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Fiscale advocaten enboekhou-
ders stonden elkaar afgelopen
zomer bijna te verdringen bij
het loket van Financiën in de
Wetstraat om nog voor 14 juli
het bestaan van jarenlang ver-
borgengehoudeninkomstente
melden bij Vadertje Staat. Die
dagliepimmershetvoorlaatste

rondje fiscale amnestie af,
waarbij zwartgeldkonworden
witgewassenmeteenbeperkte
boete als enige straf. Terwijl
voorgaande jaren telkensmaar
een paar honderd zondaars uit
de duisternis stapten,werdhet
een stormloop. Veel had tema-
kenmet het gunsttarief van de
armlastige regering-Di Rupo,
maar ook het gewijzigde inter-

nationale
klimaat
speelde een
rol. Na diverse
onthullingen
over offshore-
praktijken en
zware druk van de
Amerikanen leek
vorigjaarplotshetene
na het andere fiscaal
paradijs zijn bankgeheim
in twijfel te trekken, terwijl
banken zich sinds de crisis niet
langer als samenzweerder
maar eerder als belasting-
controleur gingen opstellen.
Het deed veel zondaars inzien
dat ze maar beter nu berouw
konden tonen in plaats van
later vooreen rechtbank.

Grote vissen
Met succes. Vlak voor Nieuw-
jaar kondigde minister van
Financiën Koen Geens (CD&V)
al aan dat de eerste 6.000 dos-
siersdiealonderzochtwerden,
813 miljoen euro in het laatje
hadden gebracht. Maar er
blevennog10.000dossiersover
om te behandelen. Dat werk is
nu af. Alles samen gaat het om
1,1 miljard aan binnen-
gebrachte middelen — goed
voor een fiscale opbrengst van

dik 300miljoen. Het brengt de
totale inkomsten van de
voorlaatste regularisatieronde
op 1,11 miljard — ruim dubbel
zoveel als de 488 miljoen die
was ingeschreven in de be-
groting2013.
En dan moest de buit van de
allerlaatste regularisatieronde
van 15 juli tot 31 december
2013 nog geteld worden — in-
clusief een pak grote vissen.
Want in dit ultieme rondje
amnestiezettedestaat immers
ook de deur open voor oude,

zware en georganiseerde
fraude — niet alleen door
particulieren, maar ook door
vzw’s, stichtingen en burger-
lijke vennootschappen. 6.185
dossiers stroomden in deze
periode binnen, goed voor een
aangiftevan2,285miljardeuro,
zo blijkt nu. Wat dat precies in
het laatje brengt, is nog niet in
detail berekend, maar volgens
hetkabinetvanministerGeens
gaat het om zeker 800miljoen
euro. Dat bedrag kan nog
oplopen omdat nog een vijf-

honderdtal dossiers ingediend
werd met een voorlopig aan-
gegevenbedrag.

Meevaller
Daaruit kan dus afgeleid wor-
dendatdeopbrengstvanbeide
regularisaties naar schatting
1,9miljardzalbedragen.Vooral
voor de begroting van 2014 is
het eenmeevaller van formaat.
De regering zal bij de volgende
begrotingscontrole makkelijk
kunnen bijsturen, wanneer er
ergenseengat zouopduiken.

Dedagkomtdat je aanhet stuur van je auto
evenweinig alcohol in je lijfmaghebbenals
clenbuterol aanhet stuur van je koersfiets:
cero cero cero cero cero cero cero cero cero
cero cero cinco, zoalsAlbertoContador
moest vaststellen.Nul dus, of daaromtrent.
De0,2promille dieVlaamseexperts in ver-
keersveiligheid voorstellen, laat zelfs geen
glaasje porto bij omameer toeof geen twee
snelle pinten in eenvoetbalkantine.Wiemet
die eneporto of die tweepinten tochnogde
wegopgaat,wordt voortaanbeschouwdals
eenpotentiële doodrijder.Mag je het daar
als ervarenen rustige chauffeur nogmee
oneens zijn zonder vaneen totaal gebrek
aanempathie tewordenbeschuldigdmet
wie eengeliefde verloor aaneendronken
bestuurder?Jazeker, alcohol is eenbelang-

rijk onderdeel vanhet risicoprofiel vanelke
chauffeur,maar langniet het enige.Ook
ervaring, stress, concentratie, rijvaardig-
heid en temperament spelenmee, net als de
verkeersdrukte, de staat vandewegof het
weer. Bij alweer eennieuweverlaging van
dealcohollimiet voel je je als volwassen
bestuurder behandeld als een kleuter. Nul
verkeersdodenzijn eennobel streven,maar
voor eenbetweterige overheid lijkt dat doel
werkelijk elkmiddel te heiligen— inclusief
droogleggingendealgehele stilstand.
Maar zie, als het omverkeersveiligheid
gaat, gaapt er eendiepegeneratiekloof.
‘Achpapa, stel je niet zo aan’, zegtmijn

oudste zoonals hijmijn verongelijktheid op-
merkt. ‘Je bent niet consequent en jeweet
het.’ Hij heeft gelijk. Kan ik voormezelf het
recht opeisenomnaeenhalve fleswijn toch
nogachter het stuur te kruipenals ikmijn
18-jarige zoonhet recht ontzegomeenhalf
glaasje cava tedrinken indienhij nadien in
zijnPanda stapt?Neen. Ik behoor danook
tot degroepdie bij de recenteBOB-contro-
les het vaakst positief blies: veertiger en
man.Degeneratie voorwie rijdenonder
invloed sociaal aanvaardwasenbovendien
zonder risico,want eenmiljoen kilometer
geredenennooitmoetenblazen.Aandat
soort heldenverhalenhebben jongeren

geenboodschap. Zij pleiten voor nul-
tolerantie. Rijden?Niet drinkendan. Punt.
Terecht, al zou ik bijwijze vanovergangs-
maatregel suggererenomhet vijf jaar oude
voorstel vanEtienneSchouppevanonder
het stof te halen: 0,0promille, in een
eerste fase enkel voor jonge, onervaren
chauffeurs. Endaarna: voor iedereen.
't Is zoalsmet rokenophetwerk, op
restaurant of op café: even is hetmokken
envloeken,maar over tien jaar vraag je je af
waarweons in godsnaamdrukovermaak-
ten. Doén, dus. Safety first, alsnog.
Enals umenuwilt excuseren,want ik
moetmijn jongste ophalen vanzijn voetbal-
training. Glaasjewijn gedronken, het voor-
bije uur. En straksnogeenpint in de kantine.
Datmoet lukken, toch?

jan.segers@persgroep.be
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FISCALE REGULARISATIES BRENGEN GEENS 1,9 MILJARD EURO OP
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5.200

Alleen Astrid hoeft
geen sluier
te dragen

Als ze in maart de handelsmissie in
Saudie-Arabië leidt, hoeft prinses
Astridgeenhoofddoektedragen.De
andere dames in de handelsdelega-
tie moeten wel gesluierd zijn. Van
14 tot 21 maart trekt Astrid aan het
hoofd van een Belgische handels-
missie naar het Arabische land. Ze
zaldaarvrijgesteldzijnvandeplicht
voor vrouwen om een sluier en een
abaya— een lang kleed— te dragen.
PrinsessenwordeninSaudie-Arabië
nietbeschouwdalsgewonemensen,
maar als zijnde van koninklijken
bloede, en dat statuut stelt hen vrij
van de verplichting om zich te be-
dekken. Ook Mathilde, toen nog
prinses,genootdatvoorrechttoenze
enkele jaren geleden samen met
Filipopmissie troknaarhet land.
Het is niet de eerste buitenlandse
handelsmissiediedezusvankoning
Filip zal leiden. Vorig jaar reisde ze
ook al mee met handelsreizen naar
Angola, Zuid-Afrikaen India. (PhG)

Di Rupo waarschuwt voor
instabiliteit na 25mei

«We mogen de vruchten van het
werk van de voorbije twee jaar niet
verkwanselen.Wantzoietskanheel
snel gaan.» In een interview met
enkele buitenlandse kranten waar-
schuwde Elio Di Rupo gisteren voor
instabiliteit na de verkiezingen van
25 mei. Volgens de eerste minister
kanBelgiëalleenmaareconomische
vooruitgang boeken als het eerst
stabiel blijft. Di Rupo benadrukte
tegenovermediaals ‘TheWallStreet
Journal’ en ‘LeMonde’ dat België de
crisisbeter isdoorgekomendanveel
andereEuropeselanden.«Ikzegniet
dat alles goed gaat — er zijn te veel
faillissementen endewerkloosheid
is te hoog. Maar in vergelijking met
het landdattweejaargeledendreig-
de uiteen te vallen, leven we in een
anderuniversum.»

De begroting van 2014 kan tegen een stootje —
met dank aan 22.500 kleine en grote fiscale
bekeerlingen. Die gaven alleen al tussen 15 juli
en 31 december zo veel zwart geld aan dat de
opbrengst het tienvoudige benadert van wat
de regering had begroot. In totaal
brengen de twee laatste rondes
fiscale regularisatie de staat zo’n
1,9miljard op, een absoluut record.

DE REGERING ZAL
BIJ DE VOLGENDE
CONTROLE VAN
DE BEGROTING
VLOT KUNNEN
BIJSTUREN ALS
ER ERGENS
EEN GAT OPDUIKT

In de laatste ronde kon
financiënministerGeens

nog een paar grote dossiers
in rekening brengen,wat tot
een record leidde. Foto Belga

Unizo: «7 miljard
minder loonlasten levert

80.000 jobs op»
In de aanloop naar de verkiezingen
van 25mei, deedUnizo gisteren en-
kele aanbevelingen aan de politiek.
De werkgeversorganisatie vraagt
tegen 2017 de loonlasten te doen
dalenmet 5% of 7miljard euro, om-
dat dat volgens haar 80.000 jobs
oplevert.Hetgelddaarvoormoeton-
dermeerkomenvaneenindexblok-
kering gedurende twee jaar. «Dat
geeft al een opbrengst van 3miljard
euro», verklaarde topmanKarel Van
Eetvelt.Unizowilextrageldophalen
bij de overheid via een efficiëntie-
verhogingenwilookdeuitkeringen
voortijdskredietof loopbaanonder-
breking ingeperktof geschraptzien.

Record aan
zwart geld

spekt schatkist

Geens vraagt begrip voor opslag toplui Dexia
IndeKamercommissieFinanciënisgisterensteviggedebatteerdover
de loonsverhogingenaande topvande restbankDexia. Zowelbij de
oppositiealsbijmeerderheidspartijensp.aenPSklonkhardekritiek
op de beslissing om drie toplui een loonsverhoging van 30% toe te
kennen. Vooralhetfeitdatdebetrokkenenaleentopfunctiebekleed-
dentoenDexiadreigdetekapseizen,gingerniet inbijGroenenLDD.
MinistervanFinanciënKoenGeens (CD&V)vroegbegripvoordebe-
slissing. «Het is echt niet makkelijk ommensen te vinden om onze
banken te leiden.» Volgens Geens speelde de Federale Participatie-
en Investeringsmaatschappij als vertegenwoordigervanons land in
de raad van bestuur van Dexia haar kritische rol door te wijzen op
het «zeer gevoelige karakter» van een loonsverhoging. Geens plant
nu nog overleg met zijn Franse evenknie Moscovici. Of hij nog zal
ijveren voor een intrekking van de loonsverhoging, wilde hij niet
kwijt.Deministerwil eerst vanallebetrokkenenduidelijkheid.
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SVEN SPOORMAKERS

Spanjemagdanmeteenknoert vaneen
economische crisis en een werkloos-
heidsgraad van 26,7% worstelen, als
vakantieland beleeft het gouden tijden.
In 2013 kwamen er 60,6 miljoen toeris-
ten, wat 5,6% meer is dan in 2012 en
volgens premier Mariano Rajoy een
absoluut record. «Spanje heeft China
verdrongenopdederdeplaats inderang-
lijst van belangrijkste reislanden ter
wereld», zei Rajoy. Enkel Frankrijk met
83 miljoen en de Verenigde Staten met
67miljoen toeristen lokten in 2013meer
bezoekers.

Jobs
Spanjeverwelkomde in201314,3miljoen
Britten,9,9miljoenDuitsersen9,5miljoen
Fransen, volgens cijfers van het Spaanse
ministerie van Toerisme. Ook uit hetHoge
Noorden hebben toeristen de weg naar
Spanje gevonden: er kwamen 16,9% meer
Scandinaven. Een fikse stijgingwas er ookbij
deRussen: liefst+31,6%procent.Zónderaldie
zonnekloppersencitytripperszoudeSpaanse
economie er een pak slechter aan toe zijn,
moest premier Rajoy toegeven: «De bijdrage
vanhettoerismebedraagt10,9%vanhetbruto
binnenlands product en de sector was goed
voor11,9%vandehelewerkgelegenheid.»
Zou het toeval zijn? De Belgen zijn met
23,2 miljoen leeggedronken flessen per jaar
’s werelds grootste cava-drinkers en nooit
eerder gingenwemet zovelen op vakantie in
Spanje. Precies 1.873.221 landgenoten reis-
den naar de overkant van de Pyreneeën voor
onzejaarlijksedolcefarniente.«Omdatheter
zo’nmooiweer is», antwoorddebijna70%van
de Belgen op de vraag van de Spaanse toeris-
tischedienstwaaromzegraag inhet landvan
DonQuichotekomen.
En op vakantie kijken dewe niet op een euro
meerofminder. Tussen januari ennovember

2013 — de precieze cijfers voor december
waren nog niet beschikbaar — spendeerden
deBelgen1,65miljardeuro.Dat isal18%meer
dan in 2012, toenwe 1,56miljard euro uitga-
ven. Per dag besteedde elke Belg op vakantie
95,9euro.

Extra vluchten
Dat het land het zo goed blijft doen bij de
vakantieganger hoeft niet te verbazen, zegt
Claude Perignon, de voorzitter van de Belgi-
sche vereniging van touroperators (ABTO).
«Spanje is opnieuw trendy. Veel toeristen
kozen er opnieuw voor, nadat ze jarenlang
naar Egypte of Tunesië gingen. Ze ontdekten
—of beter:herondekten—dat land, enmerk-
tendaterdelaatstetienjaarzwaar isgeïnves-
teerd in een betere infrastructuur. Benidorm
bijvoorbeeld, toch altijd een zeer populaire
bestemming bij Belgen, is quasi volledig ge-
renoveerd.Ookde typisch Spaanse vakantie-

sfeer slaat opnieuw aan bij mensen die lang
een all-inclusive gewend zijn: in Spanje kan
jeimmerswél ’savondsgezelligkuiereninau-
thentieke kustdorpjes en eten en drinken
waar je wil. Dat is in veel exotische bestem-
mingen tochevenanders.»
Uitdeboekingenblijktnualdaterookin2014
veel Belgen op reis gaan naar Spanje. «We
notereneenstijgingvan8,8%indehotelreser-
vaties voor het zomerseizoen en van 5,3% in
hetwinterseizoen», klinkthetbijhetSpaanse
bureau voor toerisme in Brussel. «Bovendien
komen er in de loop van het jaar nieuwe
vluchtverbindingen tussen Belgische en
Spaanse luchthavens. Vueling vliegt vanaf
mei van Brussel naar Mallorca, Ibiza en
SantiagodeCompostella.Ryanair
begint in februarimetdagelijkse
vluchtenvanZaventemnaarBar-
celona, Valencia, Malaga, Palma
deMallorca, IbizaenAlicante.»
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1,87 miljoen Belgen
naar costa’s en hippe steden

SPANJE LOKT MEER TOERISTEN DAN OOIT

Canarische Eilanden
18%

Meer dan 25%
15 tot 24%
5 tot 14%

Minder dan 5%

2001
1.662.930

2003
1.761.867

2005
1.821.667

2007
1.724.409

2009
1.599.004

2011
1.756.695

2013
1.873.221

1. Zon&warmweer

2. Zee&strand

3. Cultuur,monumenten&musea

4. Goede keuken

5. Spaansementaliteit

6. Goeie prijs-kwaliteitverhouding

7. Schoonheid van het land, de steden

8.Nabijheid en bereikbaarheid

9.Animatie& sfeer

10.Natuur& landschappen

Spanje blijft een topland voor
toeristen, economische crisis of niet.

Nooit reisden er zo veel toeristen
naar de costa’s en steden alsMadrid,

Barcelona en Valencia — vorig jaar
waren dat er liefst 60,6miljoen.
Ook 1,87miljoen Belgen trokken

naar Spanje, ruim 10%meer dan in
2012. De verklaring? «We

zijn de all-inhotels wat beu
en slenteren liever rond in

gezellige dorpjes. En dus is
Spanje weer helemaal in.»

TOP 10

NAAR WAAR
GAAN WE?

HOEVEEL GEVEN WE UIT?
Alle Belgen samen:

1,656 miljard euro
Stijging van 18,6%
Gemiddeld:

931 euro per reis
95 euro per dag
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WAARVOOR
KOMEN WE?

5 jaar geleden zat het toerisme
inSpanje in een dip,maar

nu hebben veel landgenoten
de bestemming herontdekt.

ZON, ZEE & STRAND

CULTUUR

TYPISCHE
SFEER

LEKKER ETEN
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