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Deal met Zwitserland kan 10 miljard opleveren
SP.A stapt uit de federale regering als die ingaat op het Zwitserse aanbod om, in ruil voor
het behoud van het bankgeheim, het Belgische zwarte
geld in Zwitserland eenmalig
te belasten. Dat zou zo’n
10 miljard euro opleveren.
WERNER ROMMERS
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‘Mijn partij wil niet in een regering zitten die
zulke akkoorden maakt’, aldus staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez
(SP.A) ‘Als dat toch gebeurt, zal het zonder mij
én zonder SP.A zijn.’
Aanleiding voor dat forse dreigement aan het
adres van vooral de liberale coalitiepartners is
een behoorlijk informeel aanbod van Zwitserland. Omdat haar bankgeheim onder alsmaar
meer internationale druk komt te staan, probeert het met tal van landen een zogenaamd
Rubik-akkoord af te sluiten. Bij zo’n akkoord
belast Zwitserland het Belgische geld op haar
bankrekeningen, geschat op zo’n 30 tot
35 miljard euro, eenmalig à rato van zo’n
34 procent. Opbrengst voor de Belgische

schatkist: 10 miljard euro, volgens sommige
schattingen. Enige voorwaarde: België moet
het Zwitserse bankgeheim dan wel blijven respecteren.
Minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) liet eerde deze week verstaan
voorstander te zijn van zulke onderhandelingen, net als Open VLD. ‘We zouden gek zijn het
voorbeeld van andere Europese landen niet te
volgen’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.
‘10 miljard euro is in deze tijden een bom geld.
En Crombez moet realistisch zijn. Via de gewone juridische wegen zal het ons niet lukken
om ook maar 1 euro van het zwarte geld terug
naar België te halen.’
‘Die beloofde 10 miljard euro is een pure
schatting’, reageert Crombez. ‘Andere Europese landen beginnen ondertussen ook al terug
te komen van die Rubik-akkoorden. En, ook
niet onbelangrijk, een deel van dat geld is crimineel geld. Je krijgt het toch niet uitgelegd
dat wij dat ongemoeid moeten laten, in ruil
voor een eenmalige cheque uit Zwitserland?’
Volgens hem moet België, samen met Europa, Zwitserland onder druk blijven zetten om
het bankgeheim helemaal op te heffen. ‘De
Verenigde Staten hebben Zwitserland al op de
knieën gekregen. Het kan dus.’ Minister van
Financiën Steven Vanackere (CD&V) wilde
niet reageren op de discussie.

John Crombez houdt
vast aan zijn standpunt.
‘Een deel van dat geld is
crimineel, we kunnen
dat toch niet ongemoeid
laten?’ Foto: blg

	
  

Edition 2013

Een verfijnde uitrusting aan
een elegante prijs

(1)

e elegantie van de Yaris Edition 2013 toont zich tot in de kleinste details. Zijn geraffineerde uitrusting tilt de veiligheid, het comfort en
D
het rijplezier van de al erg complete basisversie naar een nog hoger niveau. En dat aan een erg aantrekkelijke prijs! Yaris, gewoonweg geniaal.
Vanaf € 12.550,-(1) nettoprijs met overnamepremie van € 1.500,-(2) inbegrepen.

Standaarduitrusting
Veiligheid: ABS/EBD/BA/VSC/TRC/WIL & 7 airbags + elektrisch verstelbare
buitenspiegels en elektrisch bediende ruiten vooraan + centrale vergrendeling
met afstandsbediening + elektrische stuurbekrachtiging + radio-CD met
AUX/USB-aansluiting + 6 luidsprekers en stuurwiel met audiobediening.

3,9-5,5 L / 100 KM |
(3)

+

van 14 t.e.m. 16 septe

Extra uitrusting van de Edition 2013
15” lichtmetalen velgen + mistlampen vooraan
+ airco + deurhandgrepen en buitenspiegels in
koetswerkkleur.

WAAR

€ 2.22

103-127 G / KM | www.toyota.be

(1) Nettoprijs en aanbod (niet cumuleerbaar) geldig bij aankoop van een nieuwe Yaris Edition 2013 1.0 VVT-i 3-deurs van 29.08.2012 tot 29.09.2012 of zolang de voorraad strekt, voorbehouden aan particulier
bij de deelnemen de verdelers in het erkend distributienetwerk van Toyota in België. Prijzen BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. (2) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Yaris Edition 2013 1.0 VV
nemen wij uw oude wagen over met een extra premie bovenop de overnameprijs (overnameprijs op basis van tarieven en voorwaarden Federauto). Deze premie bedraagt € 1.500,- BTW incl. De wagen moet volledig zijn, kunnen rijden e
6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van de nieuwe wagen en van de laatste eigenaar van het over te nemen voertuig dienen dezelfde te zijn. (3) 5 jaar garantie en bijstand : internationale fabrie
van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar dus tot 5 jaar in totaal (max. 150.000 km) door Toyota Belgium n.v. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Ve
Aanbod onder voorwaarden. Meer info in uw erkend Toyota Verkooppunt of op toyota.be.

