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De regering-Michel tapt – onder luid patronaal applaus – steeds uit hetzelfde vaatje: matigen van lonen, verhogen van flexibiliteit, besparen op
sociale uitkeringen, op social-profit en op openbare diensten. Vermogens worden voortdurend ontzien. Maar voor hen is het nooit genoeg.
De rechtse partijen en de werkgevers willen de vennootschapsbelasting
drastisch hervormen. De gevolgen voor de samenleving zullen nefast
zijn. Na de tax shift wordt een nieuw groot gat in de begroting geslagen.
Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: werknemers
en mensen aangewezen op een pensioen of een uitkering.
De resultaten van dit regeringsbeleid blijven archislecht. Voor jobcreatie
en loonontwikkeling hangen we aan de Europese staart. De schuld is
zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole
2017 was een begrotingsuitstel. Het welzijn en de levenskwaliteit van
de mensen gaat er zwaar op achteruit.
ABVV, ACV en ACLVB hebben een duidelijke boodschap voor deze regering: werknemers hebben recht op meer jobs en op meer sociale en
fiscale rechtvaardigheid. De regering moet deze boodschap oppikken.

• de prijzen onder controle houdt. Door federale en regionale maatregelen zijn zij medeverantwoordelijk voor de oplopende inflatie die
veel hoger ligt dan in het buitenland;
• de sociale dumping te lijf gaat met een slagvaardige inspectie, met
dwingende sectorafspraken, met strijd tegen schijnzelfstandigheid
en gedigitaliseerd zwartwerk, met grondige bijsturing van de detacheringsrichtlijn.

Jobs
De balans van de regering-Michel tot op vandaag is negatief
• De zware verlaging van de werkgeversbijdragen voorziet geen
enkele tegenprestatie op vlak van werkgelegenheid. Resultaat volgens het Planbureau: minder groei, minder koopkracht en 74.000
euro overheidskost per bijkomende job.
• Meer onwerkbaar werk door meer flexibiliteit op werkgeversmaat,
flexi-jobs in de horeca en nachtarbeid in de e-commerce.

Inkomen
De balans van de regering-Michel tot op vandaag is negatief
• Door de indexsprong verliezen alle werknemers, ambtenaren en mensen aangewezen op een sociale uitkering jaarlijks 2% aan inkomen.
Daardoor was België vorig jaar het enige Europese land met een reële
loondaling.
• De herziene wet op de loonnorm (wet van 96) vermindert de onderhandelingsmarges tot een absoluut minimum.
• De magere belastingkorting van de tax shift, enkel voor wie werkt, verdwijnt volledig door de indexsprong en de hogere regeringsfacturen.
Voor wie niet werkt zijn er enkel hogere regeringsfacturen.

De mensen hebben minder inkomen door tal van regeringsmaatregelen. De regering doet aan omgekeerde herverdeling. Vermogens worden ontzien en werknemers en sociaal gerechtigden
krijgen de volle laag.

• Een investeringsbeleid dat oude beslissingen recycleert.
• Een werkgelegenheidsbeleid dat geen oog heeft voor volledig
werklozen en onvrijwillig deeltijdsen maar dat enkel focust op bijverdienen door studenten, gepensioneerden en werkenden.

De mensen hebben slechtere werkomstandigheden door tal
van regeringsmaatregelen. De regering draagt bij aan onwerkbaar werk, aan burn-outs, aan sociale dumping.

We eisen van een regering dat ze:
• het tewerkstellingseffect evalueert van tax shift, RSZ-kortingen en
fiscale loonsubsidies. Dat ze minder lineair en meer selectief inzet
op de beste garanties voor werkgelegenheid;
• pilootprojecten ondersteunt inzake collectieve arbeidsduurvermindering;
• inzet op een krachtig jeugdwerkplan in overleg met de sociale gesprekspartners;

We eisen van een regering dat ze:
• de vrijheid en het resultaat van het loonoverleg respecteert. Ook inzake minimumlonen voor jongeren, lonen in de horeca en anciënniteitsvoordelen;
• de loonmarge voorzien in het interprofessioneel akkoord voor de privé
ook mogelijk maakt in de social profit en de openbare diensten;
• werkt aan welzijn van werknemers in plaats van ze te duwen in slecht
betaald onwerkbaar werk;

• werk maakt van echt werkbaar werk met maatregelen die de balans
werk-privé leefbaar maken;
• werkgevers dwingt om te investeren in de vorming van hun werknemers, ook gelet op de nieuwe golf van technologische evoluties;
• met overheidsinvesteringen (infrastructuur, mobiliteit, hernieuwbare energie, zorg) een economische relance ondersteunt.

Sociale bescherming

Fiscale rechtvaardigheid
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• Het systematisch besparen op sociale uitgaven treft vele gewone
mensen. De regering hakt in rechten en in bedragen van uitkeringen
(jongeren, onvrijwillig deeltijdsen, tijdelijk werklozen, landingsbanen,
SWT, …).

• De tax shift is géén shift van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en vermogen.

• Een zware verlaging van de welvaartsvastheid met verlies aan inkomen
voor heel veel gepensioneerden, werklozen, zieken.

• Naast de hogere roerende voorheffing, waren er enkel symbolische
maatregelen zoals kaaimantaks, speculatietaks en diamanttaks.

• De beloofde correcties voor indexsprong en hogere BTW/accijnzen bedroegen amper 50 miljoen euro.

• Geen inspanning om de lekken via belastingparadijzen te dichten. België staat 15de wereldwijd voor fiscale optimalisatie door multinationals,
wat de staatskas 3,2 miljard euro per jaar kost ( Finse denktank UNUWider).

• Werknemers die wat lang ziek zijn, worden bedreigd met sancties.

• De regering blijft een Financiële Transactie Tax (FTT) boycotten.

• Het financieel evenwicht van de sociale zekerheid wordt, bij elke begrotingsdiscussie, een politieke koehandel en wordt maar voor 4 jaar gegarandeerd.

• Elke poging tot volwaardige meerwaardebelasting werd afgestopt.

• Een resem pensioeningrepen wil besparen op pensioenen in overheid
en onderwijs en op pensioenen die gelijkstellingen bevatten voor werkloosheid en SWT.

• De regering werkt aan een lagere vennootschapsbelasting die, na de
tax shift, een nieuw gat zal slaan in de staatskas.

• De verhoogde belasting op liquidatieboni werd uitgehold.

• Voor extreme vormen van flexibiliteit (digitale platformen en flexi-jobs)
werden nieuwe fiscale gunstregimes gecreëerd.
De mensen zien een afbouw van hun sociale zekerheid en bescherming omdat de regering weigert aan andere inkomensgroepen een
faire bijdrage te vragen. De regering treft daarbij in grotere mate de
zwaksten in de samenleving: zieken, werklozen en gepensioneerden.

De werknemers betalen het meest belasting. Vermogenden, verhuurders, beleggers, ondernemers betalen een pak minder. Die rijden vrijwel gratis mee op de rug van de gewone belastingsbetaler.
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• de minima in de sociale zekerheid eindelijk optilt tot de Europese armoedenorm (zoals beloofd in haar regeerakkoord);

• de belastingen correct int;

• ophoudt met het voortdurend uithollen van sociale zekerheid en welvaartsvastheid;
• inzet op preventie en op begeleiding van langdurig zieken naar werk ipv
(tegen het advies van de sociale gesprekspartners in) op sancties ;
• de besparingen in het pensioen (via minder gelijkstelling voor ziekte,
werkloosheid of SWT) ongedaan maakt;
• voldoende budget voorziet om de jaren belastend werk te compenseren
via pensioenleeftijd en pensioenbedrag, en dit via overleg met de sociale partners;

•

snel werk maakt van fiscale transparantie (alle inkomsten moeten bekend zijn);

• alle inkomens gelijkwaardig en progressief belast. Een euro is een euro;
• snel een meerwaardebelasting invoert. België is vrijwel het enige Europees land waar de meerwaarde bij verkoop van een bedrijf volledig
onbelast is. In onze buurlanden variëren de tarieven van 30 tot 50%;
• de woonfiscaliteit herziet, met in de eerste plaats een correcte belasting
van de reële huurinkomsten;

• een sluitende financiering voorziet voor de sociale zekerheid (overheidsdotatie gekoppeld aan reële noden en duurzame evenwichtsdotatie);

• de vennootschapsbelasting budgettair neutraal hervormt -dus niet
verlaagt- waarbij alle ondernemingen bedrijfsbelasting betalen in verhouding tot hun reële winsten en zonder gunstregimes of onrealistische
terugverdieneffecten;

• verhindert dat verloning met minder of zonder sociale bijdragen wordt
uitbetaald.

• onder het mom van mobiliseren van spaargeld voor investeringen, geen
nieuwe voordelen geeft aan kapitaalkrachtigen ;
• de realisatie van een FTT mogelijk maakt;
• ijvert voor betere inning en tegen belastingfraude en –ontwijking strijdt;
• de wet op minnelijke schikking grondig bijstuurt;
• optreedt tegen de ontwijking via managementvennootschappen;
• inspectiediensten harder laat optreden tegen belastingontwijking via
digitale platformen.

Social-profit en openbare diensten
De balans van de regering-Michel tot op vandaag is negatief
• Zij bespaart zwaar in de werkingsmiddelen van diensten en via nietvervanging van overheidspersoneel.
• Ze snijdt eenzijdig in het statuut van ambtenaren en onderwijzend personeel.
• Ze voert geen echt overleg met de vakbonden van het overheidspersoneel of van de social profitsectoren.

Een goed werkende overheid is vooral van belang voor werknemers
en mensen aangewezen op een uitkering. Wie rijk is kan immers
beroep doen op private en commerciële diensten. Maar gebrekkige
overheidsdiensten zijn finaal nefast voor de hele samenleving.

We eisen van een regering dat ze:
• niet alleen investeert in infrastructuur, maar ook in non-profit en openbare diensten;
• de laatste schijf van de tax shift vastlegt voor social-profit en beschutte
werkplaatsen ;
• inzet op echt overleg met vertegenwoordigers van haar eigen personeel
en dat van de non-profit;
• inzet op maatschappelijk nuttige jobcreatie en op beter werkbaar werk.

