'Michel-taks is zoveelste eenjaarsdraakje'
Bron: De Tijd 30 september 2017 09:49

Kurt Vansteeland

De werknemer werkt tot 27 juli voor de overheid, maar de belegger viert zijn tax freedom day pas
op 23 augustus. 'Wie in de effectentaks rechtvaardige fiscaliteit ziet, kent zijn dossiers niet', zegt
VFB-voorzitter Sven Sterckx.
van onze verslaggever in Gent
Meer dan 1.000 beleggers zakken zaterdag naar Flanders Expo in Gent af voor de Dag van de Tips
van de Vlaamse beleggersfederatie VFB. Eén thema hangt echter als een donderwolk boven alle
debatten: de effectentaks die de regering met hangen en wurgen wil invoeren.
Logischerwijs was de effectentaks ook hét thema van het verwelkomingsspeech van VFB-voorzitter
Sven Sterckx. Hij stelt vast dat steeds meer mensen - niet alleen bij de VFB - beleggen. 'Maar dat is
louter te danken aan de lage rente. En niét omdat de regering dit aanmoedigt, wel integendeel'.
Sterckx is vernietigend over het zomerakkoord dat de regering in juli sloot en dan vooral de beslissing
om alle effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro op staat 0,15 procent taks te heffen.
'We hadden al zoveel eenjaarsdraakjes van beleggersbelastingen. De rijkentaks, de speculatietaks.
Dit specimen heeft zelfs geen naam. Of beter, allerhande namen: abonnementstaks,
effectenrekeningtaks, effectentaks ... Wij noemen het de Michel-taks, want uiteindelijk was het de
premier zelf die de taks bedacht om het zomerakkoord te smeren.'
'We zijn het allemaal eens dat arbeid te zwaar belast wordt. In ons land komt tax freedom day voor
de gemiddelde werknemer pas op 27 juli. Pas dan begint hij voor zichzelf te werken. En dan kom
altijd het argument van rechtvaardige fiscaliteit boven: 'laat het geld betalen'. Welnu: het geld
betaalt al. Véél'.
Sterckx becijferde de tax freedom day van een belegger met een portefeuille die voor de helft uit
aandelen en de helft uit obligaties bestaat. 'Weet u wanneer die belegger zijn tax freedom day mag
vieren? Niet 27 juli, maar 23 augustus. De belegger ziet zijn inkomsten nu al meer belast dan een
werknemer. Pas op 23 augustus werkt de portefeuille voor de belegger in plaats van voor de
overheid.'
De VFB-voorzitter geeft het voorbeeld van een 40-jarige zelfstandige die bij zijn pensioen op 67
eenzelfde pensioen wil genieten als een ambtenaar, 2.630 euro per maand. 'Weet u hoeveel hij over
die 27 jaar moet bijeengespaard hebben met een portefeuille die volledig uit aandelen bestaat? 1
miljoen euro. Dat zijn dus de mensen die de Michel-taks gaat treffen: succesvolle middenstanders'.
Vandaar nogmaals de oproep van Sterckx aan de regering: 'Schaf die Michel-taks af, hij zal toch niet
voldoende opbrengen. En neemt eens een voorbeeld aan de Nederlanders. Daar worden mensen
tenminste aangemoedigd om te beleggen en te ondernemen, bij ons overheerst de afgunst op
iedereen die onderneemt en succesvol is.'

