Brussel, 12 december 2017

Betreft:

FEDERAAL COMITE

Actualiteitsmotie: Fiscaal akkoord – miljoenen euro cadeau aan de
ondernemingen en de grote vermogens

Op vrijdagavond heeft de regering cadeau’s uitgedeeld aan de ondernemingen en de grote
vermogens. Tegen het deskundig advies van de Inspectie van Financiën in. Deze laatste heeft deze
nieuwe bevliegingen op honderden miljoenen euro’s geraamd. De regering heeft immers een nieuwe
belastinghervorming doorgevoerd die gevaarlijker en duurder dan ooit is voor onze sociale zekerheid.
Wie zal voor deze nieuwe grillen betalen? De werknemers uiteraard, altijd weer de werknemers!
Terwijl er jaarlijks miljarden euro’s worden weggesluisd naar de belastingparadijzen of aan de
belasting ontsnappen! Het ABVV wil dat deze cadeautjes een halt worden toegeroepen!
1) Hervorming van de vennootschapsbelasting
Hoewel het niet in de beleidsverklaring van de regering stond, maar wel sinds de zomer was beloofd,
is het er eindelijk… het nieuwe ‘huzarenstukje’ van de federale regering. Na haar mislukte taxshift
lanceert de regering een nieuwe, even ambigue, slecht doordachte belastinghervorming met
onderschatte gevolgen voor de begroting. De werknemers zullen ongetwijfeld de gepeperde rekening
voor dit nieuwe geschenk voor de ondernemingen moeten betalen. Om ons deze bittere pil te laten
slikken, belooft de regering een minimale vennootschapsbelasting. Dit is een illusie, want het risico is
groot dat de hervorming totaal niet uitvoerbaar zal zijn omdat ze niet conform de Europese regels is.
2) 6000 euro onbelast bijverdienen zonder sociale bijdragen
Met dit nieuwe wetsontwerp zet de regering de deur wagenwijd open voor sociale dumping. In
tegenstelling tot wat ze beweert en tegen het unaniem advies in van de sociale partners, wenst de
regering op deze manier zwartwerk te legaliseren en oneerlijke concurrentie te versterken. Dit is een
extra cadeautje dat de staat en de werknemers duur zal komen te staan. Volgens de FOD Financiën
zal dit immers tot 150 miljoen euro aan budgettaire inkomsten kosten. In wiens voordeel? Niet van de
gebruikers, noch de werknemers. Enkel naamloze vennootschappen zonder gezicht zoals Uber en
Deliveroo zullen hier baat bij hebben.
3)

‘Cash for car’

Centen, centen, centen… De regering stelt voor om de bedrijfswagen in te ruilen voor cash geld. Alsof
de vervuilingspieken en de klimaatopwarming niet bestaan. Alsof zachte mobiliteit en diensten van
openbaar vervoer niet bestaan. Het lijkt wel alsof ze niet kunnen lezen, want de sociale
gesprekspartners hadden toch een akkoord bereikt over een geloofwaardig en rechtvaardig voorstel
op het economisch, sociaal en milieugebied.
4) Taks op effectenrekeningen zonder effect of spookbelasting
Er is geen sprake van een echte vermogensbelasting. Als een goochelaar heeft de regering immers
beslist om deze taks om te toveren tot een rookgordijn. We kunnen dus spreken van een
spookbelasting, aangezien de effecten ervan uit zullen blijven en aangezien deze taks slechts een
fractie van de grote vermogens zal treffen. Een effectentaks zonder effect.
Voor het ABVV moet het gedaan zijn met al die cadeautjes aan bedrijven en grote vermogens. Deze
fiscale cadeaus zijn des te onrechtvaardig omdat de Regering zich uitslooft om ons meer te doen
werken voor minder geld en omdat ze onze pensioenen voortdurend onder vuur neemt! Het ABVV is
ervan overtuigd dat er een echte belastinghervorming nodig is. Die moet rechtvaardig zijn en
doeltreffender belastingontwijking en belastingontduiking bestrijden. Volgens het ABVV moet die
toekomstige belastinghervorming het resultaat zijn van onderling overleg en moet die sociaal
rechtvaardig zijn en duidelijke doelstellingen vooropstellen.

