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Zwitserland lonkt ook naar België
BRUSSEL Tien miljard euro.
Die bom geld zou België ontvangen van de Zwitsers als ons
land een Rubik-akkoord zou afsluiten. Dat beweert De Morgen
op basis van cijfers van de Zwitserse nationale bank. Er zou 30
tot 35 miljard euro aan Belgisch geld op de Zwitserse rekeningen staan. Zwitserland doet
België het voorstel om eenmalig een belasting van 34 procent
te heffen. Daarna volgt een
jaarlijkse heffing op de roerende inkomsten.
Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is
voorstander om de onderhandelingen op te starten. Ook Kamerlid Luk Van Biesen (Open
VLD) vindt dat we ‘gezien de
budgettaire situatie’ het debat
moeten voeren.’ Maar staatssecretaris voor de Bestrijding van
fiscale fraude John Crombez
(SP.A) vindt dat we niet moeten
toegeven aan ‘de laatste stuiptrekkingen van de Zwitsers’. Hij
vindt, net als zijn partijgenoot
en Kamerlid Dirk Van Der Maelen dat we op Europees niveau
een automatische gegevensuitwisseling moeten afdwingen en
dat bilaterale akkoorden zo’n
Europees akkoord ondergra-
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ven.
Is zo’n akkoord een goed idee?
Fiscaal advocaat Werner Niemegeers (Consulta) denkt van
wel. ‘Ik vind ook niet dat fraudeurs moeten kunnen wegkomen, maar je kan niet alleen
maar mooie principes in het
vaandel dragen. Soms moet je
ook pragmatisch zijn.’ Volgens
Niemegeers kan de regering
wel proberen om aan de hand
van een lijst met namen procedures op te starten en geld terug te vorderen. ‘Maar dat kost
geld, sleept lang aan en brengt
vaak niet veel op. Die 34 procent krijg je onmiddellijk.’
Een andere specialist wijst er
op dat het nadeel van zo’n akkoord is dat het geld in Zwitserland blijft. ‘Dat is dus minder
gunstig dan fiscale amnestie
omdat het kapitaal niet hier opnieuw ingezet wordt.’ Volgens
de specialist wordt er beter
werk gemaakt van meer rechtszekerheid bij de huidige regularisatieprocedure. ‘Nu lijkt de
regeling op een onbemande
apotheek. De patiënt kiest zelf
een pil uit en krijgt een attest.
Maar hij weet niet of de administratie dat zal aanvaarden.’
(dds)
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