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Exclusief interview met Minister van Financiën

Didier Reynders
Aan de vooravond van de hervatting
van de Parlementaire bijeenkomsten
heeft Minister van Financiën, Didier
Reynders,
aan
“Ondernemer
&
Zelfstandige” een exclusief interview
toegestaan waarin hij niet alleen de
balans van zijn werk opmaakt maar ons
ook, in primeur, enkele van zijn
projecten onthult. Pensioenen, nieuwe
ontwikkelingen waar het de belastingen
betreft, baanbrekende ideeën op het
gebied van de veiligheid : Didier
Reynders
ontwijkt
geen
enkel
onderwerp. Hij wil vooreerst de
ondernemingen
helpen
zich
te
ontwikkelen maar hij wil ook dat de
werknemers actief deelnemen aan de
ontplooiing
van
de
ondernemingsgeest. Gedurende meer
dan twee uur heeft hij ons zijn visie op
een duurzame ontwikkeling voor de
zelfstandigen en leiders van KMO’s
uiteengezet. Bloemlezing...
O&Z : De paars-groene coalitie loopt
stilaan op haar einde. Welke waren
voor u de belangrijkste vorderingen die
voor
zelfstandigen
en
KMO’s
gerealiseerd werden?
D.R. : Mijn actie richtte zich op 4
verschillende luiken, deze luiken maakten
deel uit van één plan en betroffen elk, op
de één of andere manier, de middenstand.
Op de eerste plaats komt een
internationaal luik. Hier was de meest
opvallende gebeurtenis natuurlijk de
invoering van de Euro. De boodschap van
vertrouwen die ik heb willen overbrengen,
werd bijzonder goed onthaald, zowel door
de verbruikers als door de handelaars.
Deze hebben het spel perfect gespeeld en
dat is één van de redenen waarom ik mij
verzet heb tegen de oplegging van de
dubbele prijsaffichering.
Het tweede luik betreft het fiscaal domein,
waar het objectief tweevoudig was : langs

de éne kant de fiscaliteit op de arbeid
verminderen,
anderzijds
de
ondernemingsgeest
binnen
zekere
sectoren ontwikkelen. De hervorming van
de personenbelasting heeft een algemene
vermindering van 15% van de sociale
lasten teweeggebracht. En voor de eerste
keer zal dit type van hervorming op de
eerste plaats de zelfstandigen ten goede
komen, vermits ze op 1 januari 2004
integraal van toepassing zal zijn op hun
voorafbetalingen.
Wat
de
ondernemingsgeest betreft, is het beste
voorbeeld dit van de bouwsector, waar de
BTW teruggebracht werd op 6% voor
gebouwen ouder dan 5 jaar.
Derde luik : de hervorming van de
financiële markten. In dit kader is het voor
de ondernemingen meest zichtbare
element dat we de investeringen op eigen
kapitaal aanzienlijk bevorderd hebben wat
overeenkomt met een logica van
kapitalisatie van ondernemingen.
Tenslotte heeft de hervorming van het
fiscaal beheer (Coperfin) ons toegestaan
een
betere
relatie
met
de
belastingplichtige op te bouwen door
gebruiksvriendelijke
hulpmiddelen
en
moderne communicatiemiddelen tot zijn
beschikking te stellen. Laten we
bijvoorbeeld de elektronische aangifte van
de BTW aanhalen en, voor volgend jaar,
die van de personenbelasting. Fisconet,
dat
ook
op
ons
Internetportaal
beschikbaar is, geeft eveneens gratis een
massa fiscale inlichtingen. Tenslotte is de
praktijk van “ruling” nauw verbonden met
de
hervorming
van
de
vennootschapsbelasting. (ruling = een
onderneming heeft de mogelijkheid om
met de administratie over fiscale
schikkingen
te
onderhandelen,
de
administratie ziet zich verplicht binnen
korte termijn te antwoorden.)

O&Z : U hebt al duidelijk bevestigd dat,
als de MR deel uitmaakt van de
volgende regeringscoalitie, u kandidaat
zal zijn voor uw eigen opvolging. Kan u
nu reeds enkele van uw prioriteiten ten
opzichte van de zelfstandigen en
KMO’s bepalen? We bedoelen hier wel
degelijk uw prioriteiten voor de
komende maanden maar ook die op
langere termijn.
D.R. : De eerste prioriteit voor de
komende maanden zal erin bestaan de
reeds gemaakte afspraken en beloftes na
te komen. Op fiscaal gebied is het
vertrouwen uiterst belangrijk. Voor de rest
zal mijn politiek ten opzichte van de
zelfstandigen en de KMO’s duidelijk
gericht blijven op de 4 grote assen : het
verminderen
van
de
lasten,
de
vereenvoudiging, het vergroten van de
veiligheid van de handelszaken en het
verzekeren van een fatsoenlijk pensioen
(aan de zelfstandigen).
De vermindering van de lasten moet
beschouwd worden binnen het kader van
een
politiek
van
continuïteit.
De
hervorming van de belasting, zowel de
personen- als de vennootschapsbelasting,
moet voortgezet worden binnen een logica
van vermindering van taksen en het
begunstigen van KMO’s. Dat houdt onder
andere een vermindering van zowel
fiscale, sociale als administratieve lasten
in. Het doel is voor vennootschappen een
algemeen belastingstarief van 30% te
bereiken. Alleen op deze manier kunnen
wij de ondernemingsgeest bevorderen.
Alvorens geld uit te geven in de sociale
sector, moet men activiteit creëren! Maar
men kan de fiscaliteit alleen maar
verminderen door middel van een
meerjarenplan en dit vereist een
regeringsstabiliteit.
De vereenvoudiging draait rond een
eenvoudig principe : we moeten een uniek
contactpunt tussen de ondernemingen en
de administraties creëren, deze moeten
zich vervolgens onder elkaar organiseren.
Anderzijds moet al de basisinformatie van
onze diensten in de toekomst “on line”
beschikbaar zijn, wat de verdwijning tot

gevolg heeft van alle lasten, veroorzaakt
door de openingsuren van de publieke
overheden.
Op het gebied van de veiligheid, moet de
politiehervorming parallel lopen met de,
door
de
handelaars,
gemaakte
inspanningen. Niettemin is het onze rol
hen in hun pogingen te helpen. Bij de
hervatting van de bijeenkomsten zal ik op
dit gebied voorstellen indienen, opdat de
investeringen die de handelaars inzake
veiligheid doen (video, alarmsystemen,
verbinding met een oproepdienst……) in
de toekomst fiscaal aftrekbaar zouden
zijn.
Tenslotte zal ik voor het budget 2003
vooreerst het idee verdedigen dat het
pensioen van de zelfstandigen moet
opgetrokken
worden
tot
het
bestaansminimum. Het lijkt me inderdaad
abnormaal dat iemand die zijn hele leven
gewerkt heeft geen recht heeft op
hetzelfde minimumpensioen als iemand
die
nooit
gewerkt
heeft.
Een
herwaarderingsplan (meerjarenplan van 3
tot 5 jaar) zou een goede zaak zijn.
O&Z : Wat de vereenvoudiging betreft,
betekent het wetsontwerp dat de
oprichting van Ondernemingsloketten
en een Kruispuntbank voorziet en de
modernisering van het Handelsregister
beoogt een enorme vooruitgang voor
de zelfstandigen en de KMO’s.
Wanneer zal dit nieuwe systeem
operationeel zijn?
D.R. : Bepaalde hindernissen moeten nog
overwonnen worden en naar mijn mening
zal alles nog niet radicaal veranderd zijn
op 1 januari 2003. We moeten erover
waken dat de juridische veiligheid van
bepaalde documenten gewaarborgd blijft
want we mogen niet vergeten dat
tegelijkertijd (vanaf volgend jaar) talrijke
formulieren
elektronisch
beschikbaar
zullen zijn. De unieke loketten kunnen
alleen maar functioneren vanaf het
moment dat de banden met alle betrokken
administraties gelegd zijn. Tijdens het
eerste trimester van 2003 zouden we van
de virtuele testen naar reële testen

moeten kunnen overgaan opdat de
Kruispuntbank
en
de
Ondernemingsloketten in juni 2003
functioneel zouden kunnen zijn.
O&Z : Om het initiatief aan te
moedigen,
is
niet
alleen
het
belastingspeil belangrijk. De manier
waarop de taxatie uitgevoerd wordt, telt
evenzeer. De vereenvoudiging van de
procedures en de strijd tegen de grote
fiscale fraude zijn twee van uw
prioriteiten. Welke gevolg zou u trekken
uit de actie van Regeringscommissaris,
Alain Zenner?
D.R. : Het uitgevoerde werk gaat in de
richting die wij wensten : het evolueren
naar één enkel contactpunt voor de
ondernemingen, één enkele deur. In de
toekomst willen we eveneens de rollen
omkeren waar het de fiscale aangifte
betreft. We willen ertoe komen dat de
fiscale administratie de gegevens invult en
dat de belastingplichtige er zich toe kan
beperken deze gegevens te valideren.
Sinds februari 2002 hebben we op het
gebied van de elektronische hulpmiddelen
enorme
vorderingen
gemaakt.
De
projecten worden duidelijker en 15.000 PC
gaan op Financiën aankomen om ons te
helpen deze vereenvoudigingstaak tot een
goed einde te brengen. Het is een
kolossaal werk. Een recente maatregel
gaat het leven van veel handelaars
vergemakkelijken : we hebben de
bewaartijd
van
de
kastickets
teruggebracht van 10 op 5 jaar door hun
bewaring op elektronische hulpmiddelen
toe te staan.
Alain Zenner legt zich ook toe op het
veranderen van het repressief beeld van
het fiscaal beheer. Momenteel komt 80%
van de belasting automatisch binnen en
de meerderheid van de problemen betreft
zakengeschillen (kosten, lasten….). Dit
soort van twisten moet, indien mogelijk, op
de meest minnelijke manier opgelost
worden, want de gewone burger is geen
verdachte voor het fiscaal beheer.
Daarentegen moet men, van zodra men
met de criminaliteit geconfronteerd wordt
(BTW
carrousels,
valse
VZW’s,

clandestiene raffinaderijen…..), het kaf
van
het
koren
scheiden
en
strafmaatregelen nemen, wat aanvankelijk
tot het rechtsgebied van het Parket
behoort. Dit gezegd zijnde zal de poging
tot vereenvoudiging van Alain Zenner
beetje bij beetje in het beheer worden
opgenomen.
De
functie
van
de
Regeringscommissariaat is dus, in zekere
zin, “biologisch afbreekbaar”.
O&Z:
In
het
raam
van
de
compenserende maatregelen bij de
hervorming
van
de
vennootschapsbelasting bereiken ons
vragen naar aanleiding van de
overgang
van
de
degressieve
afschrijving
naar
de
lineaire
afschrijving. Bepaalde ondernemingen
die hun toevlucht namen tot een lening
menen dat hun financiële plannen in
gevaar worden gebracht voor zover
dat,
in
het
algemeen,
hun
terugbetalingplan overeenkomt met het
afschrijvingsplan. Welk antwoord geeft
u hen?
D.R. : Dat ze er zich niet druk moeten
over maken voor zover dat de KMO’s, die
voordeel trekken uit het verminderde
belastingstarief (van 28,84 naar 24,98%),
niet
geraakt
worden
door
deze
maatregelen.
O&Z : Al de partijen schijnen het eens
te zijn over het verlagen van het
belastingstarief
voor
vennootschappen. Nochtans is het niet
gemakkelijk
geweest
om
deze
hervorming aan te wenden. Waarom?
D.R. : Vooral omwille van ideologische
verschillen. Sommigen hebben er een
strijd tussen het sociale en het fiscale in
gezien. Voor mij is dat een verkeerde kijk
op de zaken. Het verlagen van de
belasting maakt voor mij deel uit van het
“sociale”. De eerste te beschouwen factor
is het beoogde objectief, niet het gebruikte
instrument. Ik kom eveneens in opstand
als ik hoor zeggen dat een vermindering
van de lasten een “geschenk aan de
ondernemingen” is, wat dus betekent dat
we hun sociale compensaties zouden

kunnen of moeten vragen. Dat is absurd.
Als we werkgelegenheid willen creëren,
moeten we eerst de ondernemingen
aanmoedigen bedrijvigheid te scheppen.
En wie schept de meeste banen? De
KMO’s. En wat kunnen we beter voor een
werkloze doen dan hem een baan aan te
bieden?
Ik wens trouwens in de toekomst de
inspraak van de werknemers in de
ontwikkeling van hun onderneming aan te
moedigen, bijvoorbeeld onder de vorm
van participatieplannen. Sommige onder
hen staan toe dat men van een zeer
voordelig fiscaal stelsel kan genieten. Men
moet de werknemers opnieuw met de
ondernemingsgeest verzoenen en men
moet de traditionele scheidingslijn die er in
onze geest tussen werkgever en
werknemers nog steeds bestaat (en dit
vooral in het zuiden van het land)
uitvegen.
O&Z
:
Voorziet
u
voor
de
vennootschappen
nog
altijd
de
opheffing van de complementaire
crisisbijdrage, die in 2003 voor de
particulieren zal verdwijnen ?
D.R. : Ja, maar vanaf 2004. Het algemene
belastingstarief van de vennootschappen
zou eveneens de 30% moeten benaderen
en de KMO’s die van een verlaagd tarief
genieten, zouden ook uit deze nieuwe
vermindering voordeel moeten trekken.

O&Z :
In
september
laatstleden,
voorzag het Actieplan KMO van
Minister Daems het herinvoeren van de
100%
fiscale
aftrekbaarheid
van
restaurantkosten. Is dat ook uw
intentie?
D.R. : Ik heb onlangs voorgesteld deze
aftrekbaarheid terug in te voeren door,
bijvoorbeeld, het respect van een
beroepsethische code waardoor de
restaurants die duidelijke verbintenissen
aangaan van dit soort voordelen zouden
kunnen genieten. Jammer genoeg beschik
ik, momenteel, op dit punt nog over geen
meerderheid.
O&Z : De zelfstandigen en de KMO’s
die wij vertegenwoordigen, klagen over
een inflatie van de lokale fiscaliteit.
Welk is hieromtrent uw standpunt,
wetende dat de overheid deze fiscaliteit
eigenlijk juist wil verlagen?
D.R. :
Op het gebied van de
gemeentelijke fiscaliteit heeft het Waals
Gewest een fiscaal Pact ingevoerd dat
hier misschien als voorbeeld kan
aangehaald worden. De gemeenten die
nieuwe taksen heffen, zijn meestal
diegene die zich in hun beheer te
toegeeflijk hebben getoond. Als de burger
een verandering van de fiscale politiek
van zijn gemeente wil, moet hij bij de
volgende
verkiezingen
dienovereenkomstig stemmen……
J.P. van Grieken & B. Rousseau

