Geen profijt meer van ‘moeilijke’ werklozen
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De regering sluit het poortje van gesubsidieerde jobs, waarlangs grote bedrijven
tientallen miljoenen euro’s belastingvrij konden houden.
Ondernemingen die iemand aanwerven uit een ‘moeilijk plaatsbare doelgroep’ – zoals
langdurig werklozen, leefloners, ex-gedetineerden of mensen met een handicap –
kunnen al jarenlang rekenen op een fiscaal gunstregime. Als ze van de regionale
overheid een erkenning als ‘inschakelingsbedrijf’ krijgen, worden ze door de federale
overheid vrijgesteld van een belasting op hun winst. Ze moeten dat bedrag alleen op
het passief van hun balans houden. Fiscalisten noemen deze regeling wel eens ‘het
meest gesubsidieerde tewerkstellingssysteem’ uit de Belgische geschiedenis.
Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting sluit de regering-Michel nu een
belangrijk achterpoortje uit die regeling. Sommige grote bedrijven bleken er gretig
gebruik van te maken. Ze richtten een dochterbedrijf op, om dat als
inschakelingsbedrijf te laten erkennen en er vervolgens een deel van hun
personeelsbestand en winsten op over te laden.

Hoewel inschakelingsbedrijven ernaar moeten streven 30 procent langdurig werklozen
aan te werven, is er geen verplicht minimumaantal aanwervingen in de wet
opgenomen. Ze kunnen dus ook niet bestraft worden. Als ze, bijvoorbeeld, één exgedetineerde in dienst nemen op een personeelsbestand van honderd werknemers,
ziet de overheid de belastbare winst volledig wegsmelten.
20 miljoen euro
In regeringskringen klinkt het dat de fiscus zo minstens 20 miljoen euro per jaar
misloopt. Dat geld wil de regering-Michel nu opstrijken door de vrijstelling van de winst
te beperken tot 15.500 euro per doelgroepwerknemer. ‘Dit zal bedrijven treffen die
werken met moeilijk in te schakelen werknemers’, waarschuwt Marc De Munter, tax
partner bij accountantskantoor Baker Tilly Belgium. ‘Anderzijds was het huidige
systeem niet langer houdbaar. Het was toch wel een heel forse subsidie, die
concurrentieverstorend kon werken.’
In ons land zijn er meer dan 1.200 inschakelingsbedrijven, die samen ongeveer 9.000
werknemers tellen. Op de Vlaamse lijst van erkende bedrijven prijken bekende namen
als het logistiek bedrijf Katoen Natie, de afvalverwerker Indaver, lijmen- en
siliconenproducent Soudal en vorkheftruckspecialist Thermote en Vanhalst.
De geplande afschaffing van het achterpoortje zal de inkomsten van de
vennootschapsbelasting in de komende jaren opdrijven, maar voor de bedrijven valt
het prijskaartje mee, merkt De Munter op. ‘De winsten die tot nog toe waren
opgebouwd door de inschakelingsbedrijven, zullen niet eeuwig onbelast blijven. Als ze
dat geld ooit gebruiken, bijvoorbeeld om de onderneming te vereffenen, verliezen aan
te zuiveren of winsten uit te keren, moeten ze alsnog vennootschapsbelasting betalen.
Maar als ze dat pas in 2020 of later doen, zal het tarief dan maar 25 procent bedragen,
in plaats van 34 procent nu. Dus sparen die bedrijven opnieuw geld uit.’

