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‘Wie denkt met ver mo gens be las ting be gro ting te sa ne ren,
dwaalt'
08 juni 2016 07:32

door Pieter Blomme

Mi nis ter van Fi nan ciën Johan Van Overt veldt (NVA) vreest een ka pi taal vlucht als er een ver mo gens winst be las ting komt. ‘Of je
het nu wil of niet: een mo der ne eco no mie heeft ka pi taal nodig om jobs te creëren.’

Johan Van Overt veldt (N-VA) is bezig aan een mi ni tour nee in New York. Na de aan sla gen van 22 maart wil hij België op nieuw aan trek ke lijk maken bij
in ves teer ders. Hij hield er gis te ren een toe spraak voor 200 Ame ri kaan se in ves teer ders, en had de voor bije dagen ge sprek ken met Bel gi sche be drij ven
die in New York ge ves tigd zijn en met top lui van Ame ri kaan se mul ti na ti o nals. ‘We moe ten toe ge ven dat onze re pu ta tie met de aan sla gen een ern sti ge
tik heeft ge kre gen. Daar om is het be lang rijk om in een we reld stad als New York te be na druk ken dat het beeld dat de Ame ri ka nen op CNN zien over
België niet over een stemt met de wer ke lijk heid.’

U ver kocht de taxshift aan de Ame ri ka nen, maar is België wel nog aan trek ke lijk voor bui ten land se in ves teer ders? Er is on ze ker 
heid over de no ti o ne le in tres taf trek, over de ex cess pro fit ru lings  fis ca le af spra ken met mul ti na ti o nals  en met een ta rief in de
ven noot schaps be las ting van 33,99 pro cent zijn we niet con cur ren ti eel. 
Johan Van Overt veldt: ‘Net daar om heb ik een her vor ming van de ven noot schaps be las ting op tafel ge legd. De tijd dat je als land via ge bri co leer met
af trek ken in ves teer ders kan aan trek ken, is voor bij. Wat we nodig heb ben, is een lager en een vou di ger ta rief.’

Een taxshift dus van mul ti na ti o nals naar kmo’s? 
Van Overt veldt: ‘In der daad, al is het niet de be doe ling de mul ti na ti o nals weg te jagen. Maar je moet wel trach ten de kmo’s een lager ta rief te gun nen.
Vaak be ta len zij de volle pot omdat ze maar wei nig kun nen af trek ken.’

Legt u dat op tafel bij de be gro tings ron de van vol gen de maand? 
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Van Overt veldt: ‘Dat is al les zins de be doe ling, al sluit ik niet uit dat daar over be slist wordt in het na jaar. Ik wil al les zins een ak koord voor het einde
van het jaar.’

Wat zijn uw an de re pri o ri tei ten bij de be gro tings ron de? 
Van Overt veldt: ‘We moe ten in eer ste in stan tie de maat re ge len die we ge no men heb ben eva lu e ren. Een daar van is de spe cu la tie taks. Uit de eer ste cij -
fers blijkt dat die geen suc ces is. De op brengst die we be oog den, is min der dan ver wacht. Bo ven dien is er een ne ga tie ve im pact op de in kom sten van de
beurs taks. Als blijkt dat die ten dens door zet, moe ten we ons af vra gen of we ermee moe ten door gaan.’

U wilt de spe cu la tie taks af voe ren? 
Van Overt veldt: ‘Er zijn drie op ties: de taks bij stu ren, af voe ren of ver van gen door iets an ders in de fis ca le sfeer. Als blijkt dat wat je be slist hebt niet
po si tief evo lu eert, moet je de moed heb ben dat aan te pak ken.’

De spe cu la tie taks was dus beter niet in ge voerd? 
Van Overt veldt: ‘Ik heb van in het begin ge zegd dat ik een koele min naar was, omdat je een aan tal zaken kon ver moe den. De fi nan ciële sec tor is bij -
zon der in ven tief. Als je A, B en C be last, is de kans groot dat D, E en F aan be lang win nen omdat die niet be last wor den.’

In tus sen is de scha de wel aan ge richt. 
Van Overt veldt: ‘Ik heb als mi nis ter van Fi nan ciën mijn ver ant woor de lijk heid ge no men en die taks in over leg met de an de re ka bi net ten uit ge werkt.
Maar als uit de eva lu a tie blijkt dat het geen goede maat regel is, moet wor den in ge gre pen.’

Maar dan komt een an de re ver mo gens winst be las ting in de plaats? 
Van Overt veldt: ‘Laat ons, de spe cu la tie taks in ge dach ten, goed na den ken voor al eer we iets nieuws in voe ren en goed eva lu e ren wat de ge vol gen zijn.’

Ver schil len de NVA’ers toon den zich noch tans al ge won nen voor een ver mo gens winst be las ting. 
Van Overt veldt: ‘Je moet goed be sef fen dat ka pi taal be las tin gen al aan de hoge kant zijn in ons land. In de Eu ro pe se Unie staan we op de derde of
vier de plaats. Bo ven dien dreig je ka pi taal weg te drij ven uit ons land. En of je het nu wil of niet, een mo der ne eco no mie heeft ka pi taal nodig om jobs te
creëren.’

U lijkt niet erg en thou si ast. 
Van Overt veldt: ‘Ik kan po li tiek-ide o lo gisch be grij pen dat par tij en een ver mo gens winst be las ting wil len. Maar ik zou in eer ste in stan tie wil len weten
van die ge nen die zo’n be las ting pus hen wat ze wil len. Want een voor stel heb ik nog niet ge zien. Werk je voor klei ne re meer waar den met een vrij stel ling
of niet? En wat met ver mo gens ver lie zen? Wat doe je met men sen die de meer waar den her in ves te ren? Be last je die op de zelf de ma nier of niet? Wil je
een taks die geld op brengt of iets sym bo lisch waar bij enkel met een scher pe bijl naar de rij ken wordt ge mikt?’

Moet u als mi nis ter van Fi nan ciën die mo da li tei ten niet uit wer ken? 
Van Overt veldt: ‘Het is aan die ge nen die zo’n taks wil len om met voor stel len te komen, vind ik. Maar wie denkt de be gro ting te kun nen sa ne ren met
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ka pi taal- of ver mo gens be las tin gen, dwaalt. Er moet ook be spaard wor den. In de so ci a le ze ker heid is de uit ga ven dy na miek zeer ex plo sief. Dat moe ten
we aan pak ken.’

Vol gens de Na ti o na le Bank moet nog 8 tot 9 mil jard euro be spaard wor den om de be gro ting tegen 2018 in even wicht te bren gen. Is
dat re a lis tisch? 
Van Overt veldt: ‘Dat lijkt me wel heel veel.’

U ge looft de ra min gen van de Na ti o na le Bank niet? 
Van Overt veldt: ‘De Na ti o na le Bank heeft een aan tal maat re ge len die de re ge ring heeft ge no men nog niet mee ge teld. Maar ik zal niet te gen spre ken
dat het een gi gan ti sche oe fe ning wordt.’

Ook het Re ken hof wees af ge lo pen week op de gaten in de be gro ting. De be gro tings waak hond ge looft niet in en ke le fis ca le maat re 
ge len die u hebt uit ge werkt. 
Van Overt veldt: ‘Het klopt dat het Re ken hof twij fels heeft over de op brengst van de fis ca le re gu la ri sa tie (250 mil joen euro, red.). Maar het pro bleem
is dat Wal lo nië en Brus sel zich daar te gen ver zet ten. Ik ge loof er sterk in dat we samen met Vlaan de ren een sa men wer kings over een komst kun nen slui -
ten, maar of dat zal lei den tot de be oog de op brengst moet nog blij ken.’

Het Re ken hof twij felt ook aan an de re op breng sten, die van de ka raat taks bij voor beeld. 
Van Overt veldt: ‘We voe ren on der han de lin gen met Eu ro pa en we heb ben in tus sen een tekst voor ge legd waar van we den ken dat die groen licht kan
krij gen.’

Hoe je het ook draait of keert, er moe ten nog mil jar den wor den be spaard. Daar voor zal de re ge ring bui ten haar eigen re geer ak 
koord moe ten tre den.  
Van Overt veldt: ‘Het re geer ak koord voor ziet in een struc tu reel even wicht in 2018. Als je dat wilt ho no re ren, zal je nieu we maat re ge len moe ten
nemen.’

Een be per king van de werk loos heids uit ke ring in de tijd bij voor beeld staat niet in het re geer ak koord, maar daar is de NVA wel
voor. Is dat een van de maat re ge len die u op tafel zult leg gen? 
Van Overt veldt: ‘Het is geen ge heim dat we daar voor stan der van zijn. Maar zoals u weet zijn be gro tings on der han de lin gen een com pro mis. We zul len
dus zien wat er uit komt.’

Een van de zaken die de ko men de maan den ook aan bod komen en geld kos ten, is een ver goe ding voor de Ar cocoöpe ran ten.  
Van Overt veldt: ‘De ad vo caat-ge ne raal van het Eu ro pees Hof van Jus ti tie heeft een ad vies neer ge legd dat ver nie ti gend is voor de com pen sa tie die de
re ge ring-Le ter me heeft uit ge werkt. De kans is zeer groot dat het Hof dat ad vies be ves tigt. Maar we moe ten daar eerst op wach ten. Ook de ver ef fe ning
van Arco is nog niet af ge slo ten. Het lijkt me nut tig om dat af te wach ten en die af slui ting ook eens goed te be oor de len. Waar is dat geld naar toe ge gaan?
En welke waar de ring stond te gen over de ac ti va?’
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De coöpe ran ten moe ten dus ge duld heb ben? 
Van Overt veldt: ‘We moe ten erop toe zien dat we geen op los sing uit wer ken voor de Ar co-coöpe ran ten die ach ter af wordt af ge scho ten door Eu ro pa.
Want dan moe ten we het geld te rug vra gen. We moe ten dus heel goed op let ten wat we doen. Het gaat ten slot te om be las ting geld.’

CD&Vvi ce pre mier Kris Pee ters wil niet wach ten op het Grond wet te lijk Hof en de Raad van State, die zich nog moe ten uit spre ken.
Hij wil een deal voor eind dit jaar. Maar u lijkt daar niet in mee te stap pen. 
Van Overt veldt: ‘Hoe meer ju ri di sche ze ker heid er is, hoe beter voor ie der een. Ook voor de Ar co-coöpe ran ten.’

Bron: De Tijd
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