
Over de crisisbelsting voor de ‘superrijken’ 
 
Na Warren Buffet en de Franse top van het zakenleven pleit nu ook burggraaf 
Davignon voor een crisisbelasting voor 'superrijken'. "Natuurlijk moet de overheid in 
de eerste plaats zelf besparen. Maar ik besef dat we er daarmee alleen niet zullen 
komen als we tegen 2015 de begroting in evenwicht willen krijgen. Daarom vind ik 
een tijdelijke belasting aanvaardbaar" [1] 
 
Ik kan begrip opbrengen voor die denkwijze maar stel me dan meteen de vraag: 
"waarom, indien men zelf vraagt voor een belasting, moet die dan nog verplicht 
opgelegd worden?" Indien een individu zich moreel verplicht voelt om de overheid uit 
haar hachelijke zelf gegraven financiële put te helpen, laat hem/haar dan vrij om dit 
uit eigen beweging te doen. Indien mensen zoals de burggraaf willen bijdragen aan 
het dichten van het gat in de begroting, laat hen het geld onvoorwaardelijk overmaken 
aan de staatskas. We hebben daarvoor geen  zoveelste belasting nodig die wordt 
opgelegd op een bepaalde groep van de bevolking, wie deze groep ook zijn moge. 
Indien de 'superrijken' vinden dat zij hun vermogen dienen te delen met anderen hoeft 
dit niet via de overheid te gaan, genoeg privé-projecten en vzw's die men kan 
steunen zonder overheidsinmenging. 
 
Het is mijns inziens geen goed idee van de overheid nu te helpen met het opstellen 
van een begroting in evenwicht door ze van meer middelen te voorzien. Nu politici 
eindelijk het besef beginnen te krijgen dat onze overheden inefficiënt werken en 
boven hun stand leven, wordt het tijd dat zij dit besef koppelen aan ernstige en 
duurzame maatregelen voor een efficiënte werking van de overheid die tot essentiële 
zaken herleidt wordt. Het toestoppen van inkomsten door lastenverhogingen of 
schenkingen zal enkel tot een relativering van dit cruciale besef leiden. 
 
Onze overheid is verslaafd aan haar uitgavendrift, een verslaafde help je niet van zijn 
verslaving af door hem nog wat van het goedje toe te stoppen dat de verslaving in de 
eerste plaats veroorzaakt. 
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[1] “Crisisbelasting zal mijn levensstijl niet wijzigen” - 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/110826_davignon_Crisisbelasting 
 
	  


