
'Een belastingverhoging is nooit leuk' 
 
'We boksen boven ons gewicht en hebben al veel 
belastingen tegengehouden.' Zo reageert Open 
VLD-kamerlidLuk Van Biesen op een brief die 
de N-VA naar 30.000 ondernemers stuurt over 
de liquidatiebonus en de 'belastingregering-Di 
Rupo.' 

 

 

 

Brussel'De overheid roomt steeds meer welvaart van ondernemers af om zelf te 
kunnen groeien. De overheid moet niet groeien - uw onderneming moet dat.' Een 
brief van de N-VA met die boodschap valt de komende dagen in de bus bij 30.000 
ondernemingen. De brief neemt voornamelijk één maatregel van de regering-Di 
Rupo in het vizier: de verhoging van 10 naar 25 procent van de roerende voorheffing 
van de zogenaamde liquidatiebonus. Die belasting moet een ondernemer betalen op 
de opgespaarde winst die hij uit zijn vennootschap haalt als hij die liquideert. 

Hebt u de impact van die maatregel niet onderschat voor uw kiespubliek? 

Luk Van Biesen: 'We wisten wel dat die impact zou hebben, maar de voorstelling die 
de N-VA ervan geeft, is onjuist. Er zijn trouwens ook maatregelen goedgekeurd die 
het principe afzwakken, maar die zet de N-VA gemakkelijk weg als complex. Ik ben 
tijdens de onderhandelingen 's nachts nog gebeld over de impact. Dit was het minste 
kwaad.' 

Uw partij heeft toen de btw op advocaten tegengehouden en de minimumbelasting, 
maar die zijn er in volgende begrotingsrondes toch gekomen. 

'Elke objectieve waarnemer zal moeten erkennen dat we flink boven ons gewicht 
boksen in deze regering. We hebben al heel veel kunnen tegenhouden. De nieuwe 
belastingen zijn heel beperkt, en dat beeld gaat niet weg met een briefje. We zouden 
ook zo'n brief kunnen schrijven over het Vlaamse beleid. Je krijgt amper een 
buurtwinkel geopend.' 

Uw liberaal hart moet toch bloeden telkens als u een belastingverhoging moet 
goedkeuren? 

'Natuurlijk stem ik liever voor een belastingverlaging, maar dat is nu eenmaal zo als 
je compromissen maakt. Er zijn er die soms een plasje gaan doen op het moment 
dat over een verhoging gestemd wordt, zonder de meerderheid in gevaar te brengen 
uiteraard.' (cv) 


