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Hetwaas
voordeogen
Zelf zag ik het fenomeen eenmaal op een bedrijfsreceptie.
Trillende,haastoverslaandestem,uitgestokenvinger, zwaar
gesticulerend: “Gene euro,maar dan ook gene euro voor die
met zijn strikske!” Een van de eigenaars van een zeer goed
boerendBelgischfamiliebedrijfschepteeroverophoehijdoor
de aankoop van een oldtimer alsnog onder de nieuwe belas-
tingen op bedrijfswagens van de regering-Di Rupo uit was
geraakt.Nietdathijdoordienieuwebelastingmaareenkrui-
melminderhadmoeteneten,maarhetwashetprincipe,niet-
waar.
Nochtans is dit in andere omstandigheden een rationeel

denkendmens. Maar de taks op bedrijfswagens, de pestbe-
lastingvan309procentoprestaurantbonnetjeszorgeninklas-
siek liberale milieus voor onvoorstelbare ergernis, die zelfs
niet meer in verhouding staat tot de reële omvang van de

nieuwe belastingen. Het doet een
rood waas voor de ogen trekken,
waarnageenrationeelgesprekmeer
mogelijk is.
Vandaardatde‘belastingregering-

Elio’ zo gretig herhaald wordt door
deN-VAenalseersteargumentklinkt
bijalleoverlopersnaardeweeldeaan
nieuwepostjesdiebijdiepartijvoor-
radig zoudenmoetenworden.
Vandaar ook de panische angst

van Open Vld voor alles wat maar
eenzweemvandeperceptievaneen
nieuwe belasting zou kunnen wek-
ken.Zesmaandenvoordeverkiezin-
genisheteenabsoluuttaboe-onder-
werp geworden. Want van de
spaardermoetjeafblijven,nietwaar?
Nu wil financiënminister Koen

Geensdiespaardernieteensaanpak-
ken, hij wil net mensen die ook in

meerrisicovolleproductenbeleggen, inaandelenenobligaties
die debedrijvenaannieuw investeringskapitaalmoetenhel-
pen,dezelfdevrijstellinggeven.Eenuitbreidingvanhet fiscale
gunstregimedus, dat nualleen voor spaarboekjes geldt.
Alleenwilhij –volkomenterecht–datdiebelastingendan

ookcorrectgeïndwordenendatalleopbrengstenaangegeven
worden. Dat is trouwens vandaag ook al wettelijk verplicht,
al is er een kleineminderheid die door spreiding van spaar-
boekjeswat roerende voorheffing ontduikt.
DieontduikingmoetnuvolgensdeOpenVldteallenprijze

gegarandeerd blijven, want anders zouden we ooit, ergens,
misschienweleensnaareensysteemvanvermogenskadaster
kunnengaan.Deouderetorischetrucvandeglijdendehelling,
die nergensdoorde feitenhard gemaaktwordt.
Inplaats vanhethysterischedeel vanhunachterbannaar

de mond te praten, zouden de liberalen beter hun troepen
overtuigendat dezemaatregel hen ten goede komt als inves-
teerder enbelegger.
Maardatdurvenzenietmeer, eenhalf jaarvoordeverkie-

zingen.
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Open Vld
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overtuigen dat
Geens’ maatregel
investeerders
en beleggers
ten goede komt

THIS MUST BE BELGIUM

Nuer inde schandalenen
rechtszaken rondde
Antwerpsediamantbuurt
ookeenklepperuitNewYork
is opgedoken, duikt de
AmerikaansekrantNewYork
Timesmet eenuitgebreid stuk
indeperikelenvandediaman-
tairs.
Belgische rechercheurs zijn

bijzonderbezorgdoverde
‘complexe relatie’ tussende
Antwerpsebankiers en
diamanthandelaars, schrijft de
krant. “Onzeonderzoeksmid-
delenzijn te vergelijkenmet
eenkleineCitroën”, zegt speur-
der Jean-ClaudeDelepière.
“Onzedoelwittenvliegenmet
gevechtsvliegtuigen.”
Delepièrenoemthet eenuit-

dagingomklachtenoverban-
kenalsHSBCenAntwerp

DiamondBank, betrokkenbij
verschillende rechtszaken,
hard tekunnenmaken.Vorige
week sprakhij voor eenclubje
Belgischepolitici overhet
risicoopwitwassenenbelas-
tingontduiking inen rondde
diamantbuurt.Vandezeven-
tiengenodigdenkwamener
amperdrieopdagen. “We
moetenwaakzaamblijven,”
zegt deman, “wanthet is
mogelijk omeenveldslag te
winnen.Maardeoorlog isnog
niet voorbij.” (SVL)

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij van West-Europa is.

Eenduik indiamantschandalen

Waaromerruzie
Wat wil Geens
veranderen?

Vandaag wordt een deel van de
rente(tot 1.880europerpersoon)op
spaarboekjes niet belast. Die
belastingvrijstellingzouuitgebreid

wordennaar renteopanderespaarproduc-
ten zoals kasbons, obligaties, aandelen en
de nieuwe volksleningen. Nu wordt op die
inkomstenuitkasbons,obligatiesenaande-
lenstandaard25procentroerendevoorhef-
fing betaald. Op de rente op de volkslening
15procent.Eenuitbreidingvandebelasting-
vrijstellingwordtaanbevolen ineenrapport
van deNationale Bank (zie kader).

Is dit een stap naar
een vermogens-
kadaster?

In de eerste plannen van
Geens moest wie de belas-
tingvrijstelling tot 1.880 euro
nog wilde krijgen, zijn bank

laten doorgeven hoeveel inkomsten hij
haalde uit alle spaarproducten.

Spaarboekjes, kasbons, obligaties: alles. Op
diemaniergafdeklantzijnanonimiteitprijs.
De belastingdienst zou de verschillende
rekeningenendebedragendaaropkennen.
Wie zijn anonimiteit wilde behouden, kon
geen aanspraak meer maken op de fiscale
vrijstelling.
Op dezemanier werd een achterpoortje

gesloten waar veel Belgen gebruik van
maken: ze openen meerdere spaarboekjes
omniet tegen het plafond van 1.880 euro te
botsen. De liberalen verzetten zich echter
heftigopditpunt.Voorhenwasditdeeerste
stap naar een vermogenskadaster.
Geens komt nu met een ander voorstel,

waarbijspaardersnietmoetenaangevenhoe
veel er op hun spaarrekening staat. Wie
alleendebestaandebelastingvrijstellingwil
voorderenteopzijnspaarboekje,moetniets
aangeven. Alles blijft dan bij het oude.Wie
het voordeel ookwil voor andere spaarpro-
ductenmoet op zijn belastingaangifte aan-
gevenhoeveelrentehijontvangtuitzijnobli-
gaties, kasbons enzovoort. Voor zijn
spaarboekjemoet hij dat niet doen.
De fiscus zouwel vragendatde spaarder

onderedeverklaartopdebelastingaangifte
dat hij onder de grens van 1.880 euro blijft

(metde renteopdespaarboekjesbijgeteld).
Daarmee moet dus minder transparantie
gegeven worden en komt Geens tegemoet
aande kritiek.

Waarom zo’n
haast?

Geens wil de spaarhervor-
ming numeteen afkloppen
onderde regeringspartijen.
De hervorming zou dan
ingaanvanaf2015.Departij

heeftnaareigenzeggenhaastomdatdeher-
stellende economie nood heeft aan nieuwe
investeringen uit de ondernemerswereld.
Endie investeringenkomener alleenals de
bankendaar voldoendemiddelen voorwil-
len vrijmaken.
Extra beleggingen in kasbons en obliga-

tiesgevenbankiersmeerzekerheidoplange
termijn. Zeker nu de nieuwe bankenwet
ervoor zal zorgen dat bankiers extra goed
moeten oppassen met het geld op spaar-
boekjes.Eenaantalpartijenwilde fiscaliteit
het liefstpashervormennadeverkiezingen.
Geens vreest dat een spaarhervormingdan
te laat komt. (JVH)

DOORGETRAPT

Fietskunst voor
het goede doel
Fietsen tegen psychoses?
De vzw Te Gek?!, die het
taboe op psychische
aandoeningen wil door-
breken, veilde 36 fietsen
voor hun goede doel.
Onder anderen minister-
president Kris Peeters,
minister Koen Geens en
Jeroen Meus doneerden
een ‘doorgetrapte’ fiets
aan de organisatie. Al die
tweewielers werden
daarna bewerkt door
kunstenaars, en geveild
in Museum M te Leuven.
(SVL)

Minister voelt zich gepakt enwil

Zondagavond,middernacht in
de Lambermont. Financiën-
ministerKoenGeens (CD&V)
staat recht na vier lange uren
vergaderen. “Wemoetenhet ook
nog over de spaarfiscaliteit heb-
ben”, zegt hij. Niemand reageert.
VicepremierAlexanderDeCroo
(OpenVld) negeert hemostenta-
tief. Buiten de vergaderzaal heb-
benCD&VenOpenVld hun rob-
bertjes uitgevochten, binnen
blijft het stil.
Enkeleminuten later breken

de premier en de vices op.Het
uitstekendemenu van risotto,
kip enmoelleux au chocolat
heeft de liberalen ende christen-
democratenniet nader tot elkaar
gebracht.
CD&Vheeft immers evenveel

redenen alsOpenVld omhet
been stijf te houden. Financiën-
ministerKoenGeens en vicepre-
mier PieterDeCrembotsten de
laatstemaanden tegen eenpaars

front. Zemoesten de lagere btw
op elektriciteit slikken, een dos-
sierwaarin ze eenmal figuur
sloegen. EerstwasDeCremmor-
dicus tegen, danwasGeens een
beetje voor, uiteindelijkmoesten
ze hun verzet opgeven.Het con-
currentiepactwerd ook al niet
wat CD&Vervan verwachtte.
BoegbeeldKris Peeters (CD&V)
woumeer garanties voor de
hechtere samenwerking tussen
de deelstaten, net die kwamen er
niet.

Heksenjacht
Eindnovembermoesten de
christendemocraten in de
Senaat de euthanasie voormin-
derjarigen aanvaarden. “Wacht
maar, binnenkort zullenwij in
andere dossiers ookmoeilijk
doen”,waarschuwde senatrice
Els VanHoof in de commissie na
de stemming. Dat dreigement

brengtGeens nu tenuitvoer. De
Leuvense professor profileert
zich als de nieuwe sterkeman
van zijn partij. Op cruciale
momenten speelt hij zijn eigen
vicepremier vanhet toneel. Hij is
duidelijk niet in de politiek
gestapt omophet achterplan te

souffleren en zijn ernstig profiel
maakt hemeen concurrent extra
voor de liberalen.
Hoe kwader de liberalen zich

maakten, hoe harderGeens zijn
hakken in het zand zette. Vrijdag
maakte hij zich kwaadbinnens-
kamers, zondag deedhij dat over
in de studio’s vanVTMNieuws.
De christendemocraat voelt zich
echt gepakt door de liberalen,
waardoor hij er nogmeer op
gebrand is om te scoren. Binnen
zijn partij valt zelfs hetwoord
‘heksenjacht’. Bij CD&V leeft de
overtuiging datOpenVld vorige
week zelf het spaarvoorstel liet
uitlekken inDe Standaard om
het razendsnel en openlijk te
kunnen afschieten.
Er is ooknog een lege plank in

de kastmet trofeeën die CD&V
aan zijn kiezers kanpresenteren.
De laatstemaandenhebben ze
meer gevechten verloren dan
gewonnen,met de btw-verlaging

AnalyseCD&VenOpenVldhebbenzich ingegraven inhungrotegelijk over
de spaarboekjes.Waaromwillenbeidepartijendit gevecht zograagwinnen?

Geens wil iets

doen aan de

lege trofeeënplank

van zijn partij,

die de laatste tijd

veel gevechten

verloren heeft
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Luc Coene:
‘Aanbeveling
van Nationale
Bank’

Om zijn fiscale plannen te
verdedigen, verwijst Koen
Geens naar de Nationale
Bank (NBB). Die zou in haar
eindrapport over de banken-
hervorming ook verwijzen
naar fiscale stimuli om zo ons
spaargeld productiever aan
te wenden voor onze reële
economie. Luc Coene, gou-
verneur van de NBB, en van
liberale signatuur, bevestigt
dat. Maar hij weigert in te
gaan op de obstructie van
‘zijn’ partij.
In het rapport wordt onder
meer het fiscaal voordeel
voor het spaarboekje onder
de loep genomen. De NBB
komt tot de conclusie dat er
geen uitgesproken dwin-
gende economische motive-
ring bestaat om het
spaarboekje fiscaal anders te
behandelen dan andere fi-
nanciële producten. Tegelijk
ziet de NBB in dat de spaar-
deposito’s voor banken een
relatief stabiele financierings-
vorm betekenen.
Maar voor de economie kan
ons spaargeld een iets dyna-
mischer beleid gebruiken, bij-
voorbeeld via fiscale stimuli
van andere types spaarsyste-
men. Daarom pleit de NBB
voor een geleidelijke wijzi-
ging van de huidige, aan
spaardeposito’s verbonden
fiscale voordelen. Daarmee
zit de NBB op dezelfde lijn
als Geens.
In het NBB-rapport wordt
overigens ook melding ge-
maakt van een opmerking
van het Europees Hof van
Justitie. Coene: “Er is inder-
daad door dat Hof een aan-
beveling overgemaakt die de
Belgische belastingvrijstelling
voor spaardeposito’s afwijst,
op grond van het argument
dat het discriminerend is om
de vrijstelling te beperken tot
alleen de inkomsten uit
spaardeposito’s die Belgi-
sche kredietinstellingen aan-
trekken. Het is nog maar een
aanbeveling, geen sanctie”,
merkt Coene nog op. (LID)

isoveruwspaarboekje

Opinie >M10
Evert Peeters: ‘En kijk, daar
gaan de hakken in het zand’

WitteHuis: amnestievoorklokkenluiderSnowden is ‘geenoptie’

BRUSSEL

Het Witte Huis weigert
amnestie voor klokken-
luider Edward Snowden.
Een topman van de
spionagedienst NSA had
die piste gesuggereerd.
Een rechter noemt
de afluisterpraktijken van
de NSA ondertussen
‘waarschijnlijk
ongrondwettelijk’.

Een woordvoerder van het Witte
Huis schoot het ballonnetje van
NSA-topmanRichardLedgettafop
de maandelijkes persbriefing. Jay

CarneyzeidatSnowdennogsteeds
vervolgd zal worden voor het lek-
kenvangeheimeinformatie. “Onze
positie is nog steeds dezelfde”, zei
Carney. “Hij zou terug moeten
kerennaardeVS,waarhijeenpro-
ceszalkrijgenenvolledigebescher-
ming van ons juridisch systeem.”
Edward Snowden verblijft nog
steeds als politiek vluchteling in
Rusland.

Ondertussen is bekend dat een
Amerikaanse rechter, Richard
Leon, de telefoontaps van de NSA
‘waarschijnlijk ongrondwettelijk’
heeft genoemd. Het uitgebreide
luistervinken van het National
Security Agency strookt volgens
Leonnietmethetprinicpedatinwo-
ners van de VS niet blootgesteld
mogen worden aan ‘onredelijke

zoekacties en inbeslagnames’.
BovendienheeftdeNSAvolgensde
rechter onvoldoende duidelijk
gemaakt in welkemate hun prak-
tijken hebben bijgedragen aan de
strijd tegen terrorisme.

Afgelopen weekend opperde
NSA-topman Richard Ledgett dat

amnestie voor zijn voormalige
medewerkermogelijk zoukunnen
zijn.“Ikdenkweldatweeroverkun-
nen praten”, zei Ledgett aan CBS
News.“Ikzouwelgarantiesmoeten
krijgen dat wat hij nog heeft aan
gegevenssnelinveiligheidkanwor-
dengebracht.”Diegaranties, zozei
Ledgettnog,moetenijzersterkzijn.
EnkelhetwoordvanSnowdenzou
niet voldoen.

Ledgett verklaarde dat hij zich
zorgen maakt over de informatie
dieSnowdennoginzijnbezitheeft.
Onlangs maakte The Guardian
bekend datwat de Britse krant tot
nutoehadgepubliceerd,nogmaar
1 procent van alle data was die
Snowdenhad overhandigd.

Het is opvallenddathet amnes-
tievoorstelkomtvaneenmedewer-

ker van de inlichtingendienst die
deafgelopenmaandenenkelmaar
benadrukte dat de onthullingen

van Snowden grote schade toe-
brachten aan de nationale veilig-
heid in deVS.

In junidiendehetAmerikaanse
ministerie van Justitie een klacht
in tegen de dertigjarige man
wegens onder meer diefstal van
overheidseigendom en ongeoor-
loofde verspreiding van inlichtin-
gen vannationale veiligheid.

Dankzij de documenten van de
ex-werknemervandeNSAkonhet
gigantische internationale afluis-
ternetwerk van de inlichtingen-
dienst worden onthuld. Onder
druk van landen als Duitsland en
Frankrijk, waar tot in de hoogste
politieke regionen werd afgeluis-
terd, kwam er een debat op gang
overdemaniervanwerkenvande
NSA. (AE/SVL)

scoren

Waaromkant een liberale partij
zich tegen eenbelastingvermin-
dering voor beleggingsproduc-
ten? Enwaarom is dat geen
paniekreactiemaar eenweldoor-
dachte keuze?Wie dacht dat par-
tijvoorzitterGwendolynRutten
(OpenVld) vorigeweek vrijdag
wakkerwerd, de kranten las en
dacht: ‘ik blokkeer de spaarher-
vorming’, heeft hetmis.

Deweerstand vande liberalen
is ouder en zit dieper.Het eerste
kernkabinet over de bankenwet
viel op demaandagnahet partij-
congres. OpenVld rolde toen –
met de overstap vanAnnickDe
Ridder naarN-VA– vande euforie

in de harde realiteit. Toen al
maakteAlexanderDe
Croo duidelijk dat de
spaarders voor hen
onaantastbaarwaren.
Sindsdien werpt

Rutten zich op als de

beschermvrouwe van de nijver
sparende Vlaming. Ze probeert
daarbij in tespelenopdeangstvan
deVlamingvoorhetverliesvanzijn
zuurverdiende centen en zijn pri-
vacy. Op die manier hoopt ze de
(betere)middenklasse,numassaal
gecharmeerd door N-VA, te raken
en terug tewinnen.

Bij de hogere taksen op de
bedrijfswagens en de liquidatie-

boni raaktezehenkwijt,bijdever-
dediging van ‘de spaarboek’wil ze
hen terug. Drie overlopers en een
peiling waaruit blijkt dat de helft
vandeVlaamseondernemersvoor
de Vlaams-nationalisten kiest,
heeft haar alleenmaar verbetener
gemaakt.

Komt daarbij dat Open Vld van
een stevige fiscale hervorming
graag het verkiezingsthema wil
maken.Dankomthetnietgoeduit
als CD&V in elk verkiezingsdebat
met de spaarhervorming van
Geens kan zwaaien. Van het
nieuwe fiscaal pact willen ze ‘als
echte liberalen’ ook het verschil
makenmetN-VA.

Verloren gevecht
Hét probleem is echter dat Rutten
haar boodschapmaarmoeilijk
uitgelegd krijgt. Aande ene kant
fulmineert ze over de arme spaar-
der die het gelag zalmoeten beta-
len, aan de andere kantwaar-
schuwt ze voor het
vermogenskadaster dat achter de

hervorming verborgen zou kun-
nen zitten. Rutten kan er niet bij
dat de fiscus de gegevens van 19
miljoen spaarders zal verzame-
len omenkel belastingen te hef-
fen voor interesten boven 1.880
euro. Achter de initiële belas-
tingverlaging voor beleggings-
productenmoet zich duswel
een latere belastingverhoging
schuilhouden, luidt de redene-
ring. Voor de ‘pestbelastingen’
heeft Rutten zichnu genoeg
geëxcuseerd, ermoet er niet nog
eentje bijkomen. Vraag is hoe de
voorzitster de uitgestokenhand
vanGeens zal beantwoorden.

Rutten kiestwel vaker een
gevecht dat zemaarmoeilijk uit-
gelegd krijgt en dus bij voorbaat
verlorenheeft. Zemaakte vande
benoeming vandenieuweOost-
Vlaamse gouverneur JanBriers
eenhalszaak omredenendie ze
niet eens zelf kon verwoorden.
Enbij de onderwijshervorming
gingende liberalen als Vlaamse
oppositiepartijmet twee gezich-
ten opnieuwvolledig demist in.

Rutten werpt zich

op als de bescherm-

vrouwe van de nijver

sparende Vlaming

in de hoop die terug

te winnen van N-VA

Voorzitter zoekt cadeaus voor kerst

op elektriciteit als recentste
voorbeeld. Opwelke verwe-
zenlijking vandeze regering
plakt een etiket vanCD&V?

Geens legt nu eennieuw
voorstel op tafel. Daarmee
toont hij aan dat hijwel dege-
lijk in staat is tot een compro-
mis.Maar zelfs alsGeens
eigenlijk al nietmeer rekent
op een reële spaarhervor-
ming, komthet hemstrate-
gisch goeduit dit dossier nog
even vast te haken aanhet
bankenplan. Zowel PS, sp.a
als de liberalen deden er dit
weekend alles aan omde
twee dossiers van elkaar los
te koppelen. Geens gaf daar
niet op toe. Als de onderhan-
delingen echt hachelijkwor-
den, kanhij de spaarhervor-
mingnog altijd inzetten als
pasmunt omzijn andere pri-
oriteiten in de bankenwet
binnen te halen.

l CD&V-minister
van Financiën
Koen Geens
(met rechts van
hem minister van
Begroting Olivier
Chastel, MR) in
de Kamer. Zijn
spaarhervor-
ming ligt nog
steeds op tafel.
© ERIC LALMAND /
BELGA

Edward Snowden verblijft
nog steeds als politiek
vluchteling in Rusland.

Een Amerikaanse
rechter heeft
de telefoontaps van
de NSA
‘waarschijnlijk
ongrondwettelijk’
genoemd


