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De gelijkenis tussen de artiest en de ACW-mandataris 
Marc Hooghe 

Iedereen stelt dat de overheid moet besparen, maar dan het liefst niet ten koste van de eigen groep. Hoe 

consequent is dat? 

Er zit een vreemde paradox in de houding van de vele belangengroepen die ons land rijk is. Aan de ene kant 

wordt men het niet moe telkens te herhalen dat we geconfronteerd worden met een economische tsunami 

en dat nu echt wel structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Aan de andere kant gaat men gewoon door 

met het eten uit de staatsruif, alsof er helemaal niets aan de hand is. De regering heeft nu een aantal 

bescheiden maatregelen genomen, en toch doet men doorschemeren dat ons land geregeerd wordt door 

een junta van marxistische cultuurbarbaren. Van twee dingen één: ofwel gaat deze regering niet ver 

genoeg, ofwel overdrijft ze in de besparingsdrift. Maar je kunt niet beide verwijten tegelijk 

maken.Uiteraard heb ik heel veel sympathie en bewondering voor mensen die van hun pen of van hun 

muziekinstrument moeten leven. Maar om nu te doen alsof een verhoging van hun belastingvoet een 

kaakslag voor de cultuur is, en het einde van de creativiteit inluidt? Auteurs hebben natuurlijk recht op een 

zekere dichterlijke vrijheid, maar dit is er toch wat over. 

Teruggeschroefd 

Maar de campagne heeft effect gehad en de regering is onmiddellijk teruggekrabbeld, zodat de meeste 

auteurs in de praktijk hun comfortabele aanslagvoet van 7,5 procent kunnen behouden. Dat is vreemd, 

want als we de hele geschiedenis van dit dossier bekijken, dan zien we dat de Vlaamse Uitgeversvereniging 

in mei 2007 nog een afzonderlijke belastingvoet vroeg, gaande van 10 tot 35 procent. Door een wat bizarre 

speling van het politieke lot kregen de auteurs en uitgevers meer dan ze eigenlijk vroegen: officieel een 

aanslagvoet van 15 procent, maar met een forfaitaire aftrek gaat het voor de eerste 15.000 euro in 

werkelijkheid maar om 7,5 procent. Dat privilege blijft nu dus behouden. En met alle respect voor het 

creatieve talent van ons land: er zijn heel wat andere beroepsgroepen die even eerbaar en belangrijk zijn, 

maar wel iets hoger belast worden.Eenzelfde verhaal voor de Arco-aandeelhouders. Niemand zal 

ontkennen dat het hier om brave huisgezinnen gaat, die voor hun zuurverdiende centen een veilige 

belegging zochten. In elke familie zullen er flink wat mensen zijn die hun geld in rook zagen opgaan, 

ondanks het feit dat het hier zogezegd om een veilige belegging ging. Het is een moeilijke beslissing, omdat 

het coöperatief aandeelhouderschap inderdaad iets is wat halfweg tussen sparen en beleggen ligt. Maar 

wat opvalt, is het gemak waarmee wordt geclaimd dat de noodlijdende schatkist maar anderhalf miljard 

euro moet uitbetalen. Dat is toch bijna een half procent van ons bruto binnenlands product, dat scheelt dus 

een slok op de borrel bij het bezuinigingstraject dat ons nog te wachten staat. Dat argument blijft echter 

volledig buiten beschouwing in het hele debat, waarbij ook niet gerept wordt over de rol die de nog 

gezonde onderdelen van Arco, zoals Auxipar, hierbij zouden kunnen spelen. De federale schatkist wordt 

blijkbaar nog steeds beschouwd als een onuitputtelijke bron van overheidsmanna.Dit zijn maar twee 

willekeurige voorbeelden, maar het is nog altijd een courante praktijk: iedereen wil geld van de overheid en 

wil het liefst steeds meer. Op 1 januari 2010 werd de btw in de horeca verlaagd van 21 naar 12 procent. U 

hebt daar niets van gemerkt, omdat de restaurants hun prijzen toen gewoon met 10 procent verhoogd 

hebben. In Frankrijk, waar een soortgelijke maatregel werd ingevoerd, probeerden vele restaurants de 

schijn nog op te houden door hun prijzen op de kaart ook daadwerkelijk te verlagen, maar de Belgische 

restaurants hebben zelfs niet eens die moeite gedaan.De afspraak was echter dat de btw-verlaging werd 

doorgevoerd in ruil voor een invoering van de fraudebestendige kassa op 1 januari 2013. Die plannen 



worden echter steeds opnieuw op de lange baan geschoven. In een normale rechtsstaat zou je verwachten 

dat als de ene partij zich niet aan haar deel van de overeenkomst houdt, de andere partij dan ook niet meer 

gebonden is aan het oorspronkelijke contract. Als de horeca er niet in slaagt fiscale fraude tegen te gaan 

zoals beloofd, dan kan de btw gerust weer naar 21 procent gaan, maar blijkbaar durft de regering dat niet 

aan.Ze durft het evenmin aan eigenaars te verontrusten die hun inkomen halen uit het verhuren van 

woningen, en die nog belast worden op basis van de huurwaarde in 1975. Dat de woningprijzen de 

afgelopen 37 jaar enorm gestegen zijn, is de fiscus blijkbaar ontgaan. 

Uitzonderingen 

We hebben dus te maken met een vreemde paradox. Iedereen herhaalt maar dat het crisis is, en dat er 

dringend bespaard moet worden, maar daarbij geldt maar één regel: zeker niet bij mij. We klagen over veel 

te lange belastingbrieven, maar elk regeltje en elke uitzondering zijn er gekomen dankzij een 

drukkingsgroep, die haar privilege ook met hand en tand zal verdedigen.In 1962 kon toenmalige minister 

van Financiën Dries Dequae nog een grondige hervorming van ons fiscaal stelsel doorvoeren. Een halve 

eeuw later staat zijn bouwwerk er nog altijd, omdat geen enkele regering het aandurft een belangengroep 

tegen zich in het harnas te jagen. Dat mensen en groepen opkomen voor belangen is op zich perfect 

normaal. Het probleem is er één van gelijkheid: schrijvers, artiesten, ACW-mandatarissen, 

restauranthouders, huiseigenaren: ze behoren tot de mondige groepen in onze samenleving die perfect in 

staat zijn hun thema's op de politieke agenda te plaatsen. Werklozen, patiënten, gepensioneerden en 

andere kwetsbare groepen zijn daartoe veel minder in staat, en zij betalen uiteindelijk de rekening. 

 


