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Het be lang van de sym bo liek om de ef fec ten taks klaar te heb ben voor het Zo mer ak koord was

van uit po li tie ke over we gin gen be lang rij ker dan de con cre te werk baar heid van deze on door 

dach te taks.

Door Vin cent Lam brecht, di rec teur es ta te plan ning en fis caal ex pert bij ver mo gens be heer der Ca pi tal at
Work

Zelfs op de op po si tie ban ken gin gen de po li ti ci na de be leids ver kla ring van pre mier Char les Mi chel voor bij aan
de es sen tie van het pro bleem met de ef fec ten taks. ‘Dat de rij ken er weer eens goed vanaf komen, met ochar me
een taks van 0,15%, ter wijl de hard wer ken de Belg 21% be las ting moet be ta len op zijn elek tri ci teit’, was de te -
neur. Het pro bleem ligt veel die per: de hui di ge ef fec ten taks is on werk baar en on door dacht op ge steld, en zal
daar om nooit de voor op ge stel de 254 mil joen op bren gen.

In een po li tie ke set ting zijn zo’n uit spra ken te be grij pen, maar ze dra gen niks bij aan het debat over die ef fec -
ten taks, dat nu eens ein de lijk ten gron de moet wor den ge voerd. In haar zoek tocht naar op los sin gen om de be -
gro tings doel stel lin gen te halen, kijkt de re ge ring naar nieu we of ho ge re be las tin gen. Maar daar bij gaat het stee -
vast over re la tief klei ne be dra gen die naar de schat kist moe ten vloei en. Zo ook de ef fec ten taks: die moet 254
mil joen euro op bren gen.

Gaten

Het kri ti sche ad vies van de Raad van State over die ef fec ten taks is dan ook geen ver ras sing. De raad be stem pelt
de taks als dis cri mi ne rend, en er zit ten te veel gaten in de taks om ‘de ver mo gen de bur gers’ te doen bij dra gen
aan het staats bud get. Je hoeft geen fis ca list te zijn om te be grij pen dat de hui di ge vorm van de ef fec ten taks on -
werk baar en on door dacht is.

On werk baar, omdat deze taks vol gens de hui di ge be pa lin gen te ver van de fi nan ciële re a li teit staat. Wat als een
be leg ger na twee tri mes ters van bank ver an dert? Wat als er geen cash op de re ke ning van de be leg ger staat om
die taks mee te be ta len? Wat met de IT-sys te men bij de ban ken, die aan ge past moe ten wor den omdat ban ken
in moe ten staan voor de in ning? Al leen al die aan pas sing zal een klein for tuin kos ten.

On door dacht, omdat ie der een het er on der tus sen over lijkt eens te zijn dat deze ef fec ten taks nooit de ver hoop te
254 mil joen euro zal op bren gen. Omdat er nog bij zon der veel pro duc ten vrij ge steld zijn, zul len be leg gers (en
som mi ge ad vi seurs) zich re so luut rich ten op die pro duc ten. Geef men sen een uit wijk mo ge lijk heid, en ze be nut -
ten die (en geef hen eens on ge lijk).

Het zou vreemd zijn mocht de re ge ring dit ad vies van de Raad van State naast zich neer leg gen. Het be ves tigt
wat ie der een in de fi nan ciële sec tor al voel de aan ko men: de ef fec ten taks zoals die van daag op tafel ligt, haalt
wel licht de kerst va kan tie niet. Ie de re spe ci a list had de over heid op de te kort ko min gen kun nen wij zen. Wel licht
was de sym bo liek om deze taks klaar te heb ben voor het Zo mer ak koord van uit po li tie ke over we gin gen be lang -
rij ker dan de con cre te werk baar heid. Was die taks op ge steld in nauwe sa men spraak met de sec tor, had den we
van daag wel licht een heel ander ver haal.



Re gu la ri sa ties

Het Fran se voor beeld had onze be leids ma kers moe ten in spi re ren om an de re keu zes te maken. Onze zui der bu -
ren kam pen al jaren met mas sa le ka pi taal vlucht, en het land ver armt. Na de re gu la ri sa tie ron des van de voor -
bije jaren werd in ons land een enorm ka pi taal ge re pa tri eerd. Dat zorg de ook voor gi gan ti sche in kom sten voor
de schat kist op lange ter mijn, door al ler lei be las tin gen in de vorm van onder meer roe ren de voor hef fing, btw,
re gi stra tie rech ten, suc ces sie rech ten en schen kings rech ten.

Nu moe ten we ver mij den dat de toe ne men de fis ca le druk op het (roe rend) ver mo gen er voor zorgt dat die ka pi -
ta len op nieuw rich ting bui ten land ver hui zen. Met in hun kiel zog de werk ge le gen heid die ze creëren. Waar door
de over heid min der btw kan innen, min der re gi stra tie rech ten, min der roe ren de voor hef fing. Een veel gro ter
ver lies dan wat die ef fec ten taks in het beste geval kan op bren gen.

Wat is het al ter na tief? Eerst en voor al moet de over heid zor gen voor een taks waar van het ta rief voor ie der een
‘re de lijk’ is, en die ook een vol doen de grote be last ba re basis heeft om de fi nan ciële doel stel lin gen te kun nen
halen. Kop pel daar ook een ho ge re taxa tie aan op in ko men uit on roe rend goed en min der uit zon de rin gen op de
btw. En pak de fis ca le frau de ein de lijk door tas tend aan. De schat kist zal snel ler en ef fi ciënter ge vuld raken en
we zijn ver lost van die aan hou den de sym bool dis cus sies over rij ken-, spe cu la tie- of ef fec ten taks.
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