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PIETER BLOMME

De belastingverlaging die de rege-
ring-Michel plant, komt pas vanaf
2016opkruissnelheid.Volgend jaar
is ze beperkt tot netto gemiddeld
125euro,of ietsmeerdan10europer
maand. Voor demeesten zal dat de
impact van de indexsprong niet
compenseren.
De regering-Michel besliste niet

alleen tebesparenenextra tebelas-
ten, maar had ook een fiscaal ca-
deautje inpetto.Debedoeling ishet
beroepskostenforfait op te trekken.
Daardoor houden werknemers en
ambtenaren netto meer over. Ten-
minstediegenediehunberoepskos-
tennietbewijzen.Deregeringvoor-
zagdaarvoor900miljoeneuro inde
begroting. Ze raamdedat dat netto
gemiddeld250europer jaarzouop-
leveren.
Maar voor volgend jaar is het

budget datwordt uitgetrokken be-
perkt tot450miljoeneuro,blijktuit

de ontwerpbegroting die is inge-
diend bij Europa. Dat betekent dat
werknemersenambtenarenslechts
dehelft vanhunbelastingverlaging
krijgen. Het kabinet van minister
vanFinanciën JohanVanOvertveldt
(N-VA) bevestigt dat.Maar de bere-
keningen van wat dat precies per
werknemerbetekent, zijnnogbezig,
luidt het.
Opbasis vanderamingenvande

regering kan worden afgeleid dat
het gemiddeld neerkomt op 125
euro netto per werknemer. Dat
komtomdat slechtsdehelft vanhet
budget volgend jaarbeschikbaar is.
Debelastingverlagingmoestvol-

gens de regering-Michel het verlies
door de geplande indexsprong
compenseren. Daardoorwordt het
loon volgend jaar niet aangepast
aandestijgingvande levensduurte.
Voor de ambtenaren betekent dat
dat ze hun loon volgend jaar niet
met2procentzienstijgen.Eenamb-
tenaarmeteengemiddeld loonvan
3.300eurobrutopermaandverliest
zo’n 66 euro bruto per maand of
zo’n 33 euro netto.
De impact voor de bedienden is

minder duidelijk, omdat het in-
dexeringmechanisme verschilt van
sector tot sector.Maaromdatdebe-
lastingverlaging volgend jaar nog
niet volledigwordt ingevoerd, kan
ze voordemeestende indexsprong
wellicht niet compenseren.

Belastingverlaging
volgendjaarslechts
ophalvekracht
Gemiddeld 125euro inplaats van250euronetto

Voor demeesten zal
de geplande belasting-
verlaging de impact
van de indexsprong
volgend jaar niet
compenseren.
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■ ‘Eenvermogensbelastingzal
ondernemersnietdoodknijpen’
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MICHAËL SEPHIHA

De biedstrijd voor Omega Pharma
nadert de ontknoping. Volgens
het Amerikaanse persagentschap
Bloomberg voeren de eigenaars
MarcCouckeenWaterlandexclusie-
ve onderhandelingenmet deAme-
rikaanse farmareus Perrigo. Die
wordt inhetgeruchtencircuitalwe-
ken als favoriet naar voren gescho-
ven.
Maar of Perrigo, het bedrijf ach-

terondermeerhetantiallergiemid-
delClaritin,daadwerkelijkdeenige
partij is die nog in de running is,
wordt door sommigen betwijfeld.
Bronnen zeggen dat de farmareus
nog te kampenheeftmet twee con-
currenten:hetAmerikaanseActavis
en de Franse groep Sanofi.

Deovernemers zouden4miljard
euro veil hebben voor de Vlaamse
verdeler van voorschriftvrije ge-
neesmiddelen. Een dergelijk prijs-
kaartje zou overeenkomen met
meer dan 17 keer de operationele
kasstroom (ebitda) van Omega
Pharma in 2013. Dat zou nogmaar
eenseen illustratie zijn vandehoge
prijzendiebij farmaovernamesbe-
taaldworden, gedrevendoorde fu-
siegolf in de sector en de enorm
lage rentes die geld en schulden
goedkoopmaken.
Met 4miljard euro zou deOme-

gaPharma-dealvoorlopigdeopéén
nagrootsteBelgische transactievan
het jaar worden, na de overname
van de Zuid-Koreaanse brouwer
Oriental Brewery door AB InBev
voor 4,3miljard euro.P15

BiedstrijdvoorOmega
Pharmazit ineindfase

BART HAECK

Belgische jongeren staan lang niet
meer zo positief tegenover Europa
als de vorige generaties. Een op de
twee jongeren tussen 25 en 35 jaar
wilmacht overhevelen van Europa
naar de nationale staten. Een opde
vijf jongvolwassenen wil zelfs de
euro inruilen voor de Belgische
frank.
Dat blijkt uit een onderzoek bij

2.000 Belgische jongeren, uitge-
voerd door de sociologenMark El-
chardusenPetrus teBraak. ‘De idylle
tussen de Belgen en de Europese
Unie lijkt ten einde’, besluit Elchar-
dus opbasis vande resultaten.
Zes op de tien ondervraagden

plaatsen zelfs vraagtekens bij een
van de basisprincipes van de Euro-

peseeenmaking:hetvrij verkeervan
personen. De Belgische jongeren
vinden dat Belgen in België voor-
rang moeten krijgen op bijvoor-
beeldNederlanders,GriekenofPor-
tugezen voor werk, sociale wonin-
gen enuitkeringen.
De onderzoekers koppelden de

resultaten ook aan de partijvoor-
keurenvande jongeren.Vlamingen
blijkeneenpakmeerEuropagezind
dan Franstaligen. Van de N-VA-
kiezers wil 85 procent de euro be-
houden, terwijl slechts6opde10PS-
jongerendatwillen. Bij dePS- ende
MR-kiezers wil 56 procent van de
jongeren dat de EUbevoegdheden
afstaat aandeBelgischeoverheden.
Bij de Vlaamse partijen haalt alleen
het Vlaams Belang zo’n hoge score.
P6

Eenopdevijf jongeren
wilbetalen in frank

Van 0 naar 6 procent markt-
aandeel in de hyperconcur-
rentiële wereldmarkt voor
smartphones? Je moet het
maar doen. In drie jaar tijd
heeft Xiaomi, het bedrijf van
de ‘Chinese Steve Jobs’
Lei Jun, zich ontpopt tot de
derde grootste mobieltjes-
maker ter wereld. De Apple-
kloon steekt Apple zelf naar
de kroon. P3
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