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Brussel

Wat de regeringen 
wel en niet doen

WAT DE REGERINGEN DOEN:

• Een invoering van een speculatietaks die men zeer eenvoudig kan omzeilen. Opbrengst 28 
miljoen euro.

•	 Een	lage	diamanttaks	die	leidt	tot	een	definitieve	vrijstelling,	waardoor	verdere	controle	in	
allerhande	vormen	van	fiscale	fraude	en	criminele	activiteiten	onmogelijk	wordt.	Opbrengst 
50 miljoen euro. Ter	herinnering:	het	Belgische	luik	in	de	SwissLeaks-HSBC-affaire,	waar	
vooral	diamantairs	opdoken,	gaat	over	6 miljard euro. 

•	 Een	kaaimantaks	op	het	vermogen	dat	verstopt	zit	in	buitenlandse	financiële	constructies,	
waarvan	de	opbrengst	in	twijfel	wordt	getrokken	door	de	inspectie	van	Financiën.	Belasting-
plichtigen	die	een	kaaimantaks	betalen,	krijgen	een	fiscale	amnestie:	ze	kunnen	niet	langer	
extra	fiscaal	gecontroleerd	worden.	De	regering	viseert	met	de	kaaimantaks	57	miljard	euro	
dat	verstopt	is	in	belastingparadijzen.	De regering hoopt op een opbrengst van 460 mil-
joen euro.

WAT DE REGERINGEN NIET DOEN:

•	 Een	vermogensbelasting	invoeren	van	1%	op	alle	vermogens	boven	de	1	miljoen	die	6	miljard	
euro kan opbrengen.

•	 Het	invoeren	van	een	meerwaardebelasting.	Door	het	ontbreken	van	een	meerwaardebelas-
ting	betaalde	Marc	Coucke	geen	cent	belasting	op	de	meerwaarde	van	1,24	miljard	euro	bij	
de verkoop van Omega Pharma aan de Amerikaanse sectorgenoot Perrigo.



Elke	maand	staan	er	afgerond	600.000	werklozen	klaar	voor	30.000	vacatures.	Waarom	dan	zie-
ke	mensen	opjagen	om	een	job	te	zoeken?	Waarom	mensen	zonder	werk	in	de	armoede	drijven?	
Moet	elke	laagbetaalde	job	aanvaard	worden?	Het	resultaat	is	dat	de	concurrentie	wordt	opge-
dreven	tussen	de	werknemers.	Hierdoor	krijgen	de	werkgevers	de	macht	om	de	arbeidsomstan-
digheden	en	het	loon	van	hun	werknemers	af	te	bouwen.	
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De	budgettaire	verwachtingen	van	de	speculatietaks,	de	diamanttaks	en	de	
kaaimantaks	brengen	samen	500	miljoen	euro	op.	De	vermogensbelasting	die	
het	ACV	voorstelt,	brengt	6	miljard	euro	op.

De	voorziene	milieubelastingen	betreffen	elementen	waarmee	de	mensen	niet	
gemakkelijk	hun	gedrag	kunnen	veranderen:	transport	omdat	er	onvoldoende	
alternatieven	zijn	en	energieconsumptie.	Dit	maakt	duidelijk	dat	de	regeringen	
de	ecologische	taksen	gebruiken	om	nieuwe	belastingen	te	rechtvaardigen.

Een	omgekeerde	taks	shift:	nieuwe	geschenken	voor	Electrabel,	hogere	fac-
turen	voor	de	gezinnen.	De	regering	wou	zelf	de	prijsverhoging	uit	de	index	
halen.	Het	ACV	heeft	dit	kunnen	tegenhouden!

Wat	de	regeringen	doen:
• Het elektriciteitsverbruik 40% duurder maken, 

waardoor de gemiddelde elektriciteitsfactuur 
met 250 euro per jaar stijgt. 

Wat	de	regeringen	niet	doen:
• De kerncentrales van Doel 1 en 2 sluiten. Ze blij-

ven actief tot 2026. Electrabel moet naar eigen 
zeggen 700 miljoen euro investeren om de twee 
kerncentrales langer te laten draaien. Maar de re-
gering springt bij door de jaarlijkse belasting van 
469 miljoen euro die Electrabel moet betalen, te 
verlagen vanaf 2016 naar 130 miljoen euro. Een 
jaarlijks cadeau van 339 miljoen euro. 

Wat	de	regeringen	doen:
• Het bedrag van de werkloosheidsuitkering en 

van de ziekte-uitkering verlagen. Daardoor zullen 
langdurig zieken tussen de 240 en 540 euro per 
jaar verliezen. Werklozen, ouderen en zieken wor-
den opgejaagd om jobs te zoeken die er niet zijn.
Geschatte opbrengst: 275 miljoen euro.

Wat	de	regeringen	niet	doen:
• De werkgevers verplichten om in ruil voor de 

massale loonkostverminderingen tewerkstelling 
te creëren. In 2014 kregen de ondernemingen 
12,1 miljard euro subsidies. Dat is bijna evenveel 
als het bedrag aan belastingen die de onderne-
mingen betalen aan vennootschapsbelasting: 
12,4 miljard euro. De subsidies aan de bedrijven 
zijn dus even groot als de opbrengst van de ven-
nootschapsbelasting. De	 komende	 jaren	 komt	
daar	5	miljard	euro	bij. Ondanks deze subsidies 
verminderde de werkgelegenheid in de privésec-
toren met 58.000	jobs.

Wat	de	regeringen	doen:
• De accijnzen op diesel verhogen. Geschatte op-

brengst: 300 miljoen euro.

Wat	de	regeringen	niet	doen:
• Zorgen voor alternatieven. Zo worden ritten bij 

de Lijn 40 à 50% duurder en bespaart men bij de 
NMBS.

Guido Deckers - Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

Daarom allemaal samen naar de NATIONALE BETOGING  
op 7 oktober 2015 tegen de afbraakpolitiek van  

de regeringen en voor de herverdeling van de rijkdom.


