd
een studie besteld bij
de Nationale Bank.
Die rapporteerde in
augustus 2008dat de
maatregel 3.000 ba-
nen had opgeleverd
en de schatkist in
2006 netto tussen
140 en 430 miljoen
had gekost, maar dat

die kostprijs in de toekomst sterk
kan oplopen. De studiedienst van
Financiën betwistte die cijfers
meteenensteldedatdemaatregel
duurderwas.

Om de kritiek te pareren be-
slistede regeringvorig jaarhet ta-
rief teverlagen.Maardathadwei-
nig effect. Naar aanleiding van de
ontslagrondes bij ondermeer AB
InBevenCarrefourklonkde roep
ombedrijvendiemensenontslaan
uit te sluiten van de toepassing
vandenotionele intrestaftrek.De
Franstalige socialisten (PS), die
wel deel uitmaken van de rege-
ring, dringen nu ook aan op een
herziening van het gunstregime.

ACHTERGROND
STEFAAN MICHIELSEN

De commissie Financiën
van de Kamer boog zich
gisteren over de notionele
intrestaftrek.Nietvoorhet
eerst. Sedert die fiscale
gunstmaatregel voor de
bedrijven in2005werd in-
gevoerd, ishij voortdurend
het voorwerp van contro-
verse geweest.

Gunstmaatregel die
controverse oproept
l ‘Nichemaatregel’ kost veel geld l Linkmet jobcreatie gevraagd

De regering
verkeek zich op
de budgettaire
impact.

De PS en het cdH staan er
nochtansopdatdenotione-
le intrest gelinktwordt aan
de creatie van jobs.
Reynders: ‘Datheeft geenzin.

Het gaat over eenbelastingmaat-
regeldiegeldtvoorallebedrijven.
Daardoor investeren grote inter-
nationale groepen in België en
hebbenonzeondernemingenhun
eigenvermogenversterkt,watui-
terstnuttig is geblekenomdecri-
sis het hoofd te bieden.’

‘Ditbelastingvoordeel invraag
stellen, is bijna suïcidaal. Het is
een veel efficiëntere manier om

buitenlandse investeerders bui-
ten te houden dan de missie die
premier Yves Leterme momen-
teel indeBalkanonderneemtom
asielzoekers teontradennaarons
land te komen.’

Moet, ondanks alles, toch
niet worden verzekerd dat
overheidssteun de werkge-
legenheid ten goede komt?
Reynders: ‘Als je dat wil, dan

moet je dat doen door de sociale
bijdragenteverminderen.Jehebt
geen studies nodig omdat tewe-
ten.Jekanookdepersonenbelas-

tingverminderen, zodatdewerk-
nemers meer loon overhouden
zonderdathetdewerkgeversgeld
kost. En als de regionale overhe-
denwillen, kunnen zij natuurlijk
hunsteunvoorbedrijvenwel aan
dewerkgelegenheid koppelen.’

Bentuniet gechoqueerdals
bedrijven zoals AB InBev
van de notionele intrest
profiteren,maar tochmen-
sen ontslaan?
Reynders: ‘Eerst en vooral

ben ik blij dat die groepen winst
maken. Anders zouden we hele-
maal niet moeten dromen van
jobs. En als AB InBev zijnmaat-
schappelijke zetel in België be-
houdt, dan heeft dat alles tema-
ken met de notionele intrest.
Daardoor localiseert de groep
haarwereldwijde activiteiten bij
ons. Hetzelfde geldt voor Carre-
four en andere. Raak aandenoti-
onele intrest endiebedrijvenzul-
lenhun thesaurie elders gaanbe-
heren. Endan verlies je over heel
de lijn. Brussel is dankzij de no-
tionele intrestaftrek - die een al-
ternatief is voor de coördinatie-
centra - een financieel centrum
gebleven. En dat creëert jobs.’

INTERVIEW
WIM VAN DE VELDEN

MinistervanFinanciënDi-
dier Reynders (MR)waar-
schuwtervoorniet temor-
relen aan de notionele in-
trestaftrek.Daarmeewijst
hij de vraag van de PS en
het cdH af om dat belas-
tingvoordeel voor bedrij-
ventekoppelenaandecre-
atie van jobs.

‘Notionele intrest in twijfel
trekken, is suïcidaal’

l Minister vanFinanciënReynderswijst koppeling aan jobcreatie af

Door de notionele intrest-
aftrek te beperken en de

misbruiken aan te pakken, kun-
nenmeermiddelenworden vrij-
gemaakt voor kleine en middel-
grote ondernemingen. Dat was
gisteren de boodschap van sp.a-
Kamerlid 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 derMaelen.

DeVlaamsesocialisten,die fe-
deraal in de oppositie zitten, wil-
len dat alle constructies worden
verworpen die niet beantwoor-
den aan een rechtmatige econo-
mische of fiscale behoefte en en-
kel dienen omhet belastbare in-
komen te verminderen. Ook zou
hetgedeeltekapitaaldatvennoot-

schappen verplichtmoeten aan-
houdennietmogenmeetellenbij
de berekening van de notionele
intrestaftrek.

Metdemiddelendiedaardoor
vrijkomen, wil de sp.a het nomi-
nale belastingtarief voor kmo’s
verlagen. Voorts kan dan werk
worden gemaakt van een ‘carry
back’-stelsel voor fiscaleverliezen
van kmo’s. Daardoor zouden ze,
wanneer ze verliezenmaken, iets
kunnen terugkrijgen van belas-
tingendie inhet verledenzijnbe-
taald. WVDV

Sp.a trekt kaart van kmo’s

Boksmatch over notionele intrest
begintmet cijferoorlog
l Zelfs economenkibbelenover exacte kostprijs voor schatkist l Schattingengaanvan 140miljoen tot 2miljard euro

Didier Reynders. © PHOTONEWS

Dat er meer
investeringen
zijn, is niet
noodzakelijk te
danken aan de
notionele intrest.

CHRISTIAN VALENDUC,
studiedienst Financiën
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