
TAX SHIFT
   EEN MISSER 
   VAN FORMAAT

Deze tax shift is helemaal 
niet de taxshift die wij 
voor ogen hadden.

We vroegen een tax shift die inkomens 
uit arbeid minder belast en vermogens meer:

-  met een rechtvaardige fiscaliteit die een grotere  
inspanning vraagt aan de vermogenden;

-  die eerst en vooral de koopkracht van de  
werknemers en uitkeringsgerechtigden versterkt;

-  die gerichte bijdrageverlagingen geeft aan sectoren 
waar de werkgelegenheid is bedreigd.

We kregen een tax shift:

-  met vooral verhogingen van BTW en accijnzen;
-  met een massieve bijdrageverlaging voor werkgevers;
-  met een beperkte en nog onduidelijke verlaging  

van de personenbelasting;
-  deels te financieren met besparingen,  

onder andere in de openbare diensten.
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Nationale manifestatie

De werknemers en de uitkeringsgerechtigden betalen nog maar eens het gelag.
Dit kan niet door de beugel. We laten onze stem horen.
We eisen een rechtvaardig, doelmatig en evenwichtig beleid.

Deze tax shift:
1. is onrechtvaardig:

-  verhogingen van BTW en accijnzen treffen het meest de lagere inkomens;
-  vermogenden worden gespaard: geen vermogensbelasting, geen belasting op werkelijke huurinkomsten,  

geen inperking van de notionele intrestaftrek...;
-  in de plaats een optrekking van roerende voorheffing, opnieuw amnestie voor fraudeurs en een fletse  

speculatieve meerwaardebelasting;
-  de fiscale afroming van het vakantiegeld voor invaliden werd niet opgelost.
 
2. zorgt niet voor “jobs, jobs, jobs”:

-  een groot deel van de bijdrageverlagingen komt terecht bij sectoren en bedrijven die dit niet nodig hebben;
-  niets belet dat werkgevers die bijdrageverlaging niet doorsluizen naar hun aandeelhouders;
-  voor de non-profit is er geen enkele garantie op omzetting in werkgelegenheid;
-  de loonkloof met de buurlanden is al lang gedicht, zeker na de indexsprong.
 
3. laat werknemers en wie van een pensioen of een uitkering moet leven de factuur betalen:

-  naast de nieuwe bijdrageverlaging kregen de werkgevers een stapel andere toezeggingen:  
indexsprong van 2%, schrapping van de tweede maand loonwaarborg bij ziekte,...

-  de beloofde 100 euro netto meer voor sommige werknemers zou de hogere BTW en accijnzen moeten com-
penseren. Maar ze is geen compensatie voor alle koopkrachtverlies dat de werknemers en uitkeringsgerech-
tigden al ondergingen: indexsprong, inleveringen in de sociale zekerheid, duurdere overheidsdiensten,...;

-  bovendien volgen nog 900 miljoen verdere besparingen in de sociale zekerheid.
 
4. is helemaal geen shift/geen verschuiving van belastingen:

- want slaat een gat van ruim 750 miljoen, op te vullen door nog meer besparingen bij de overheid (“redesign”).
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