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Vooraan
Regering raakt het niet eens over bankenplan
Rock Werchter-organisator ontkent witwasfeiten
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Gerenommeerde festivalorganisator en ex-parlementslid Herman Schueremans ontkent alle
aantijgingen die het Leuvense
gerecht hem toedicht in een
strafonderzoek.

Senior writer

Bijna kampioen

LARS BOVÉ

België is opgerukt naar de tweede plaats in
de ranglijst van landen met de hoogste belastingdruk. Dat is niet iets om mee te pronken.
Het zet een rem op de economische dynamiek.

Het strafonderzoek tegen Schueremans kwam tot nu nooit in de openbaarheid, maar begon al drie jaar
geleden. De antiwitwascel, die van
banken en andere financiële instellingen informatie krijgt over verdachte transacties, speelde in 2010
gegevens over Schueremans door
aan het Leuvense parket. Intussen is
die al discreet verhoord over de feiten, maar het onderzoek loopt nog
altijd, bevestigt het parket aan De
Tijd. Omdat er geen nood is aan verregaande onderzoeksmaatregelen
is het onderzoek niet in handen van
een onderzoeksrechter, maar van
het parket zelf.
Het onderzoek richt zich vooral
op een Luxemburgse holding, genaamd Art Deluxe Holding. Die was
in 2001 officieel opgericht door een
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e hoge belastingdruk is een oud zeer. En er
treedt weinig beterschap op. Volgens cijfers
van de OESO is de belastingdruk in België in
2012 met 1,2 procentpunt gestegen tot 45,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
Daarmee zijn we opgerukt naar de tweede plaats op de internationale ranglijst van landen met de hoogste belastingdruk.
We moeten enkel nog Denemarken voor ons dulden.
Een significante daling van de belastingdruk zit er op korte
termijn niet in. De begroting vertoont nog altijd een gat, en
dat moet worden dichtgereden. Om de overheidsfinanciën
tegen 2016 in evenwicht te brengen, zoals afgesproken met
Europa, is een besparingsinspanning nodig die dubbel zo
groot is als die van voorbije jaren. Voor wie nog illusies koestert: ondanks de dure verkiezingsbeloften die nu worden verkondigd, is er de eerstvolgende jaren weinig of geen ruimte
voor belastingverlagingen.
Dat is een probleem. Want de zware belastingdruk zet een
serieuze rem op de economische dynamiek. De hoge fiscale en
sociale lasten op lonen maken arbeid in ons land bijzonder duur en ondermijnen
het concurrentievermogen
van de bedrijven. En dat, stipDe opdracht
te het Internationaal Moneis duidelijk:
tair Fonds (IMF) in zijn doorde uitgaven
lichting van de Belgische ecovan de overheid
nomie maandag nog aan,
móéten omlaag.
legt een hypotheek op het
groeipotentieel van ons land.
We zitten in een vicieuze cirkel: de hoge belastingen
remmen de groei van de economie af, en dat heeft tot gevolg dat er weinig of geen mogelijkheid is om de belastingdruk te milderen.
Er is wel een manier: het mes zetten in de overheidsuitgaven. Dat is ook de weg die het IMF aanwijst. De instelling beveelt de overheden in dit land aan de lopende uitgaven terug
te dringen en de subsidies en sociale uitkeringen te rationaliseren. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Vanuit alle
hoeken van onze maatschappij wordt constant een beroep gedaan op de overheid om een af andere nood te leningen, belangengroepen allerhande lobbyen om financiële steun voor
hún sector. Bovendien willen de regeringen graag ook een beleid voeren, en dat kost nu eenmaal geld.
De ervaring leert bovendien dat politici er meer moeite
mee hebben om in de overheidsuitgaven te schrappen dan
om nieuwe belastingen te heffen. Zo is België stap voor stap
naar de kop van de internationale belastingrangschikking geklommen. Belasting op inkomen uit arbeid, op ondernemingswinsten, op vermogen: er zijn er weinig waar ons land
internationaal geen hoge toppen scheert.
Is een forse verlaging van de belastingdruk op middellange
termijn niet mogelijk, dan moeten we er in elk geval voor zorgen die niet verder stijgt. België moet niet de eerste plek in de
internationale belastingrangschikking ambiëren. Want dat
brengt ons niets op. Integendeel, het zou nefast zijn voor onze
economie. De opdracht, hoe moeilijk ook, is dus duidelijk:
de overheidsuitgaven móéten omlaag.

ander Luxemburgs bedrijf, Musafin.
Het tijdstip is niet toevallig: in dat
jaar verkocht Schueremans zijn succesvolle concertbedrijven aan de
Amerikaanse marktleider SFX Entertainment. Maar het podiumbedrijf
Stageco, dat Schueremans had opgericht met zijn zakenpartner Hedwig De Meyer, bleef buiten de overnamedeal. Kort daarna besloot De
Meyer Schueremans’ aandelen in
Stageco over te kopen.
In de Luxemburgse Art Deluxe
Holdings zaten voor 7,9 miljoen
euro aandelen in het Belgische bedrijf Framework, met zetel in
Werchter. Framework is de oprichter van Stageco Belgium zoals het
vandaag nog altijd bestaat, en wordt
geleid door De Meyer.
Maar de aandelen deden bij Art
Deluxe in Luxemburg enkele vreemde rondjes, waar ook de speurders
vragen bij hadden. In 2001 en 2002
verschoven de aandelen van het
Luxemburgse Musafin naar Viladro
Holdings op de Britse Maagdeneilanden, die ze opnieuw doorspeelde aan Circle Beteiligung in Oostenrijk. In 2004, nadat Schueremans

zijn aandelen in Stageco had verkocht, zakte het kapitaal van Art Deluxe naar 4 miljoen euro. En in 2009
kwamen de aandelen in Art Deluxe
op naam van Schueremans’ dochter.
‘Maar in april 2010 heeft mijn advocaat het dossier ingediend voor
een fiscale regularisatie bij het bevoegde contactpunt van Financiën’,

Sommige bedrijfsnamen die de speurders me voorlegden,
kende ik niet eens.
CONCERTPROMOTOR
HERMAN SCHUEREMANS

benadrukt Schueremans. ‘Daar kregen we te horen dat we de Luxemburgse holding niet konden regulariseren. Dus hebben we de holding
geliquideerd en het geld naar België
overgeschreven. Dat heeft mijn advocaat zelf meteen bevestigd aan het

Oorlog tussen
PS en MR over
hervorming
belastingen

Contactpunt Regularisaties. Dus ook
daar hebben we niets verborgen gehouden. Zelfs op de liquidatie van
de Luxemburgse holding hebben
we de liquidatiebelasting betaald,
zoals de Belgische wet voorschrijft.
Ik heb hier dus geen belastingen
mee ontdoken.’ Schueremans voegt
eraan toe dat hij ‘steeds plichtsbewust het advies van het gespecialiseerde fiscaal advocatenkantoor Tiberghien heeft gevolgd’.
Schueremans hoopt dat ook het
Leuvens gerecht besluit dat hij niets
verkeerds heeft gedaan. ‘We hebben
ook de liquidatiebalans van Art Deluxe aan de federale gerechtelijke
politie bezorgd. De speurders hebben me ook geconfronteerd met de
bedrijven Viladro en Circle Beteiligung, maar die kende ik niet eens!
Ze stelden zelfs vragen over mogelijke successieplanning. Maar ik heb
alles op elk moment transparant
meegedeeld. Het spreekt voor zich
dat ik me dan afvraag waar de
rechtszekerheid in België is. Maar ik
reken erop dat men bij nader en verder onderzoek inziet dat er in deze
niets aan de hand is.’

PIETER BLOMME

Terwijl de regering-Di Rupo een poging doet om de spaarfiscaliteit te
hervormen, woedt de campagne
aan Franstalige kant al volop. De
Franstalige socialisten kraakten gisteren de plannen voor een belastinghervorming van de MR af. ‘Wij
zeggen drie keer neen tegen de belastinghervorming van de MR’, luidt
het. ‘Neen omdat het onze scholen,
onze ziekenhuizen en sociale zekerheid bedreigt. Neen omdat de MR
meer wil geven aan de rijken dan
aan de middenklasse en mensen
met lage lonen. En neen omdat de
MR niet wil raken aan de inkomsten
uit kapitaal.’
De Franstalige liberalen lanceerden een belastinghervorming van
5 miljard euro. De volgende regering moet daar werk van maken,
vindt de partij van Charles Michel.
De MR wil de vennootschapsbelasting verlagen van 33,99 tot 32 procent en 20 procent voor kmo’s. Ook
de personenbelasting moet omlaag.
Om werken aan te moedigen moet
op de eerste 13.000 euro geen bela-

M/V van de dag
Herman Schueremans

Gezien de budgettaire
context is het plan
van de MR volledig
ongeloofwaardig
en onrealistisch.

Strafonderzoek brengt Vlaamse concertpaus in moeilijk parket
THOMAS PEETERS

Voor de tweede keer in net geen
jaar haalt de mediaschuwe Herman Schueremans de nieuwskolommen. Vandaag met het
strafonderzoek voor het witwassen van zwart geld dat tegen hem
is geopend. En vlak na Nieuwjaar,
met zijn onverwachtse afscheid
van de politiek. Op zich was dat
geen spectaculair nieuws, de
Open VLD’er blonk in het Vlaams
Parlement vooral uit in absenteïsme. Maar de provocerende manier waarop hij de politieke klasse
door de mangel haalde, baarde
wel opzien. ‘Ik heb echt wel betere
dingen te doen dan in een commissie te zitten waar het er soms
aan toe gaat zoals in een café,
waar degene die ergens het minst
over weet, begint te praten’, zei hij
meedogenloos in een radio-interview.
De uitspraak lokte in de Wetstraat en in de dorpsstraat een
storm van protest uit. Maar Schueremans zweeg, en toog weer aan
het werk. Enkele dagen later kreeg
de Rock Werchter-organisator een
carrièreprijs voor zijn verdiensten
als concertpromotor van collega’s
uit het Europese livecircuit. Het
was niet de eerste internationale
erkenning voor de zakenman uit
Herent. Schueremans, die in januari 60 wordt, geniet in het buitenland veel aanzien als organisator van muziekfestivals. Voor alle
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Minister van Financiën Koen Geens heeft een halszaak gemaakt van de spaarﬁscaliteit. Dat maakt een akkoord over zijn bankenplan nog moeilijker. © OLIVIER VIN/BELGA

koop van zijn concertactiviteiten
en die van zijn rivaal Paul Ambach
aan de beursgenoteerde entertainmentfirma Clear Channel
(waarvan de concerttak in 2004
afsplitste in Live Nation). Als CEO
van het fusiebedrijf behield Schueremans het overzicht en loodste
hij zijn festival Rock Werchter, dat
volgend jaar voor de 40ste keer
wordt georganiseerd, met succes
het nieuwe millennium binnen.
Maar zoals dat gaat met hoge
bomen bleef de kritiek niet uit.
Het publiek klaagde over te hoge
ticketprijzen, ook al toonden wetenschappelijke onderzoeken
aan dat concertkaartjes bij
ons goedkoper zijn dan in
het buitenland. Of over de
vermoedelijke monopoliepositie van Live Nation
- het nummer twee in de
markt volgt op grote afstand. Maar misbruiken
zijn nooit bewezen.
Het maakte de Vlaamse
concertpaus en hardcore
ondernemer soms moedeloos en kribbig. Hij voelde
zich onbegrepen en weinig
gerespecteerd in het ‘provincialistische, incestueuze en
bekrompen Vlaanderen’. De
jongste jaren bleef Schueremans
daarom bewust uit de media. Een
van zijn favoriete oneliners, voor
wie hem vergeten was: ‘Vlaanderen blijft te veel onder de kerktoren hangen.’

In het nieuws omdat
tegen hem een
strafonderzoek voor
witwassen van zwart
geld is geopend.

festivals waar hij met zijn bedrijf Live Nation als organisator of boekingsagent een
hand in heeft - en dat zijn er
nogal wat in België - gelden twee cruciale zekerheden: een onkreukbare
organisatie en een
sterke line-up met
internationale topnamen.
In ‘Vlaanderen
concertland’ leiden
alle wegen naar de
‘manager zonder
maatpak’, typeerde
De Tijd hem ooit.
Schueremans begon
midden jaren 70
aan een imperium waarop
hij in 2001
flink cashte
bij de ver-

PS

Bankenplan Geens wordt steeds meer
onontwarbaar kluwen voor regering
De regering-Di Rupo raakte het
gisteren weer niet eens over het
bankenplan van Koen Geens
(CD&V). Vrijdag wordt een
nieuwe poging gedaan om de
gordiaanse knoop te ontwarren.
WIM VAN DE VELDEN

Terwijl Koen Geens voor de camera’s
een oorlog uitvecht met de Vlaamse
liberalen over de spaarfiscaliteit,
kruiste hij gisteren tijdens een zoveelste vergadering van het kernkabinet over zijn bankenplan opnieuw de degens met de socialisten
over de veiligheid van de banken. De
tegenstellingen daarover blijven
groot, was te horen.
De regeringstop bekijkt, met de
hulp van de Nationale Bank, wat een
beperking van de zogenaamde risicovolle tradingactiviteiten voor elke

Het nieuwe voorstel voor de uitbreiding van de fiscale vrijstelling behoudt de anonimiteit in
ruil voor een verklaring op erewoord. Voor houders van alleen
spaarboekjes verandert er niets.

KORT
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Ondanks de bevriezing van de lonen
zijn de loonkosten in ons land in de
eerste negen maanden van dit jaar
sneller gestegen dan die in de buurlanden. De lonen stegen in die
periode in de privésector met
2,1 procent. In Duitsland, Nederland
en Frankrijk namen de loonkosten
met 1,75 procent toe. Dat berekende
De Tijd op basis van de kwartaalcijfers van Eurostat.
Politiek & Economie, pagina 8

Guido Dumarey
koopt Zwitsers
aluminiumbedrijf

Bionerga biedt
37,5 miljoen euro
voor Biostoom

Duitse zakenkrant
looft ‘Belgische
praline’ UCB

De West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey heeft een Zwitsers aluminiumverwerkend bedrijf gekocht. Het gaat om een filiaal van
de Duitse metaalbewerkingsreus
Benteler. Het bedrijf maakt sterke
aluminiumcomponenten die worden gebruikt in het onderstel van
terreinwagens van tal van grote fabrikanten. Een overnameprijs is niet
bekendgemaakt.

Het Limburgse afvalbedrijf Bionerga bood minstens 37,5 miljoen euro
voor Biostoom, een onderdeel van
het noodlijdende Electrawinds. Dat
is een pak meer dan in de andere
plannen. Vandaag spreekt de rechtbank van koophandel zich uit over
de omstreden verkoop van Biostoom. Electrawinds-schuldeiser en
aandeelhouder Gimv probeert de
verkoop tegen te houden.

De farmagroep UCB heeft gisteren
lovende woorden uit Duitsland
kunnen vertalen in winst. Het aandeel fietste 1,3 procent hoger naar
50,74 euro. Het kwam daarmee weer
op het niveau van begin 2007. Gisteren bracht Deutsche bank zijn kopenadvies in herinnering en in een
artikel van de zakenkrant Handelsblatt werd UCB aangeprezen als de
‘Belgische praline’.
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The Good, the Bad
and the Ugly trekken
naar de beurs
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Arrestatie zonen
van ministers
schokt Turkije
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bank zou betekenen. Op basis daarvan willen de regeringspartijen tot
een compromis komen. Maar de uitgangspunten liggen ver uit elkaar.
De socialisten willen eigenlijk een
pure splitsing tussen de tradingactiviteiten en het spaargeld, terwijl
Geens nog wil toestaan dat banken
voor eigen rekening een beetje trading doen.
De discussie ligt gevoelig, omdat
de socialisten in de verkiezingscampagne duidelijk willen maken dat zij
ervoor gezorgd hebben dat een herhaling van de bankencrisis, zoals in
2008, niet meer mogelijk is. Geens
wil vermijden dat de Belgische banken daardoor worden opgezadeld
met een concurrentieel nadeel.
Over de veiligheid van het spaargeld lijkt een akkoord binnen handbereik. Boven op de depositogarantie tot 100.000 euro zouden spaar-

De tegenstellingen
zijn nog groot.
OPEN VLD-VICEPREMIER
ALEXANDER DE CROO

ders een voorrecht krijgen op de
activa van de bank, als die failliet zou
gaan. En de banken zullen een
minimum aan activa moeten vrijhouden als onderpand voor het
spaargeld.
In regeringskringen begrijpt
men niet goed waarom minister van
Financiën Koen Geens nu ook een
halszaak heeft gemaakt van zijn
voorstel om de fiscale vrijstelling
van 1.880 euro die bestaat voor
spaarboekjes uit te breiden naar andere beleggingsproducten. Want
zelfs al kan hij de liberalen daarvan
overtuigen, dan nog staan de socialisten niet te springen om die fiscale
vrijstelling naar beleggingsproducten uit te breiden.
Maandagavond maakte Geens in
het VRT-programma ‘Terzake’ nog
een opening naar de liberalen, door
duidelijk te maken dat zijn voorstel

geen opstapje is naar een vermogenskadaster. Om de fiscale vrijstelling te genieten, zullen spaarders
hun spaargeld niet moeten bekendmaken. Een verklaring op erewoord
in de belastingaangifte volstaat. Gisteren wilde Open VLD-vicepremier
Alexander De Croo daar echter niet
op reageren omdat er nog geen teksten zijn. Geens zal zijn voorstellen
over de spaarfiscaliteit in aanloop
naar de kern van vrijdag op tafel leggen.
En ook al wil geen van de coalitiepartners weten van een aanpassing
van de spaarfiscaliteit, toch beseft
men dat Geens iets moet krijgen.
Anders zou hij zwaar gezichtsverlies
lijden. We zijn er nog niet, was gisteren dan ook te horen. Een understatement, want ook over de bonussen voor bankiers is het laatste
woord nog niet gezegd.

singen worden betaald. De belastingschijven van 30 en 45 procent
worden afgeschaft. En belastingbetalers komen minder snel in de
hoogste belastingschijf van 50 procent. Dat plan kost netto 5 miljard
euro. Het wordt deels betaald door
terugverdieneffecten, besparingen
op de uitgaven en een hervorming
van de notionele intrestaftrek.
De Franstalige socialisten schoten het liberale voorstel gisteren af.
Volgens de PS kost het geen 5 maar
20 miljard euro. ‘Dat komt overeen
met twee derde van het budget van
gezondheidszorg en de helft van het
budget voor pensioenen. Gezien de
budgettaire context is het volledig
ongeloofwaardig en onrealistisch.’
Volgens de PS zijn het vooral de
‘15 procent rijksten die profiteren
met een nettowinst van 8.170 euro’.
‘En voor de minstbedeelden blijven
er slechts enkele tientallen euro’s
over en zelfs niets voor een groot
aantal gepensioneerden.’
De PS pleit voor ‘een rechtvaardige fiscale hervorming, gericht op de
midden- en lage inkomens en tegelijk een hogere belasting van de inkomsten uit speculatie’.

Nieuw plan viseert niet langer misbruik spaarboekjes
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Loonkosten stijgen
sneller in België
dan in buurlanden
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Minister van Financiën Koen Geens
(CD&V) heeft een antwoord klaar
op de kritiek die was gerezen op zijn
plan om de spaarfiscaliteit te hervormen. Zijn aangepaste plan gaat voor
een deel terug naar de huidige situatie. Wie intresten van een spaarboekje opstrijkt, krijgt bij zijn bank
een fiscale vrijstelling tot 1.880 euro.
Onder die drempel wordt geen roerende voorheffing afgehouden. Boven dat plafond geldt een roerende
voorheffing van 15 procent.
Ook voor wie over andere spaarproducten beschikt, zoals een kasbon of termijnrekening, verandert er
op het eerste gezicht niets. De intres-

ten die de bank uitkeert, komen na
25 procent roerende voorheffing. De
voorheffing blijft ook bevrijdend.
Het nieuwe aan het voorstel is dat
de mogelijkheid geboden wordt om
de roerende voorheffing op die andere spaarproducten te recupereren. Dat doet de spaarder door enkel
die inkomsten aan te geven waarvoor hij recuperatie wil. De som van
die aangegeven inkomsten en de
(vrijgestelde) intresten op spaarboekjes mogen de 1.880 euro niet
overschrijden. Dat moet de belastingbetaler op erewoord verklaren.
Wie geen recuperatie wil, hoeft niets
aan te geven.
Een belangrijke wijziging is
voorts dat de spaarder zijn vrijstelling van het spaarboekje, dat hem
slechts een belastingbesparing van
15 procent oplevert, kan vervangen
of aanvullen met een vrijstelling
voor producten die belast worden
tegen 25 procent. Daardoor wordt
de vrijstelling groter. Wie dus zowel

IN DE PRAKTIJK
Een spaarder int 1.200 euro
intresten van zijn spaarboekje
en 1.000 euro intresten (750
euro netto) van een kasbon. Er
zijn drie mogelijke scenario’s.
1. Niets doen. De spaarder wil
geen inkomsten aangeven, en
wil dus ook geen recuperatie
van de roerende voorheﬀing op
de kasbon. Hij moet niets doen.
2. Deel recupereren. De spaarder wil een deel van de roerende voorheﬀing op de kasbon
recupereren. Hij geeft maximaal
680 euro (1.880-1.200) aan in zijn

1.880 euro intresten int van een
spaarboekje als van een kasbon, kan
ervoor opteren via zijn aangifte de
intresten van het spaarboekje te laten belasten (aan 15%), en de roeren-

aangifte en vinkt de verklaring
op erewoord aan. Hij recupereert 170 euro (680x25%).
3. Optimalisatie. De spaarder
wil alle roerende voorheﬀing op
de kasbon recupereren en geeft
1.000 euro aan. Dat betekent
wel dat slechts 880 euro (1.8801.000) van de intresten van het
spaarboekje vrijgesteld zijn.
Hij moet 320 euro aangeven
(1.200-880) waarop hij 15 procent heﬀing zal betalen
(48 euro). Netto betekent dat
een recuperatie van 202 euro
(250-48 euro).

de voorheffing op de kasbon (tegen
25%) te recupereren. Dat levert hem
in dit voorbeeld een winst op van
188 euro (10% van 1.880 euro).
Het bovenstaande theoretische

In het plan kan de
spaarder zijn vrijstelling op het spaarboekje
laten vervangen
door een vrijstelling
voor producten
die belast worden
tegen 25 procent.

voorbeeld zal de eerste jaren echter
niet mogelijk zijn. De uitbreiding
van de vrijstelling gebeurt geleidelijk. In het inkomstenjaar 2015, het
beoogde startjaar voor het nieuwe

plan, zou het bijvoorbeeld mogelijk
zijn maximaal 400 euro inkomsten
uit andere spaarproducten aan te
geven. Elk jaar vergroot die schijf.
Een belangrijk neveneffect van
het nieuwe plan is wel dat de achterpoort van de ‘spaarboekjesfraude’
niet gesloten wordt. Wie via meerdere spaarboekjes de drempel van
1.880 euro intresten overschrijdt,
moet dat surplus aangeven. Maar
niet iedereen doet dat. Het nieuwe
voorstel verplicht niet de verklaring
op erewoord aan te vinken. Die geldt
immers alleen voor spaarders die inkomsten aangeven om een deel van
de roerende voorheffing te recupereren. Toch betekent dat niet dat die
spaarders vrijuit gaan. Wie inkomsten ‘vergeet’ aan te geven riskeert
een geldboete, een belastingverhoging en/of een verlenging van de
aanslagtermijn. Diezelfde straffen
zijn ook van toepassing voor wie in
zijn aangifte op erewoord een valse
verklaring aflegt.

