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knabbelt aan
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Banken moeten straks rekeningsaldi
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De fiscus en het gerecht krijgen bij
vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.
‘Daarom zullen de banksaldi van
Belgische rekeningnummers worden
overgemaakt aan het CAP.’ Die korte
zin staat ergens halverwege de formatienota van de regering-De Croo
en doet vragen rijzen. Het CAP of
Centraal Aanspreekpunt is een register van Belgische bankrekeningen,
dat de Nationale Bank sinds 2014
bijhoudt. De banken moeten jaarlijks
de rekeningnummers en informatie
over de titularis van de rekening aan
het CAP overmaken. De fiscus en het
gerecht kunnen daaruit informatie
halen als er vermoedens van fraude
zijn en de belastingplichtige geen
bevredigend antwoord op vragen
geeft. In een volgende stap kan de
fiscus een bankonderzoek voeren en
bij de bank de rekeningen van een
verdachte inkijken.
In het regeerakkoord wordt nu
een stap overgeslagen. Voortaan zullen de banken ook jaarlijks de saldi
van de Belgische rekeningen moeten
overmaken aan het CAP. In regeringskringen is sprake van een efficiëntiemaatregel met een psychologisch
effect. Samen met het stopzetten van
de fiscale regularisatie in 2023 moet
dit belastingplichtigen aanzetten
snel met hun zwart geld boven water
te komen. De regering-De Croo heeft
dan ook grote ambities: fraudebestrijding moet in 2024 een miljard
extra opleveren, wat volgens specialisten behoorlijk utopisch lijkt.
Werner Heyvaert, fiscaal advocaat
van AKD Benelux Lawyers, denkt dat
de regering belastingplichtigen
viseert die hun zwart geld slechts
gedeeltelijk hebben geregulariseerd.
‘Sommige belastingplichtigen hebben de voorbije jaren opbrengsten
van zwart kapitaal - rente en dividenden - geregulariseerd, maar niet het
basiskapitaal.’
Bij fiscalisten leeft ook het vermoeden dat de uitbreiding van het
CAP de opstap naar een vermogens-

> Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert:

‘Ik ben geen liberaal die zegt dat
de fiscus niet mag controleren’ P8-9

> Hoe realistisch zijn

de ambitieuze plannen? P10

> Netto: Wat betekent het

regeerakkoord voor uw geld? P46-47

Echt weg
Een lange
wandelende
meditatie
in Lapland

ONDERNEMEN P25-26

VERDER P49-51

Croo,
Alexander De aux.
rése
de
e
m
m
ho
un

PAGE 4

8-9
ANALYSE PAGES

Aandelenstrateeg
6-7
IEW PAGES
Guy INTERV
Lerminiaux
zwaait af
‘Je moet ontzag
voor de beurs
hebben’

> Rik Van Cauwelaert:

Jef Colruyt
‘Straks zijn
de Chinezen
met uw
data weg’

Les promesses
de la Vivaldi
sont-elles
crédibles?

net
Georges Gilki
«La SNCB aura
une obligation
de résultat.»

ONDERNEMEN P28

‘Een regering op gympies’ P24

kadaster kan zijn. Volgens Heyvaert
is ‘alle informatie die wordt doorgegeven aan het CAP bruikbaar voor
de opmaak van een vermogensregister’. Ook Anton Van Zantbeek van het
kantoor Rivus noemt het CAP ‘de
kiem’ van een vermogenskadaster.
Dat de nieuwe regering plannen
heeft om de sterkste schouders meer
te laten bijdragen maakt dat vermoeden sterker.
Open VLD, de partij van premier
Alexander De Croo, ontkent met
klem dat dit de opstap naar een vermogenskadaster is. ‘Dat zal met ons
nooit passeren’, zegt voorzitter Egbert Lachaert. ‘We laten alleen toe dat
rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van
fraude. Wie daar problemen mee
heeft, moet ook maar zeggen dat hij
de belastingen niet correct wil innen.’
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Een vermogenskadaster zal met ons
nooit passeren.
EGBERT LACHAERT
VOORZITTER OPEN VLD

Volgens onze informatie wilden
de socialisten verder gaan en de fiscus inzage geven in inkomsten van
het betreffende jaar. Voor Belgen met
rekeningen in het buitenland heeft
de fiscus nu al inzage in rekeningen
dankzij de internationale gegevensuitwisseling. Dat de fiscus meer kan
te weten komen over buitenlandse
dan binnenlandse rekeningen is onlogisch volgens de socialisten.
In de onderhandelingen tussen
de PS en de N-VA lag een omzetting
van de Common Reporting Standard
- een internationaal akkoord om de
financiële gegevens van buitenlanders uit te wisselen met de landen
waar ze belastingen moeten betalen
- naar Belgische wetgeving op tafel.
In de Vivaldi-gesprekken hebben de
liberalen dat afgeblokt.

ADVERTENTIE

La contamination
p, ultime
de Donald Trummandat
secousse d’un e.
hors norm
BILAN PAGES

12 ET 15 À 18

bolique»
Un «effort symaux plus riches
sera demandé ée à un million de placements.
La barre de la

» plac
«contribution

sur «Nous visons
é. «Un impôt
few’
encore non identifiexclu et ce ne sera les ‘happy
s est
d’une
les plus-value
des mil- qui disposent
PAUL GÉRARD
qui rapporte
e.»
les
D’HOORE
pas une taxe
ET JASPER
l. Le libéral situe
grande fortun
liards», précise-t-i 200 millions d’euambigus de l’aces à quelque
T
Parmi les passagesment, il en est un recett
EGBERT LACHAER
VLD
ros.
cord de gouverne
T DE L’OPEN
pas celui qui trabeaucoup d’encre,»
«Nous ne visons a un peu épar- PRÉSIDEN
qui fait couler
d ou
tion équitable
vaille, entrepren ‘happy few’ qui
celui sur la «contribu
e «aux individus
mais les
En
gné,
demandé
sera
qui
grande fortune.
grande capacité
disposent d’une crise corona, nous
qui ont la plus
de
cette période
r de faire un efcontributive.»
PS appelle volonallons leur demande
C’est ce que le
sur les plus riches»,
symbolique.»
tiers une «taxe
le MR. fort
de placer la barre
a été convenu
contestée par
ts.
Il
on
appellati
de placemen
s’agit-il? Egbert
à un million d’euros qu’on possède
Mais de quoi
de l’Open Vld,
pas parce
fiscal «Ce n’est
Lachaert, le président
sur cet objet
nous en dit plus

Dagblad, 53ste jaargang
nr. 197 - 56 pagina’s
BEL €5,10 LUX €5,60 NL €6,10

L’Echo | De Tijd
Nécrologie

d’une
ou des actions milune maison
d’une valeur d’un
PME familiale
l’on sera imposé»,
lion d’euros que
Lachaert.
précise Egbert
ons, le préSelon nos informati
à la
flamands est
sident des libéraux oral trouvé entre
base de cet accordparti lors de la forde
les présidents
ment De Croo.
mation du gouvernesur le principe,
être
Il s’agit d’un accord
s doivent encore car,
les modalité
devrait pas tarderprofixées. Cela ne
formation, «une
selon la note de
du prointroduite lors
position sera
e».
budgétair
chain contrôle
EN PAGE 3
LIRE

PUBLICITÉ

Marc Coucke
présente
sa collection
d’art.
SABATO



03 10 20




ZINE
LE MAGA
-END
DU WEEK
O
D E L’ E C H

Étienne
Davignon
«Il y a un
problème
Paul Dujardin
à Bozar».

m

Visite du showroo
Lundi à vendredi
Dimanche

PAGE 51

à

SUR
H A S S E LT
E, REMET
MARCEL
INFLUENT
UVRES DE
YNASTIE
EN
TION D’Œ
E D’UNE D
E, MÊME
A COLLEC
HÉRITIÈR
’À SA TÊT
ÉSENTE S
NDE
N, DIGNE
N FAIT QU
UCKE PR
PS DU MO
JEURISSE
TEUR N’E
RDE-TEM
MARC CO
LAETITIA
ICH: L’AC
MODE 
TE DE GA
M A L KOV
E DE LA
RTRAITIS
LA CART
NG JOHN LIS, PREMIÈRE PO
 DRINKI
U
DUCHAMP
JULIE KRA
DE VINS 
M AT I È R E

140e ANNÉE
N°197
BEL 4,90 €
LUX 5,40 €

L’Echo | De Tijd

Tarifs

Conditions générales

PROFITEZ EN

TION

S DE VOTRE EXTEN

TOUTES SAISON

Contact

Tarifs Nécrologie L’Echo | De Tijd— 1/3

L’Echo | De Tijd
L’Echo | De Tijd, les seuls
quotidiens économiques en
Belgique
Les
quotidiens
économiques
L’Echo | De Tijd forment la plateforme
parfaite pour publier un avis nécrologique au sein du monde économique
belge.
Nos journaux peuvent en effet compter sur un large lectorat de décideurs,
d’entrepreneurs et de managers qui les
utilisent quotidiennement comme instrument de travail.

Tarifs 2021
(en euros, excl TVA)

94mm L
(2 colonnes)

143mm L
(3 colonnes)

180mm H 220mm H

L’Echo | De Tijd

1 540

2 155

2 770

3 390

L’Echo

600

840

1 080

1 320

De Tijd

940

1 315

1 690

2 070

L’Echo | De Tijd

2 310

3 235

4 160

5 080

L’Echo

900

1 260

1 620

1 980

De Tijd

1 410

1 975

2 540

3 100

L’Echo | De Tijd

3 080

4 310

3 825

6 775

L’Echo

1 200

1 680

1 890

2 460

De Tijd

1 880

2 630

2 890

4 135

192mm L
(4 colonnes)

H= hauteur - L= largeur

Échéance réservation et
fourniture du matériel
• 1 jour ouvrable (avant 14h30) avant
parution.
• Pas possible le lundi..

Matériel
• Document Word avec polices jointes
• Photos en haute résolution : 300 dpi,
noir/blanc ou CMYK

Hors formats
L’Echo

€ 3,0 mm/col

De Tijd

€ 4,7 mm/col

L’Echo | De Tijd

€ 7,70 mm/col

Exemple : 4,7 € x 112 mm x 2 col = 1 052,80 €

L’Echo | De Tijd

Tarifs

Conditions générales

Contact

Fourniture du matériel
advops@mediafin.be

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

100mm H 140mm H

Tarifs Nécrologie L’Echo | De Tijd— 2/3

De Tijd | l’Echo

de
nieuwe
regering

3

Sabato

Marc Coucke over
de expositie van
zijn collectie
Marcel Duchamp

> Het zakelijk netwerk

zaterdag 3 oktober 2020
www.tijd.be

van Alexander De Croo P6

> Het commentaar van Isabel Albers P2

Vivaldi
knabbelt aan
bankgeheim
Banken moeten straks rekeningsaldi
aan Nationale Bank doorgeven
WOUTER VERVENNE, DIETER
DUJARDIN EN JASPER D’HOORE

kadaster kan zijn. Volgens Heyvaert
is ‘alle informatie die wordt doorgegeven aan het CAP bruikbaar voor
de opmaak van een vermogensregister’. Ook Anton Van Zantbeek van het
kantoor Rivus noemt het CAP ‘de
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het betreffende jaar. Voor Belgen met
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te weten komen over buitenlandse
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In de onderhandelingen tussen
de PS en de N-VA lag een omzetting
van de Common Reporting Standard
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waar ze belastingen moeten betalen
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De fiscus en het gerecht krijgen bij
vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.
‘Daarom zullen de banksaldi van
Belgische rekeningnummers worden
overgemaakt aan het CAP.’ Die korte
zin staat ergens halverwege de formatienota van de regering-De Croo
en doet vragen rijzen. Het CAP of
Centraal Aanspreekpunt is een register van Belgische bankrekeningen,
dat de Nationale Bank sinds 2014
bijhoudt. De banken moeten jaarlijks
de rekeningnummers en informatie
over de titularis van de rekening aan
het CAP overmaken. De fiscus en het
gerecht kunnen daaruit informatie
halen als er vermoedens van fraude
zijn en de belastingplichtige geen
bevredigend antwoord op vragen
geeft. In een volgende stap kan de
fiscus een bankonderzoek voeren en
bij de bank de rekeningen van een
verdachte inkijken.
In het regeerakkoord wordt nu
een stap overgeslagen. Voortaan zullen de banken ook jaarlijks de saldi
van de Belgische rekeningen moeten
overmaken aan het CAP. In regeringskringen is sprake van een efficiëntiemaatregel met een psychologisch
effect. Samen met het stopzetten van
de fiscale regularisatie in 2023 moet
dit belastingplichtigen aanzetten
snel met hun zwart geld boven water
te komen. De regering-De Croo heeft
dan ook grote ambities: fraudebestrijding moet in 2024 een miljard
extra opleveren, wat volgens specialisten behoorlijk utopisch lijkt.
Werner Heyvaert, fiscaal advocaat
van AKD Benelux Lawyers, denkt dat
de regering belastingplichtigen
viseert die hun zwart geld slechts
gedeeltelijk hebben geregulariseerd.
‘Sommige belastingplichtigen hebben de voorbije jaren opbrengsten
van zwart kapitaal - rente en dividenden - geregulariseerd, maar niet het
basiskapitaal.’
Bij fiscalisten leeft ook het vermoeden dat de uitbreiding van het
CAP de opstap naar een vermogens-
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