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Minister-president Kris Peeters
(CD&V) vindt dat Vlaanderen al
genoeg bijdraagt aan de Belgische
begroting. Maar Didier Reynders
(MR) en zelfs Peeters’
partijgenoot Vanackere
vinden dat de regio’s iets
meer kunnen dragen.

V A N O N Z E R E D A C T E U R

CHRISTOF VANSCHOUBROEK
BRUSSEL | ‘Dit is een al te door-

zichtig politiek spelletje’ zegt
Vlaams minister-president Kris
Peeters. ‘Zijn partij zit in de oppo-
sitie in de Waalse en Brusselse re-
gering, daarom zegt hij dit. Hij
heeft de jongste tijd duidelijk te
veel in het buitenland gezeten en
weet blijkbaar niet wat er aan de
hand is in ons land.’
Peeters reageerde daarmee fors op
het ultimatum dat minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reyn-
ders (MR) afgelopen weekend
stelde in deze krant. Hij dreigt er-
mee om de federale geldkranen
dicht te draaien als de regio’s geen
grotere inspanningen doen.
Met de begrotingscontrole in het
verschiet stijgt de spanning. Hoe-
veel de federale overheid precies
moet zoeken wordt vandaag dui-

delijk als het monitoringcomité
– een groep topambtenaren – haar
rapport presenteert. Maar minis-
ter van Financiën Steven Vanacke-
re (CD&V) liet gisteren tijdens De
Zevende Dag op VRT verstaan dat
er mogelijk wel eens meer dan
twee miljard euro door de federale
regering moet gezocht worden om
de begroting op koers te houden.
Enkele weken geleden verklaarde
hij nog te denken dat een miljard
euro zou volstaan. De Vlaamse re-
gering op haar beurt mag daar-
naast nog eens op zoek naar 300
tot 500 miljoen euro om haar be-
groting in evenwicht te houden.
Het is zo dat Europa het begro-
tingsresultaat van ons land in zijn
geheel bekijkt. Ze oordeelt over
het gezamenlijk tekort van de fe-
derale overheid, de gemeenschap-
pen en gewesten, en de lokale
overheden. Als de één een iets gro-
tere inspanning doet, kan de an-
der iets meer de teugels vieren,
hoewel er min of meer afspraken
bestaan hoe de inspanning moet
verdeeld worden.
De hele discussie vandaag draait

opnieuw
rond 350
miljoen euro
zogenaamde
usurperende be-
voegdheden. Dat
zijn bevoegdheden,
zoals het grootste-
denbeleid, die strikt
genomen aan de re-
gio’s toekomen
maar die de federale
overheid nog altijd
financiert.
Reynders verwijst
naar het regeerakkoord
om de factuur van die
bevoegdheden eindelijk
door te schuiven naar de
regio’s. ‘Als het niet vrij-
willig kan, zal de federale
regering zelf stappen moe-
ten nemen’, zei Reynders
nog. Hij wil ook dat de re-
gio’s meer bijdragen voor
de pensioenen van hun
ambtenaren.

Pensioen ambtenaren

Peeters wijst erop dat hij
daarover wil spreken,
maar dat er al maanden
geen vraag van de fede-
rale overheid geweest is
en zet nog eens in de verf
dat Vlaanderen al een hele
tijd netjes een begroting in
evenwicht neerzet.
Reynders erkende in De
Zevende Dag trouwens
dat ‘het misschien volstaat voor
Vlaanderen dat het een evenwicht
behaalt’. Reynders’ ‘dreigement’ is
net zo goed aan Brussel en Wallo-
nië gericht, maar ook daar is men
niet zomaar van plan om extra
geld op tafel te leggen voor de
usurperende bevoegdheden.
Minister van Financiën Vanackere
mag dan wel zachtere taal spre-
ken, hij vindt toch ook dat de re-
gio’s hun verantwoordelijkheid
moeten nemen. ‘Wij willen geen
armen omwringen. We moeten
net samenwerken met gemeenten
en gewesten. Maar het is ook waar
dat bepaalde uitgaven federaal
niet thuishoren. We zouden de ge-
westen moeten responsabiliseren.
Waarom zou het zo moeten zijn
dat men voor ambtenaren die men
aanwerft geen enkele verantwoor-
delijkheid draagt voor de pensioe-
nen. Dit soort discussie moet je
voeren met de bedoeling om sa-
men tot een overeenkomst te ko-
men.’

DISCUSSIE OVER ‘USURPERENDE BEVOEGDHEDEN’ LAAIT OPNIEUW OP

Touwtrekken over
de begrotingsfactuur

‘Reynders heeft de
laatste tijd blijk-
baar te veel in het
buitenland gezeten
en weet niet wat er
aan de hand is
in ons land’
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‘Het is iets te
gemakkelijk
om Europa als
zondebok te
gebruiken’

KAREL DE GUCHT, Europees
commissaris voor Handel, is het
niet eens met premier Elio Di
Rupo (PS) die de ontslagen bij
Caterpillar toeschreef aan het
industriële beleid van de
Europese Unie. (op VRT)
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Notionele interestaftrek belandt
opnieuw op regeringstafel
Een dossier dat bij de komende
begrotingsbesprekingen onge-
twijfeld opnieuw op de tafel be-
landt, is een verdere hervorming
van de zogenaamde notionele in-
terestaftrek.
Die fiscale maatregel lag de
voorbije maanden opnieuw
zwaar onder vuur omdat ze toe-
laat dat sommige grote groepen
die ons land als interne bank ge-
bruiken, op de miljarden winst
die ze hier maken geen tot am-
per belastingen betalen.
Minister van Buitenlandse Zaken
Reynders (MR) stelt voor om de
aftrek die kmo’s kunnen genie-
ten nog meer te verhogen (DS

2 maart). Die ligt nu al een half
procentpunt hoger dan voor gro-
te ondernemingen. Als budget-
taire compensatie wil hij het dan
weer wat laten zakken voor de
grote bedrijven.
De PS heeft ook al een hele tijd
een voorstel klaar voor een her-
vorming. Zij stellen voor om de
notionele interest, die een groot
bedrijf kan aftrekken, te beper-
ken tot een peil waardoor het
bedrijf minstens 5 procent be-
lasting op zijn winst betaalt. Vol-
gens de PS blijven op die manier
de kleine bedrijven en de bedrij-
ven die geen gebruik maken van
de maatregel buiten schot. (cv)
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VERKIEZINGEN

Herkansing in het Waalse Brugelette

BRUSSEL (BELGA) | In de Henegouwse gemeente Brugelette, in
Vlaanderen vooral bekend van het dierenpark Pairi Daiza, zijn giste-
ren de inwoners voor de tweede keer gaan stemmen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. De Raad van State had de verkiezingen
van 14 oktober vorig jaar geannuleerd.
Het resultaat werd geschrapt na een klacht van kandidate Ginette
Renard. Op haar eenmanslijst Gérer le Renouveau kon enkel een
lijststem uitgebracht worden. Renard kwam uiteindelijk 49 stem-
men te kort om verkozen te worden. Ditmaal kreeg ze 311 stemmen,
zowat het dubbele van in oktober en goed voor een zitje in de ge-
meenteraad. De lijst LM-CDH-PS behaalde een absolute meerder-
heid. De nieuwe gemeenteraad zal op 22 april geïnstalleerd worden.

BRUSSEL | De kamercommissie
Financiën beslist dinsdag of er
een onderzoekscommissie moet
komen naar het akkoord dat Belfi-
us en de werknemersorganisatie
ACW sloten over de winstbewij-
zen.
Iedereen ging ervan uit dat na de
antwoorden van de top van Belfi-
us, de Federale Participatie- en In-
vesteringsmaatschappij (FPIM)
en het ACW een onderzoekscom-
missie helemaal van de baan was,
maar dat is nog niet helemaal het
geval.
Het contract over de afkoop van
de winstbewijzen tussen Belfius
en het ACW mag dan al wel toege-
licht zijn, de parlementsleden
hebben het nog altijd niet kunnen
inkijken. Dit tot grote frustratie
van de oppositiepartijen, maar
ook van meerderheidspartij Open
VLD. ‘We moeten stap voor stap
gaan, maar als we niet de volledige

antwoorden krijgen, dan is er een
probleem’, zei Luk Van Biesen, ka-
merlid voor Open VLD. ‘Een on-
derzoekscommissie is nog altijd
een van de mogelijkheden.’
De mogelijkheid werd geopperd
om het contract ter inzage voor de
kamerleden neer te leggen bij de
griffie van de Kamer. Belfius zegt
die vraag nog niet gehad te heb-
ben en dat er dan ook nog geen af-
spraken over gemaakt werden.
Jean-Marie Dedecker (LDD) be-

weerde in De Zevende Dag ook dat
Belfius-voorzitter Alfred Bouck-
aert gezegd zou hebben dat de
winstbewijzen Belfius door de
strot geramd zijn terwijl ze nul eu-
ro waard waren. ‘Dat heb ik niet
gezegd’, zegt Bouckaert. ‘Ze waren
daar en we hebben vastgesteld dat
er juridisch en boekhoudkundig
alles in orde was. (cv)

Onderzoekscommissie naar ACW
nog niet helemaal van de baan
Voor Open VLD is een
onderzoekscommissie naar
de deal tussen Belfius en
het ACW nog altijd mogelijk.

Frustratie bij
oppositie,
maar ook bij
Open VLD’er
Van Biesen

OVEREENKOMST TUSSEN BELFIUS EN ACW

V A N O N Z E R E D A C T E U R

CHRISTOF VANSCHOUBROEK
BRUSSEL | De Hoge Raad van Financiën – een groep specia-

listen – legt deze week de laatste hand aan een advies om de
fiscale aftrekbaarheid voor wie een onderhoudsuitkering be-
taalt, te beperken. Aan de andere kant zal de ontvanger er ook
niet altijd meer op belast worden.
Dat is een van de opvallende voorstellen die de Hoge Raad doet
aan minister van Financiën Steven Vanackere.(CD&V). Die had
de fiscus gevraagd om een aantal vereenvoudigingsvoorstellen
klaar te maken voor advies door de Hoge Raad.

1. Hoe ziet de bestaande regeling eruit?
Wie onderhoudsgeld betaalt, mag daarvan vandaag tachtig
procent aftrekken. Wie onderhoudsgeld geniet, moet daarvan
tachtig procent aangeven. Het onderhoudsgeld dat de ex-echt-
genoot krijgt, komt in zijn/haar aangifte, dat voor de kinderen
komt in een afzonderlijke aangifte.

2. Waarom adviseert de Hoge Raad van Financiën
om de regeling aan te passen?

Door de bestaande regeling is een gezin dat uit elkaar is en
waar onderhoudsgeld betaald wordt, nogal eens fiscaal voorde-
liger af dan een gezin dat nog bij elkaar is of een van bij aanvang
alleenstaande met kinderen. Vaak is diegene die de onder-
houdsuitkering betaalt de best verdienende. De aftrek bij hem
is dan ook meestal hoger
dan de belasting die de ge-
nieter van de onderhouds-
uitkering moet. De onder-
houdsuitkering die kinde-
ren ontvangen, blijft vaak
helemaal onbelast. Het is
niet aan de overheid om on-
derhoudsuitkeringen te
subsidiëren, luidt de rede-
nering.

3. Wat wil de Hoge Raad van Financiën
aan de huidige regeling veranderen?

Diegene die de uitkering betaalt, zal die nog maar beperkt kun-
nen aftrekken. En dan wordt het ingewikkeld. De uitkering die
gaat naar de ex-partner zal nog maar afgetrokken kunnen wor-
den ten belope van het bedrag gelijk aan het huwelijksquotiënt.
Dat is bij gehuwden het deel van het beroepsinkomen dat van
de meestverdienende automatisch toegekend wordt aan de
partner met geen of weinig inkomen.
In concreto komt dat erop neer dat een onderhoudsgeld aan
een ex-partner die een fatsoenlijk inkomen heeft, niet meer
aftrekbaar zal zijn, maar ook niet meer belastbaar bij de genie-
ter van de uitkering. Uitkeringen aan kinderen zouden nog af-
trekbaar zijn voor zover ze niet meer bedragen dan de belas-
tingvrije som. Dat is het inkomensbedrag waaronder geen be-
lastingen moeten betaald worden.

4. Wie vandaag onderhoudsgeld betaalt,
zal er dan een stuk slechter vanaf komen?

Dat klopt, dus als de regeling er al komt, zullen er waarschijn-
lijk overgangsmaatregelen nodig zijn. Men gaat er ook vanuit
dat bij de toekenningen van nieuwe onderhoudsuitkeringen
ook rekening zal gehouden worden met de nieuwe fiscale reali-
teit.

5. Hoe zeker is het dat er een nieuwe regeling komt?
Dit is slechts een advies en minister Vanackere heeft er zich nog
niet over uitgesproken. Dit soort adviezen wordt zeker niet al-
tijd gevolgd. Het moet de discussie op gang brengen.

5 VRAGEN
BELASTINGEN

Mes in aftrek
alimentatie

Zangfeest haalt uit
naar ACW

Vijfduizend mensen namen zondag
deel aan het jaarlijkse Vlaams-nati-
onaal Zangfeest in Antwerpen.
Onder hen heel wat politici van
N-VA, zoals voorzitter Bart De We-
ver, en Vlaams Belang.
In zijn toespraak haalde de voorzit-
ter van het Zangfeest, Erik Stoffe-
len, zwaar uit naar het ACW.
Een ontzuild Vlaanderen kan ge-
rust zonder de christelijke arbei-
dersbeweging, zei hij.
‘Welk volk ter wereld wil de les ge-
speld worden door een ACW-zuil,
die België dient, Vlaanderen min-
acht en ons allen moreel de les
spelt, maar fiscale spitstechnolo-
gie toepast en de gewone belas-
tingbetaler laat opdraaien? Excu-
ses zullen niet volstaan’, zei hij.
De 76ste editie van het Zangfeest
was een eerbetoon aan kleinkun-
stenaar Miel Cools.
Cools trad in 1966 als eerste klein-
kunstzanger op tijdens het Zang-
feest en hij is dit steeds blijven
doen. Dit jaar neemt hij afscheid
van het publiek. (bbd)

Diegene die de
uitkering betaalt,
zal die nog maar
beperkt kunnen
aftrekken
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