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Vooraan

LARS BOVÉ

Het strafonderzoek tegen Schuere-
manskwamtotnunooit indeopen-
baarheid, maar begon al drie jaar
geleden. De antiwitwascel, die van
banken en andere financiële instel-
lingen informatie krijgt over ver-
dachte transacties, speelde in 2010
gegevens over Schueremans door
aanhetLeuvenseparket. Intussen is
die al discreet verhoord over de fei-
ten,maar het onderzoek loopt nog
altijd, bevestigt het parket aan De
Tijd.Omdatergeennood isaanver-
regaande onderzoeksmaatregelen
ishetonderzoekniet inhandenvan
een onderzoeksrechter, maar van
het parket zelf.
Het onderzoek richt zich vooral

op een Luxemburgse holding, ge-
naamdArtDeluxeHolding.Diewas
in 2001officieel opgerichtdoor een

anderLuxemburgsbedrijf,Musafin.
Het tijdstip is niet toevallig: in dat
jaarverkochtSchueremanszijn suc-
cesvolle concertbedrijven aan de
AmerikaansemarktleiderSFXEnter-
tainment.Maar het podiumbedrijf
Stageco, dat Schueremans had op-
gerichtmet zijn zakenpartnerHed-
wigDeMeyer, bleef buiten de over-
namedeal. 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 be-
drijf Framework, met zetel in
Werchter. Framework is de oprich-
ter van Stageco Belgium zoals het
vandaagnogaltijdbestaat, enwordt
geleid doorDeMeyer.
Maar de aandelen deden bij Art

Deluxe inLuxemburgenkelevreem-
de rondjes, waar ook de speurders
vragen bij hadden. In 2001 en 2002
verschoven de aandelen van het
LuxemburgseMusafinnaarViladro
Holdings op de Britse Maagden-
eilanden,diezeopnieuwdoorspeel-
deaanCircleBeteiligung inOosten-
rijk. In 2004, nadat Schueremans

zijn aandelen in Stageco had ver-
kocht, zaktehetkapitaal vanArtDe-
luxenaar4miljoeneuro.En in2009
kwamende aandelen inArtDeluxe
opnaamvanSchueremans’dochter.
‘Maar inapril 2010heeftmijnad-

vocaat het dossier ingediend voor
een fiscale regularisatie bij het be-
voegde contactpunt van Financiën’,

benadrukt Schueremans. ‘Daarkre-
gen we te horen dat we de Luxem-
burgseholdingnietkondenregula-
riseren. Dus hebbenwe de holding
geliquideerdenhetgeldnaarBelgië
overgeschreven. Dat heeftmijn ad-
vocaatzelfmeteenbevestigdaanhet

ContactpuntRegularisaties.Dusook
daarhebbenweniets verborgenge-
houden. Zelfs op de liquidatie van
de Luxemburgse holding hebben
we de liquidatiebelasting betaald,
zoals de Belgischewet voorschrijft.
Ik heb hier dus geen belastingen
meeontdoken.’ Schueremansvoegt
eraan toe dat hij ‘steeds plichtsbe-
wust het advies van het gespeciali-
seerde fiscaal advocatenkantoor Ti-
berghienheeft gevolgd’.
Schueremans hoopt dat ook het

Leuvensgerechtbesluitdathijniets
verkeerdsheeftgedaan. ‘Wehebben
ookde liquidatiebalans vanArtDe-
luxe aan de federale gerechtelijke
politie bezorgd. De speurders heb-
benmeookgeconfronteerdmetde
bedrijven Viladro en Circle Beteili-
gung,maar die kende ik niet eens!
Zesteldenzelfsvragenovermogelij-
ke successieplanning. Maar ik heb
alles op elk moment transparant
meegedeeld. Het spreekt voor zich
dat ik me dan afvraag waar de
rechtszekerheid inBelgië is.Maar ik
rekeneropdatmenbijnaderenver-
der onderzoek inziet dat er in deze
niets aandehand is.’

Gerenommeerde festivalorgani-
sator en ex-parlementslidHer-
man Schueremans ontkent alle
aantijgingendie het Leuvense
gerecht hem toedicht in een
strafonderzoek.

RockWerchter-organisatorontkentwitwasfeiten

D
e hoge belastingdruk is een oud zeer. En er

treedtweinig beterschap op. Volgens cijfers

vandeOESO is de belastingdruk in België in

2012met 1,2 procentpunt gestegen tot 45,3 pro-

cent vanhet bruto binnenlands product (bbp).

Daarmee zijnwe opgerukt naar de tweede plaats opde inter-

nationale ranglijst van landenmet de hoogste belastingdruk.

Wemoeten enkel nogDenemarken voor ons dulden.

Een significante daling vande belastingdruk zit er op korte

termijn niet in. De begroting vertoont nog altijd een gat, en

datmoetwordendichtgereden. Omdeoverheidsfinanciën

tegen 2016 in evenwicht te brengen, zoals afgesprokenmet

Europa, is een besparingsinspanningnodig die dubbel zo

groot is als die van voorbije jaren. Voorwie nog illusies koes-

tert: ondanks de dure verkiezingsbeloften die nuworden ver-

kondigd, is er de eerstvolgende jarenweinig of geen ruimte

voor belastingverlagingen.

Dat is eenprobleem.Want de zware belastingdruk zet een

serieuze remopde economische dynamiek. De hoge fiscale en

sociale lasten op lonenma-

ken arbeid in ons landbij-

zonder duur en ondermijnen

het concurrentievermogen

vande bedrijven. Endat, stip-

te het InternationaalMone-

tair Fonds (IMF) in zijn door-

lichting vande Belgische eco-

nomiemaandagnog aan,

legt eenhypotheek ophet

groeipotentieel van ons land.

We zitten in een vicieuze cir-

kel: de hoge belastingen

remmende groei vande eco-

nomie af, en dat heeft tot gevolg dat erweinig of geenmoge-

lijkheid is omdebelastingdruk temilderen.

Er iswel eenmanier: hetmes zetten in de overheidsuitga-

ven. Dat is ookdewegdie het IMF aanwijst. De instelling be-

veelt de overheden in dit land aande lopende uitgaven terug

te dringen ende subsidies en sociale uitkeringen te rationali-

seren. Dat klinkt eenvoudig,maar dat is het niet. Vanuit alle

hoeken van onzemaatschappij wordt constant eenberoep ge-

daan opde overheid omeen af andere nood te leningen, be-

langengroepen allerhande lobbyen om financiële steun voor

hún sector. Bovendienwillen de regeringen graag ook eenbe-

leid voeren, en dat kost nu eenmaal geld.

De ervaring leert bovendiendat politici ermeermoeite

meehebbenom inde overheidsuitgaven te schrappendan

omnieuwebelastingen te heffen. Zo is België stap voor stap

naar de kop vande internationale belastingrangschikking ge-

klommen. Belasting op inkomenuit arbeid, op onderne-

mingswinsten, op vermogen: er zijn erweinigwaar ons land

internationaal geenhoge toppen scheert.

Is een forse verlaging vande belastingdruk opmiddellange

termijn nietmogelijk, danmoetenwe er in elk geval voor zor-

gendie niet verder stijgt. Belgiëmoet niet de eerste plek in de

internationale belastingrangschikking ambiëren.Want dat

brengt ons niets op. Integendeel, het zounefast zijn voor onze

economie. De opdracht, hoemoeilijk ook, is dus duidelijk:

de overheidsuitgavenmóéten omlaag.
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België is opgerukt naar de tweedeplaats in
de ranglijst van landenmetdehoogste belas-
tingdruk.Dat is niet iets ommee te pronken.
Het zet een remopde economischedynamiek.

De opdracht
is duidelijk:
de uitgaven
van de overheid
móéten omlaag. THOMAS PEETERS

Voor de tweede keer in net geen
jaar haalt demediaschuweHer-
man Schueremans de nieuws-
kolommen. Vandaagmet het
strafonderzoek voor hetwitwas-
sen van zwart geld dat tegenhem
is geopend. En vlak naNieuwjaar,
met zijn onverwachtse afscheid
vandepolitiek. Op zichwas dat
geen spectaculair nieuws, de
OpenVLD’er blonk in het Vlaams
Parlement vooral uit in absenteïs-
me.Maar de provocerendema-
nierwaarophij de politieke klasse
door demangel haalde, baarde
wel opzien. ‘Ik heb echtwel betere
dingen te doendan in een com-
missie te zittenwaar het er soms
aan toe gaat zoals in een café,
waar degene die ergens hetminst
overweet, begint te praten’, zei hij
meedogenloos in een radio-inter-
view.
De uitspraak lokte in deWet-

straat en in de dorpsstraat een
stormvanprotest uit.Maar Schue-
remans zweeg, en toogweer aan
hetwerk. Enkele dagen later kreeg
de RockWerchter-organisator een
carrièreprijs voor zijn verdiensten
als concertpromotor van collega’s
uit het Europese livecircuit. Het
was niet de eerste internationale
erkenning voor de zakenmanuit
Herent. Schueremans, die in ja-
nuari 60wordt, geniet in het bui-
tenland veel aanzien als organisa-
tor vanmuziekfestivals. Voor alle

festivalswaar hijmet zijn be-
drijf LiveNation als organisa-
tor of boekingsagent een
hand inheeft - en dat zijn er
nogalwat in België - gel-
den twee cruciale zeker-
heden: een onkreukbare
organisatie en een
sterke line-upmet
internationale top-
namen.
In ‘Vlaanderen

concertland’ leiden
allewegennaar de
‘manager zonder
maatpak’, typeerde
De Tijd hemooit.
Schueremans begon
midden jaren 70
aan een imperi-
umwaarop
hij in 2001
flink cashte
bij de ver-

koop van zijn concertactiviteiten
endie van zijn rivaal Paul Ambach
aande beursgenoteerde enter-
tainmentfirmaClear Channel
(waarvande concerttak in 2004
afsplitste in LiveNation). Als CEO
vanhet fusiebedrijf behield Schu-
eremans het overzicht en loodste
hij zijn festival RockWerchter, dat
volgend jaar voor de 40ste keer
wordt georganiseerd,met succes
het nieuwemillenniumbinnen.
Maar zoals dat gaatmet hoge

bomenbleef de kritiek niet uit.
Het publiek klaagde over te hoge
ticketprijzen, ook al toondenwe-
tenschappelijke onderzoeken
aandat concertkaartjes bij
ons goedkoper zijn dan in
het buitenland. Of over de
vermoedelijkemonopo-
liepositie van LiveNation
- het nummer twee in de
markt volgt op grote af-
stand.Maarmisbruiken
zijn nooit bewezen.
Hetmaakte deVlaamse

concertpaus enhardcore
ondernemer somsmoede-
loos en kribbig. Hij voelde
zich onbegrepen enweinig
gerespecteerd in het ‘provin-
cialistische, incestueuze en
bekrompenVlaanderen’. De
jongste jaren bleef Schueremans
daarombewust uit demedia. Een
van zijn favoriete oneliners, voor
wie hemvergetenwas: ‘Vlaande-
ren blijft te veel onder de kerkto-
renhangen.’

M/Vvandedag
HermanSchueremans
StrafonderzoekbrengtVlaamseconcertpaus inmoeilijkparket

Loonkostenstijgen
sneller inBelgië
dan inbuurlanden

Ondanksdebevriezingvandelonen
zijnde loonkosten inons land inde
eerste negenmaanden van dit jaar
snellergestegendandie indebuur-
landen. De lonen stegen in die
periode in de privésector met
2,1procent. InDuitsland,Nederland
en Frankrijk namende loonkosten
met 1,75procent toe.Datberekende
De Tijd opbasis vande kwartaalcij-
fers van Eurostat.

Politiek & Economie, pagina 6

Arrestatie zonen
vanministers
schoktTurkije

Politiek & Economie, pagina 8

Bionergabiedt
37,5miljoeneuro
voorBiostoom

Het Limburgse afvalbedrijf Bioner-
gaboodminstens37,5miljoeneuro
voor Biostoom, een onderdeel van
hetnoodlijdendeElectrawinds.Dat
is een pak meer dan in de andere
plannen.Vandaagspreektde recht-
bank van koophandel zich uit over
de omstreden verkoop van Bio-
stoom.Electrawinds-schuldeiseren
aandeelhouder Gimv probeert de
verkoop tegen te houden.

Ondernemen, pagina 17

GuidoDumarey
kooptZwitsers
aluminiumbedrijf

DeWest-VlaamseondernemerGui-
doDumareyheeft eenZwitsers alu-
miniumverwerkend bedrijf ge-
kocht. Het gaat om een filiaal van
de Duitse metaalbewerkingsreus
Benteler. Het bedrijf maakt sterke
aluminiumcomponenten diewor-
den gebruikt in het onderstel van
terreinwagens van tal van grote fa-
brikanten.Eenovernameprijs isniet
bekendgemaakt.

Ondernemen, pagina 16

Duitse zakenkrant
looft ‘Belgische
praline’UCB

De farmagroepUCB heeft gisteren
lovende woorden uit Duitsland
kunnen vertalen inwinst. Het aan-
deel fietste 1,3 procent hoger naar
50,74euro.Hetkwamdaarmeeweer
ophetniveauvanbegin2007.Giste-
ren bracht Deutsche bank zijn ko-
penadvies in herinnering en in een
artikel van de zakenkrantHandels-
blatt werdUCB aangeprezen als de
‘Belgische praline’.

Beleggen, pagina 27

TheGood, theBad
andtheUgly trekken
naardebeurs

Beleggen, pagina 28
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Sommige bedrijfs-
namen die de speur-
ders me voorlegden,
kende ik niet eens.

CONCERTPROMOTOR

HERMAN SCHUEREMANS

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

© PHOTO NEWS
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Vooraan
Regeringraakthetnieteensoverbankenplan

WIM VAN DE VELDEN

TerwijlKoenGeensvoordecamera’s
eenoorloguitvechtmetdeVlaamse
liberalen over de spaarfiscaliteit,
kruiste hij gisteren tijdens een zo-
veelste vergadering van het kern-
kabinet over zijn bankenplan op-
nieuwdedegensmet de socialisten
overdeveiligheidvandebanken.De
tegenstellingen daarover blijven
groot, was te horen.
De regeringstop bekijkt,met de

hulpvandeNationaleBank,wateen
beperking vande zogenaamde risi-
covolle tradingactiviteitenvoorelke

bankzoubetekenen.Opbasisdaar-
vanwillen de regeringspartijen tot
eencompromiskomen.Maardeuit-
gangspunten liggen ver uit elkaar.
De socialisten willen eigenlijk een
pure splitsing tussen de trading-
activiteitenenhet spaargeld, terwijl
Geens nogwil toestaan dat banken
voor eigen rekening een beetje tra-
dingdoen.
Dediscussie ligtgevoelig, omdat

desocialisten indeverkiezingscam-
pagneduidelijkwillenmakendatzij
ervoorgezorgdhebbendateenher-
haling vandebankencrisis, zoals in
2008, nietmeermogelijk is. Geens
wil vermijdendatdeBelgischeban-
ken daardoor worden opgezadeld
met een concurrentieel nadeel.
Overdeveiligheidvanhet spaar-

geld lijkteenakkoordbinnenhand-
bereik. Bovenopdedepositogaran-
tie tot 100.000 euro zouden spaar-

ders een voorrecht krijgen op de
activavandebank,alsdie faillietzou
gaan. En de banken zullen een
minimum aan activa moeten vrij-
houden als onderpand voor het
spaargeld.
In regeringskringen begrijpt

mennietgoedwaaromministervan
Financiën Koen Geens nu ook een
halszaak heeft gemaakt van zijn
voorstel om de fiscale vrijstelling
van 1.880 euro die bestaat voor
spaarboekjesuit tebreidennaaran-
dere beleggingsproducten. Want
zelfs al kanhij de liberalen daarvan
overtuigen, dannog staande socia-
listenniet te springenomdie fiscale
vrijstellingnaarbeleggingsproduc-
ten uit te breiden.
MaandagavondmaakteGeens in

het VRT-programma ‘Terzake’ nog
eenopeningnaarde liberalen,door
duidelijk temakendat zijn voorstel

geen opstapje is naar een vermo-
genskadaster.Omde fiscalevrijstel-
ling te genieten, zullen spaarders
hunspaargeldnietmoetenbekend-
maken.Eenverklaringoperewoord
indebelastingaangiftevolstaat.Gis-
terenwildeOpenVLD-vicepremier
AlexanderDeCroodaar echter niet
opreagerenomdaternoggeentek-
sten zijn. Geens zal zijn voorstellen
over de spaarfiscaliteit in aanloop
naardekernvanvrijdagoptafel leg-
gen.
Enookalwilgeenvandecoalitie-

partnersweten van een aanpassing
van de spaarfiscaliteit, toch beseft
men dat Geens iets moet krijgen.
Anderszouhij zwaargezichtsverlies
lijden.Wezijnernogniet,wasgiste-
ren dan ook te horen. Een under-
statement,wantookoverdebonus-
sen voor bankiers is het laatste
woordnogniet gezegd.

PETER VAN MALDEGEM

Minister van Financiën KoenGeens
(CD&V) heeft een antwoord klaar
opdekritiekdiewasgerezenopzijn
planomdespaarfiscaliteit tehervor-
men.Zijnaangepasteplangaatvoor
eendeel terugnaardehuidigesitua-
tie. Wie intresten van een spaar-
boekje opstrijkt, krijgt bij zijn bank
eenfiscalevrijstelling tot 1.880euro.
Onderdiedrempelwordtgeen roe-
rende voorheffing afgehouden. Bo-
ven dat plafond geldt een roerende
voorheffing van 15 procent.
Ook voorwie over andere spaar-

producten beschikt, zoals een kas-
bonof termijnrekening,veranderter
opheteerstegezichtniets.De intres-

ten die de bankuitkeert, komenna
25procentroerendevoorheffing.De
voorheffingblijft ookbevrijdend.
Hetnieuweaanhetvoorstel isdat

demogelijkheidgebodenwordtom
de roerende voorheffing opdie an-
dere spaarproducten te recupere-
ren.Datdoetdespaarderdoorenkel
die inkomsten aan te geven waar-
voorhij recuperatiewil.De somvan
die aangegeven inkomsten en de
(vrijgestelde) intresten op spaar-
boekjes mogen de 1.880 euro niet
overschrijden. Dat moet de belas-
tingbetaler op erewoord verklaren.
Wiegeenrecuperatiewil,hoeftniets
aan te geven.
Een belangrijke wijziging is

voorts dat de spaarder zijn vrijstel-
ling 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
devrijstellinggroter.Wieduszowel

1.880 euro intresten int van een
spaarboekjeals vaneenkasbon,kan
ervoor opteren via zijn aangifte de
intresten vanhet spaarboekje te la-
tenbelasten(aan15%), enderoeren-

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

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

plan, zouhetbijvoorbeeldmogelijk
zijnmaximaal 400 euro inkomsten
uit andere spaarproducten aan te
geven. Elk jaar vergroot die schijf.
Een belangrijk neveneffect van

hetnieuweplan isweldatdeachter-
poort van de ‘spaarboekjesfraude’
niet geslotenwordt.Wie viameer-
dere spaarboekjes de drempel van
1.880 euro intresten overschrijdt,
moet dat surplus aangeven. Maar
niet iedereen doet dat. Het nieuwe
voorstel verplichtnietdeverklaring
operewoordaantevinken.Diegeldt
immersalleenvoorspaardersdie in-
komstenaangevenomeendeel van
de roerende voorheffing te recupe-
reren.Tochbetekentdatnietdatdie
spaarders vrijuit gaan.Wie inkom-
sten ‘vergeet’ aan te geven riskeert
een geldboete, een belastingverho-
ging en/of een verlenging van de
aanslagtermijn. Diezelfde straffen
zijn ook van toepassing voorwie in
zijn aangifte op erewoord een valse
verklaring aflegt.

Minister van Financiën Koen Geens heeft een halszaak gemaakt van de spaarfiscaliteit. Dat maakt een akkoord over zijn bankenplan nogmoeilijker. © OLIVIER VIN/BELGA

De regering-Di Rupo raakte het
gisterenweer niet eens over het
bankenplan vanKoenGeens
(CD&V). Vrijdagwordt een
nieuwepoging gedaanomde
gordiaanse knoop te ontwarren.

BankenplanGeenswordt steedsmeer
onontwarbaarkluwenvoor regering

Het nieuwe voorstel voor de uit-
breiding vande fiscale vrijstel-
ling behoudt de anonimiteit in
ruil voor een verklaring op ere-
woord. Voor houders van alleen
spaarboekjes verandert er niets.

De tegenstellingen
zijn nog groot.

OPEN VLD-VICEPREMIER

ALEXANDER DE CROO

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 spaar-

der wil een deel van de roeren-

de voorheffing op de kasbon

recupereren. Hij geeft maximaal

680 euro (1.880-1.200) aan in zijn

aangifte en vinkt de verklaring

op erewoord aan. Hij recupe-

reert 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 (1.880-

1.000) van de intresten van het

spaarboekje vrijgesteld zijn.

Hij moet 320 euro aangeven

(1.200-880) waarop hij 15 pro-

cent heffing zal betalen

(48 euro). Netto betekent dat

een recuperatie van 202 euro

(250-48 euro).

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

Nieuwplanviseertniet langermisbruik spaarboekjes

Oorlog tussen
PSenMRover
hervorming
belastingen

PIETER BLOMME

Terwijlde regering-DiRupoeenpo-
ging doet omde spaarfiscaliteit te
hervormen, woedt de campagne
aan Franstalige kant al volop. De
Franstalige socialistenkraaktengis-
teren de plannen voor een belas-
tinghervorming van deMR af. ‘Wij
zeggen drie keer neen tegen de be-
lastinghervormingvandeMR’, luidt
het. ‘Neen omdat het onze scholen,
onzeziekenhuizenensocialezeker-
heid bedreigt. Neen omdat de MR
meer wil geven aan de rijken dan
aan de middenklasse en mensen
met lage lonen. En neen omdat de
MRnietwil rakenaande inkomsten
uit kapitaal.’
DeFranstalige liberalen lanceer-

den een belastinghervorming van
5 miljard euro. De volgende rege-
ring moet daar werk van maken,
vindt de partij van CharlesMichel.
DeMRwil de vennootschapsbelas-
ting verlagen van 33,99 tot 32 pro-
cent en 20procent voor kmo’s. Ook
depersonenbelastingmoetomlaag.
Omwerken aan temoedigenmoet
opde eerste 13.000 euro geenbela-

singen worden betaald. De belas-
tingschijven van 30 en 45 procent
wordenafgeschaft. Enbelastingbe-
talers komen minder snel in de
hoogste belastingschijf van 50pro-
cent. Dat plan kost netto 5miljard
euro. Hetwordt deels betaald door
terugverdieneffecten, besparingen
op de uitgaven en een hervorming
vandenotionele intrestaftrek.
De Franstalige socialisten scho-

ten het liberale voorstel gisteren af.
Volgens de PS kost het geen 5maar
20miljard euro. ‘Dat komt overeen
met twee derde vanhet budget van
gezondheidszorgendehelftvanhet
budget voorpensioenen.Geziende
budgettaire context is het volledig
ongeloofwaardig en onrealistisch.’
Volgens de PS zijn het vooral de

‘15 procent rijksten die profiteren
met eennettowinst van 8.170 euro’.
‘Envoordeminstbedeeldenblijven
er slechts enkele tientallen euro’s
over en zelfs niets voor een groot
aantal gepensioneerden.’
DePSpleit voor ‘eenrechtvaardi-

ge fiscalehervorming,gerichtopde
midden- en lage inkomensen tege-
lijk een hogere belasting vande in-
komstenuit speculatie’.

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

PS


