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Belastingverlaging
volgend jaar slechts
op halve kracht
Gemiddeld 125 euro in plaats van 250 euro netto
De belastingverlaging die de regering-Michel plant, komt pas vanaf
2016 op kruissnelheid. Volgend jaar
is ze beperkt tot netto gemiddeld
125 euro, of iets meer dan 10 euro per
maand. Voor de meesten zal dat de
impact van de indexsprong niet
compenseren.
De regering-Michel besliste niet
alleen te besparen en extra te belasten, maar had ook een fiscaal cadeautje in petto. De bedoeling is het
beroepskostenforfait op te trekken.
Daardoor houden werknemers en
ambtenaren netto meer over. Tenminste diegene die hun beroepskosten niet bewijzen. De regering voorzag daarvoor 900 miljoen euro in de
begroting. Ze raamde dat dat netto
gemiddeld 250 euro per jaar zou opleveren.
Maar voor volgend jaar is het
budget dat wordt uitgetrokken beperkt tot 450 miljoen euro, blijkt uit

Voor de meesten zal
de geplande belastingverlaging de impact
van de indexsprong
volgend jaar niet
compenseren.

de ontwerpbegroting die is ingediend bij Europa. Dat betekent dat
werknemers en ambtenaren slechts
de helft van hun belastingverlaging
krijgen. Het kabinet van minister
van Financiën Johan Van Overtveldt
(N-VA) bevestigt dat. Maar de berekeningen van wat dat precies per
werknemer betekent, zijn nog bezig,
luidt het.
Op basis van de ramingen van de

regering kan worden afgeleid dat
het gemiddeld neerkomt op 125
euro netto per werknemer. Dat
komt omdat slechts de helft van het
budget volgend jaar beschikbaar is.
De belastingverlaging moest volgens de regering-Michel het verlies
door de geplande indexsprong
compenseren. Daardoor wordt het
loon volgend jaar niet aangepast
aan de stijging van de levensduurte.
Voor de ambtenaren betekent dat
dat ze hun loon volgend jaar niet
met 2 procent zien stijgen. Een ambtenaar met een gemiddeld loon van
3.300 euro bruto per maand verliest
zo’n 66 euro bruto per maand of
zo’n 33 euro netto.
De impact voor de bedienden is
minder duidelijk, omdat het indexeringmechanisme verschilt van
sector tot sector. Maar omdat de belastingverlaging volgend jaar nog
niet volledig wordt ingevoerd, kan
ze voor de meesten de indexsprong
wellicht niet compenseren.
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Een op de vijf jongeren
wil betalen in frank
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
wil macht overhevelen van Europa
naar de nationale staten. Een op de
vijf jongvolwassenen wil zelfs de
euro inruilen voor de Belgische
frank.
Dat blijkt uit een onderzoek bij
2.000 Belgische jongeren, uitgevoerd door de sociologen Mark Elchardus en Petrus te Braak. ‘De idylle
tussen de Belgen en de Europese
Unie lijkt ten einde’, besluit Elchardus op basis van de resultaten.
Zes op de tien ondervraagden
plaatsen zelfs vraagtekens bij een
van de basisprincipes van de Euro-

pese eenmaking: het vrij verkeer van
personen. De Belgische jongeren
vinden dat Belgen in België voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld Nederlanders, Grieken of Portugezen voor werk, sociale woningen en uitkeringen.
De onderzoekers koppelden de
resultaten ook aan de partijvoorkeuren van de jongeren. Vlamingen
blijken een pak meer Europagezind
dan Franstaligen. Van de N-VAkiezers wil 85 procent de euro behouden, terwijl slechts 6 op de 10 PSjongeren dat willen. Bij de PS- en de
MR-kiezers wil 56 procent van de
jongeren dat de EU bevoegdheden
afstaat aan de Belgische overheden.
Bij de Vlaamse partijen haalt alleen
het Vlaams Belang zo’n hoge score.
P6

SMARTPHONES

6%
Van 0 naar 6 procent marktaandeel in de hyperconcurrentiële 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 mobieltjesmaker ter wereld. De Applekloon steekt Apple zelf naar
de kroon. P3

Biedstrijd voor Omega
Pharma zit in eindfase
MICHAËL SEPHIHA

De biedstrijd voor Omega Pharma
nadert de ontknoping. Volgens
het Amerikaanse persagentschap
Bloomberg voeren de eigenaars
Marc Coucke en Waterland exclusieve onderhandelingen met de Amerikaanse farmareus Perrigo. Die
wordt in het geruchtencircuit al weken als favoriet naar voren geschoven.
Maar of Perrigo, het bedrijf achter onder meer het antiallergiemiddel Claritin, daadwerkelijk de enige
partij is die nog in de running is,
wordt door sommigen betwijfeld.
Bronnen zeggen dat de farmareus
nog te kampen heeft met twee concurrenten: het Amerikaanse Actavis
en de Franse groep Sanofi.

De overnemers zouden 4 miljard
euro veil hebben voor de Vlaamse
verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen. Een dergelijk prijskaartje zou overeenkomen met
meer dan 17 keer de operationele
kasstroom (ebitda) van Omega
Pharma in 2013. Dat zou nog maar
eens een illustratie zijn van de hoge
prijzen die bij farmaovernames betaald worden, gedreven door de fusiegolf in de sector en de enorm
lage rentes die geld en schulden
goedkoop maken.
Met 4 miljard euro zou de Omega Pharma-deal voorlopig de op één
na grootste Belgische transactie van
het jaar worden, na de overname
van de Zuid-Koreaanse brouwer
Oriental Brewery door AB InBev
voor 4,3 miljard euro. P15
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