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F I S C A A L

Beleggerstrainer Peter Siks van
Binck Bank heeft eveneens zijn
bedenkingenbijdestellingvande
fiscus. ‘Rendement en risico gaan
handinhand. Ikdenkdatgeenen-
kele compliance-afdeling bij een
marktaanbiederhiermeeakkoord
zougaan.DeAFMzouhierkritisch
zijn,verwacht ik.Ookals jedeaan-
delen spreidt, blijft de AEXkwets-
baar. Omdat drie bedrijven, Shell,
Unilever en ASML, 45% van de in-
dexbeslaan.’

Belastingadviseur Cor Overduin
is zeer verbaasd dat de fiscus na-
mensdestaatssecretarisderisico’s
van aandelen en vastgoed bagatel-
liseert. ‘In mijn beleving kan het
echt niet dat een bewindspersoon
dezemening bij deHoge Raad ver-
kondigt, terwijl zijnministerie het
tegenovergestelde over deze beleg-
gingenbeweertalshetoverpensioe-
nengaatofdebeschermingvanklei-
ne beleggers’, zegt de partner van
Grant Thornton.Overduin staat de
Bond voor Belastingbetalers bij in
hetmassaalbezwaardatdezestich-
ting coördineert.

Het verweerschrift is onderte-
kenddoordirecteur-generaal Josde
Blieck van de Belastingdienst, na-
menszijnbaas,D66-staatssecrerta-
risMenno Snel. Die wil geen com-
mentaargeven,omdatdeprocedure
aanhangig is bij deHoge Raad. Op
12 december bepleiten de partijen
hunstandpuntbijdeRaad.Integen-
stelling tot demeeste belastingza-
ken is deze zittingopenbaar.

Bijdeinvoeringvanbox3in2001
was het uitgangspunt dat particu-
lieren zonder risico te lopen 4%
rendement konden behalen. ‘Te
denken valt aan staatsobligaties’,
schreef toenmaligstaatssecretaris

Aan beleggen in AEX-fondsen zit weinig risico, aldus de fiscus. HH

van FinanciënWillemVermeend
aandeTweedeKamer.

Volgens de bezwaarmakers is
4% al jaren nietmeer haalbaar. De
gerechtshoven van Amsterdam en
‘s-Hertogenboschzijnhetdaarmee
eens, bleek bij de proefprocedures
dienuvoorliggenbijdeHogeRaad.
Zekernietzonderrisicote lopen.De
opbrengstvanveiligespaarrekenin-
genenstaatsobligaties ligtverbene-
dendit rendement.

Voor de ontwikkeling van de op-
brengstuitstaatsobligatiesverwijst
het verweerschrift naar onderzoek
vanDeNederlandscheBankenhet
CentraalPlanbureauuit2014. Indat
jaarbedroeghetrendementoptien-
jarigeNederlandsestaatsobligaties
1,45%, aldus DNB. Net als het CPB
voorzagdenationale bankdestijds
dat de lange rente indedaarop vol-
gende jaren zou oplopen. Dan zou
ookhet langjarig rendementopdit
staatspapierweerrichting4%gaan.

Delangerenteissindsdienechter
verdergedaald, totonderde0,5%.In
zijn jongste raming,uitmaart, gaat
hetCPBuitvaneenDuitselangeren-
tevan1,3%in2022.DeNederlandse
rente ligthierdoorgaanseentiende
procentpuntboven.Eenrendement
van4%opstaatsobligaties is echter
nog verweg.

Het forfaitairerendement inbox
3is in2017veranderd.Vanafdat jaar
gaatdeBelastingdienstervanuitdat
hetrendementhoger ligtnaarmate
het vermogengroter is.

Indeaanslagvoor2017rekentde
fiscusmeteenrendementvan2,87%
voor vermogens van €25.000 tot en
met €100.000. Tussen €100.000 en
€1 mln is dat 4,60% en boven de
€1mln 5,38%. De Bond voor Belas-
tingbetalers is ookeenmassaal be-
zwaargestart tegendeeerstebelas-
tingaanslagenvolgensdezenieuwe
systematiek.

c Vervolg van pagina 1winst,ondankseurobudget

ters.Hoekstra ziet dit als eenoverwinning.
Hij is blij dat het noodfonds straks ook euro-

landenindegatenmaghoudenvóórergrotepro-
blemen zijn. Het uitdelen vanwaarschuwingen,
opzettenvanhulpprogramma’senpreventiefver-
strekken van tijdelijke leningen horen eveneens
bijhetnieuwetakenpakketvanhetESM,datdaar-
meedegedaante krijgt van eenEuropees IMF.

Net zo belangrijk voorHoekstra is dat het ESM
voortaanalleengeldmaglenenaaneenprobleem-
land,alsdateen‘houdbare’staatsschuldheeft.Lan-
denmet veel schuldenwordenniet verplicht hun
staatsobligatiehouderseenverliestelatennemen,
maarzijkunnenwel ‘vrijwilligenniet-bindend’de
hulpvanhetESMinroepenomhetgesprekmetde
investeerdershieroveraantegaan.EerststondNe-
derland, en ookDuitsland, een veel hardere optie
voormaarditzouondermeerItaliaanseenGriekse
obligatieszeeronaantrekkelijkmakenvoorkopers.

DeEU-ministershebbenafgesprokenomvanaf
2022 schuldverlichting gemakkelijker temaken,
via‘collectieveactieclausules’.Daarmeekaninéén
keereengrotegroepobligatiehouderswordenaan-
geslagen. Achterliggende idee is dat de risico’s in
deeersteplaatsbijobligatiehoudersliggenenniet

Minister Hoekstra (3e van rechts) op de ontmoeting van EU-ministers van financiën. FOTO: HH

bijdeeurolanden.Hoekstra: ‘Ik vinddatwealles,
alles, allesmoetendoenomte voorkomendatde
rekeningbijdebelastingbetalerwordtneergelegd.’

Daarom is op een ander langlopenddossier uit
2015noggeendoorbraakgeboekt.Oorspronkelijk
hoopten deministers ook vooruitgang te boeken
opde komst van eenEuropees garantiestelsel dat
spaartegoeden tot een ton dekt.Maar zo’n garan-
tiestelselkanertoeleidendathetrijkenoordenbe-
taaltvoorhetzuiden,watinvooralDuitslandeenlas-
tigpuntis.Eenambtelijkewerkgroepprobeertinde
eerstehelftvan2019degevoelighedenoptelossen.

Hoekstra’sgrootsteconcessieisdaterwelverder
wordtgepraatovereeneigenbegrotingvoordeeu-
rozone.Dezemagvanhemdannietzoheten,moet
uitdereguliereEuropesemeerjarenbegrotingwor-
denbetaaldenisvooralbedoeldomgroei, investe-
ringenenhetconcurrentievermogenaantejagen.

Maar van tafel is het eurobudget bepaald niet,
ondanks pogingen vanHoekstra in het achttien
uur durende overleg.Het kan zelfs nog altijd uit-
draaien op een stabilisatiefonds voor economi-
sche schokken.Dat is voorNederland vloeken in
dekerk.Deregeringsleidersbuigenzichervolgen-
deweekover op een top inBrussel.

VERVOER

Nieuwe tegenslag
voorLelystad
Airport
Deopening vanLelystadAirport
dreigt opnieuwvertragingop te
lopen.DeEuropeseCommissie
blokkeert regelgevingwaarmee
hetministerie van Infrastruc-
tuur enWaterstaat luchtvaart-
maatschappijenwil dwingen
vakantievluchten te verplaatsen
vanSchiphol naar Lelystad.Het
Brusselse ‘nee’ is een tegenvaller
voorhet kabinet, dat zich inhet
regeerakkoord committeerde
aandeomstredenuitbreiding
vanLelystadAirport.

a PAGINA 13

VERZEKERAARS

ASR isnogniet
uitgewinkeldna
overnameLoyalis
VerzekeraarASRneemtbran-
chegenoot Loyalis over voor
€450mln.Hetdoet daarmee zijn
bijnaamals overnamemachine
eer aan. Topman JosBaeten is
nogniet uitgewinkeld.Mocht
top5-speler Vivat opdemarkt ko-
men, ‘dan zullenweernog steeds
naar kijken’, zegt hij. Deoverna-
me vanLoyaliswordtmet een
kortlopende lening gefinancierd
omdatde verzekeraar ‘ruimtewil
houden indebalans’ voor ‘even-
tuele andere transacties’.

a PAGINA 6

MACRO-ECONOMIE

Vechten tegen
de chaos na een
harde brexit
Eindelozefilesvoordehavens, lege
schappen,medicijnendieopraken
engrotebedrijvendiedeproductie-
lijnen tijdelijkmoeten stopzetten
omdat er geen onderdelenmeer
zijn.Het is een scenariowaarBrit-
seondernemerswakkervanliggen
nudekansopeenbrexitzonderak-
koord toeneemt.Op11december
stemthetBritseparlementoverde
brexitdealdiepremierTheresaMay
sloot.Dekansdateenmeerderheid
tegenis, isgroot.Watbetekentdat
voorhetVerenigdKoninkrijk?
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V E R VO E R

‘Nee’ uitBrussel isnieuwe
tegenslag voorLelystadAirport

Roger Cohen enBasKnoop
Amsterdam/DenHaag

DeopeningvanLelystadAirportdreigt
wederomvertragingop te lopennude
EuropeseCommissie regelgeving vanhet
ministerie van Infrastructuur enWater-
staatblokkeert.

Met die regelgeving wilde hetministerie
luchtvaartmaatschappijen dwingen va-
kantievluchten te verplaatsen van Schip-
hol naar Lelystad.

LuchtvaartministerCoravanNieuwen-
huizen stelde de Tweede Kamer gisteren
viaeenbriefopdehoogtevandebezwaren
uit Brussel. De brief van de VVD-minister
kwamnadat het FD op basis van ingewij-
denmeldde dat Brussel grote bezwaren
heeft tegende regelgevinguitDenHaag.
Het Brusselse ‘nee’ is een tegenvaller

voorhet kabinet, dat zich inhet regeerak-
koordcommitteerdeaandeomstredenuit-
breidingvanLelystadAirport.Deopening

Lelystad Airport moet Schiphol ruimte geven om te groeien. FOTO: ROBINUTRECHT/HOLLANDSEHOOGTE

2020
Lelystad Airport zou in 2020
moetenworden geopend
voor vakantieverkeer.

vanhetvliegveld isal tweekeeruitgesteld.
De luchthaven in de poldermoet in 2020
wordengeopend voor vakantieverkeer.
Lelystad Airport moet Schiphol lucht

verschaffen. Datmag tot 2020 niet groei-
en,omdathetmaximumvan500.000starts
enlandingenper jaarnual isbereikt.Door
vakantievluchtenteverplaatsennaarLely-
stad, ontstaat er op Schiphol ruimte voor
groei.Diemoet ingevuldwordenmetren-
dabeleintercontinentalevluchten.Datwas
eenharde voorwaarde vandeTweedeKa-
meromintestemmenmetdeopeningvan
LelystadAirport.

Omhet plan te latenwerkenmoet het
ministerievanInfrastructuurbeschikken
overeenjuridischinstrumentwaarmeehet
kanafdwingendat luchtvaartmaatschap-
pijendiezichopLelystadvestigen,afkom-
stigzijnvanSchiphol.Dezezogehetenver-
keersverdelingsregelmagniet instrijdzijn
metEuropesemededingingsregels.
Deze zomer blokkeerde de Europese

Commissie al een voorstel vanhetminis-
terievooreenverkeersverdelingsregel.Ook
nu komt deNederlandse wetgeving niet
door de keuring van Brussel. De nieuwe
verkeersverdelingsregel zou geen ruimte
laten voor autonome groei op Lelystad.
OokvaltdeCommissieoverhet feitdatal-
leenSchiphol kanprofiteren vandegroei
vanLelystad, enandere luchthavensniet.
Dat zou in strijd zijnmet het non-discri-
minatiebeginsel.

Omdaternugeenzichtmeer isopgoed-
keuring, trekt Van Nieuwenhuizen de
verkeersverdelingsregel helemaal in. Ze
treedt in overlegmet de Commissie hoe
deHaagse regelgeving wel kan voldoen
aan de Brusselse eisen, schrijft ze aan de
Kamer.
Er is veel verzet tegen de opening van

Lelystad. Bewoners vrezen voor overlast
omdatdeaanvliegroutes inhunogenveel
te laag zijn. De provincies Gelderland en
Overijssel willen dat de opening van Le-
lystadwordt uitgesteld tot het luchtruim
opnieuwis ingedeeld, indehoopdat lage
aanvliegroutesdanniet langernodigzijn.

Deregeringscoalitiezit inzijnmaagmet
hetdossier.D66enChristenUnie,metveel
kiezers inOverijsselenGelderland, lieten
zich in het verleden kritisch uit over Le-
lystad.

EppoBruins,TweedeKamerlidvoorde
ChristenUnie, zegt dat VanNieuwenhui-
zen ‘nieuw huiswerk’ heeft gekregen van
Brussel. ‘Deafspraak isnamelijkdatLely-
stadalsoverloopluchthavenvoorSchiphol
zaldienenenniet leidt totautonomegroei
vande luchtvaart.’

GroenLinks-Kamerlid SuzanneKröger
steltzelfsdatdeplannenvoorhetvakantie-
vliegveld nuhelemaal ‘oplosseschroeven
staan.Dat is goednieuwsvooromwonen-
den, denatuur enhet klimaat.’

DeKamer debatteert vandaagmet Van
Nieuwenhuizenover de luchtvaart.

Uber lanceertdienst
voorminibusjes
Taxidienst Uber heeft gisteren in
Caïro eendienst gelanceerd voor
taxibusjes, genaamdUberBus.
Het idee is dat forensen viade
Uber-app eenplekje kunnen re-
serveren in eenminibus.

Eendag eerderhadhet bedrijf
CareemBus een vergelijkbare
dienst gelanceerd indeEgypti-
schemijoenenstad. FOTO: REUTERS

V E R V O E R

Ryanair omzeilt
vakbondenvia
dochterbedrijf
inPolen

Van onze redacteur
Amsterdam

Ryanair probeert in Oost-Euro-
pa de vakbonden te omzeilen via
een dochterbedrijfmet slechtere
arbeidsvoorwaarden. Op diema-
nier kan de Ierse luchtvaartmaat-
schappijeerdereconcessiesaande
bondenweerterugdraaien,schrijft
persbureauReuters.

Ryanairzouzijndochterbedrijf,
dat alleen inPolen actief is, de ko-
mende jaren ‘zo snel mogelijk’
willen laten groeien. Of het alleen
bij Polen blijft, wil het bedrijf niet
zeggen.
Het is de bedoeling datmede-

werkers als zelfstandig onderne-
mer voor het nieuwe bedrijf gaan
werken. In die positie als zzp’er
hebben ze minder rechten en
worden ze bijvoorbeeld niet door-
betaald bij ziekte. Ook is het ge-
makkelijker ommedewerkers te
dwingen naar een andere basis te
verkassen.Bovendien ishet inPo-
lenvooralsnoglastigvooronderne-
mersomzichteverenigen,almoet
een nieuwewet daar verandering
inbrengen.
Ryanair gebruikte deze con-

structie al eerder. Onder druk van
devakbondenwerdenveelvandeze
schijnzelfstandigen de afgelopen
tijd echter alsnog aangenomen.
Metdenieuwemaatschappij,Rya-
nair Sun, zijn echter geen afspra-
kengemaakt.

VolgensdebondenzouRyanair
het nieuwe bedrijf ook als druk-
middel gebruiken. Toen piloten
in Ierland dreigden om te gaan
staken,kondigdeRyanair aanzijn
capaciteit in Ierland te verklei-
nen. Op hetzelfde moment wer-
den nieuwe banen aangeboden
bij Ryanair Sun.

InseptemberkondigdeRyanair
aan omzijn bases in Polen te slui-
ten. Ook dezemedewerkers kon-
denbij Ryanair Sunaande slag.

Ryanair ligt al langere tijd in di-
verse landen overhoopmet werk-
nemers en vakbonden. InNeder-
land, België, Portugal, Spanje en
Italië legdepersoneelaleerderhet
werkneer.
Ze willen betere arbeidsvoor-

waarden en eisen lokale arbeids-
contracten.Ryanairhoudtdeloon-
kosten laag door zich ondermeer
teberoepenop Iers arbeidsrecht.

AUTO

CeoVernaus verlaat
Bosalna twee jaar
Topman Ton Vernaus verlaat het
Belgisch-Nederlandse familiebe-
drijf Bosal, producent vanuitla-
ten enkatalysatoren.Dat hebben
Bosal enVernaus latenwetenaan
vakbladAutomotive.

Vernaus trad in april 2016 in
dienst als financieel bestuurder
(cfo) bij het bedrijf. Eenhalf jaar
laterwerdhij ceo, als opvolger

vanAadGoudriaan, diehet be-
drijf vanwege een conflictmoest
verlaten.

Vernaus gaf de afgelopen twee
jaar leiding aandeherstructure-
ring vanhet in 1923 inAlkmaar
opgerichtebedrijf. Zijn contract
liep indecember af enhij koos
er zelf voor datniet te verlengen,
aldusBosal.

‘Voor zijn gevoel is de transitie-
periode afgeronden ishet bedrijf
in eenandere fase terecht geko-
menwaar ander leiderschapbij
past.’ Ton Vernaus FOTO: LINKEDIN
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