wordt afgenoHet gaat om
t de doodstraf
t levenslang’,
s. Enkel na de
orlog hebben
e adel hun titel
llaboratie met

ERD

vastgesteld worden dat die akkoorden grotendeels dode letter
zijn gebleven. Vorig jaar werd de
NMBS getroffen door niet minder
dan 22 stakingen. Voor het overgrote deel waren dat ‘spontane’

Reniers, de algemeen secretaris
van de socialistische ambtenarenbond ACOD, erkende dat ‘dit
moeilijk inpasbaar zal zijn in het
akkoord’. ‘Ik moet wel zeggen dat
ik niet weet hoe het onderhande-

Piens) en ACODspoor (Jos Digneffe)
legden eenparig de bal in het
kamp van de NMBS-directie. Volgens hen heeft die de staking zelf
uitgelokt door de maatregel zon-

akkoord van Di
Rupo I staat dat de
protocollen geëvalueerd worden.
Bij een negatieve evaluatie zal de
regering ‘dwingende maatregelen
nemen om de continuïteit van de

lukt, moeten ze geactualiseerd
worden.’ Zijn collega voor Overheidsbedrijven, Paul Magnette
(PS), is wel verantwoordelijk voor
de NMBS. Vanuit die hoek bleef
het gisteren muisstil.
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‘Tessenderlo mag kartelboete niet fiscaal aftrekken’
l Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) haalt uit naar chemiereus l Kamerleden willen wet wijzigen

EAUX

ering
een
ging,
e
doedean uitworden.

LARS BOVÉ

M

inister van Financiën
Steven Vanackere
(CD&V) is verbolgen
dat Tessenderlo Chemie probeert
zijn Europese kartelboete van
83,7 miljoen euro af te wentelen
op de belastingbetaler. Tessenderlo voert daarover een rechtszaak
tegen de fiscus, onthulde De Tijd
twee weken geleden. ‘Ik wil daarover vrij expliciet zijn’, antwoordde Vanackere in de Kamercommissie-Financiën. ‘Ondernemingen die geldboetes krijgen omdat
ze de Europese of de Belgische
mededingingsregels hebben over-

treden, mogen die niet boeken als
aftrekbare beroepskosten.’
Zes producenten van fosfaten
voor dierenvoer kregen in
juli 2010 miljoenenboetes
van de Europese Commissie.
Ze
hadden
meer dan dertig jaar lang de
markt onder elkaar verdeeld.
© PN
Tessenderlo
Chemie moest met 83,7 miljoen
euro de grootste boete betalen.
Maar Tessenderlo Chemie
voert een proces voor de Brusselse

rechtbank omdat ‘administratieve’ boetes volgens de Belgische belastingwet fiscaal aftrekbaar zou-

Indien nodig moet de
wet uitdrukkelijk duidelijk maken dat boetes
niet-aftrekbaar zijn.
STEVEN VANACKERE,
minister van Financiën (CD&V)

den zijn. Strafrechtelijke boetes
zijn dat uitdrukkelijk niet. Maar
volgens het chemiebedrijf is de
Europese kartelboete van 83,7

miljoen euro een zuivere administratieve boete.
Kartelboetes kunnen nooit van
de belastingen worden afgetrokken, ongeacht of ze van strafrechtelijke aard zijn of niet, stelde Vanackere gisteren in de Kamercommissie. ‘Dat is een heel duidelijke
richtlijn in de belastingadministratie, opgenomen in een rondzendbrief van 2008. De Europese
boetes zijn trouwens wel degelijk
een strafsanctie en geen loutere
belastingverhoging.’
In de rechtszaak tussen Tessenderlo Chemie en de fiscus is de
kwestie nu voorgelegd aan het
Grondwettelijk Hof. ‘In functie
daarvan kunnen we oordelen of

het nodig is de niet-aftrekbaarheid van de Europese kartelboetes
uitdrukkelijk in de wet op te nemen’, besluit Vanackere.
WETTELIJK INITIATIEF

De Kamerleden Jenne De Potter (CD&V) en Luk Van Biesen
(Open VLD) sturen wel aan op een
wetswijziging. ‘Zeker omdat de
rondzendbrief van 2008 anders is
geïnterpreteerd in een arrest dat
in juni 2009 is geveld’, stelt De
Potter. ‘Volgens de meeste mensen zou een kartelboete in geen
enkel geval fiscaal aftrekbaar mogen zijn’, benadrukt Van Biesen.
‘Een wettelijk initiatief kan zeker
geen kwaad. Dan is de kous af.’
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