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U it demeest recente cijfers
vandeVDABblijkt dat in
Vlaanderendewerkloos-
heid gestegen is bij jon-
geren en vooral bijmen-

sen van allochtone afkomst. Bij die laat-
ste groepheeft dat volgens deVDAB te
makenmet hun zwakke positie opde ar-
beidsmarkt, hundemografie enmet de
hogemigratie.

Tegelijkertijdwordenwe rondde
oren geslagenmet discriminatie in be-
paalde uitzendkantoren of in bepaalde
dienstenchequebedrijven. Discriminatie
opde arbeidsmarktwordtmaar al te
dikwijls onder demat geveegd, alsof het
vanminder belang is ennietwijd ver-
spreid. Nochtans is het deze reële discri-
minatie die tot gevolg heeft dat een
vreemdenaamof een vreemde afkomst
al volstaat omgeen kansen te hebbenop
de arbeidsmarkt, ongeacht of je onge-
schoold danwel hooggeschoold bent.
Eenmaatschappij die om redenen van
discriminatie en racisme elk perspectief
aanmensen ontneemt, kweekt alleen
maar een steeds groterwordende groep
van gefrustreerde burgers. Zoals de cij-
fers vandeVDAB al heel lang aantonen,
heeft goede of slechte conjunctuurwei-
nig of geen invloed opde kansen van al-
lochtonenopduurzame en kwalitatieve
tewerkstelling. Ze blijven slecht.

Hoog tijd dus omdeogennietmeer
te sluiten endiscriminatie grondig aan
te pakken. En voor diegenendie altijd
zeggendatwat Vlaanderen zelf doet, het
beter doet, deze boodschap:wehebben
eenVlaamse sociale inspectie, onder de
bevoegdheid vandeminister vanWerk,
PhilippeMuyters. Deze inspectie dient in
ieder geval versterkt teworden: de pro-
blematiek vande illegale tewerkstelling,
weer in de belangstelling nade tragi-
sche dood van twee Poolse chauffeurs,
toont dat aan.Het beleid dient deze in-
spectie ook veelmeer in te zetten om
discriminatie aan te pakken.Maar daar-
voor is het noodzakelijk dat het beleid in
Vlaanderende problematiek niet alleen
ernstig neemt,maar bovendien ook als
prioritair behandelt. Tot op vandaag is
daar beleidsmatig niet veel van te zien.

Zolangwe als bedrijven en alswerk-
nemers diversiteit in onzewerkomge-
vingniet aanvaarden als de normaalste
zaak vandewereld, zullen discriminatie
en racisme aande basis liggen van een
structurele uitsluiting van grote groepen
mensenuit onze samenleving. Demaat-
schappelijke onrust die daardoor kan
ontstaan, zal ons in het ‘rijke enbetere’
Vlaanderenniet bespaard blijven.

Caroline Copers
Algemeen secretaris Vlaams ABVV

‘Hoog tijd omdiscriminatie
grondig aan te pakken’

Deopinie vanZak

De regering is koortsachtig
opzoeknaarmaatrege-
lendiede concurrentie-
kracht vandebedrijven
verbeterenzonderde
koopkracht vanwerkne-

mers aan te tastenendie tegelijkertijd
nietwegenopdebegroting.Hoeonrealis-
tischhetookklinkt, toch ishetmogelijk.
Maardanmoethetbelastingsysteemwel
fundamenteelwordenherzien.

De regeringkandevooropgestelde
doelstellingen immers tegelijk realiseren
doordewerkgeversbijdragenop lonen
drastisch teverlagenen tevervangendoor
eenbtw-verhoging.Voor ietsdatmomen-
teel 100eurokost, betekentdit eenverla-
gingvandearbeidskostenmetbijvoor-
beeld 10euro,gecompenseerdmeteen
verhogingvandebtwmet 10euro.Wat
zijndegevolgenvandezemaatregel?

1.Doorde compensatie vanbeidebe-
lastingenblijft deprijs diede consument
moetbetalenexactdezelfde, 100euro in
het voorbeeld.De impactopdekoop-
kracht is dusneutraal.

2.Ondankshetneutrale effect opde
binnenlandseprijzenverbetert demaat-
regel tochde competitiviteit vandeon-
dernemingen.De redenhiervoor is datde
btwuiteindelijkbetaaldwordt inhet land
vanconsumptie. Voordeexport is dit dus
deongewijzigdebuitenlandsebtw. Inhet
voorbeeldbetekentdit datonzeonderne-
mingendoorde lastenverlagingopar-
beid 10eurogoedkoperkunnenexporte-
ren.Aandeanderekantmaaktdehogere
Belgischebtwde importuit hetbuiten-
land relatief duurder,waardoor er zal
overgeschakeldwordennaar eigenpro-
ducten. Kortom,de verschuivingvanbe-
lastingen resulteert in eenboost vanex-
port eneconomischegroei.

3.Hetdrastisch verlagenvandewerk-
geversbijdragendoetdearbeidskosten
voorondernemingengevoeligdalen.Het
ligt voordehanddatdit, samenmetde
competitiviteitsverbetering, eengunstig
effectheeft opdewerkgelegenheid.Wan-
neerwerknemers relatief goedkoperwor-
den, zullen ze immersmeerworden inge-
schakeld inhetproductieproces.

4.Ookdeoverheidprofiteert vande
maatregel.De verschuiving inbelastingen
opzich isneutraal voordebegroting.De
toenamevandewerkgelegenheid ende
verbetering vande competitiviteit zal ech-
ter eengunstig effecthebben.De ingreep
inhetbelastingsysteemhelptbijgevolg
ookomdeoverheidsfinanciën structureel
te saneren.

Milieu en kapitaal
Alternatieven voordebtw-verhoging zijn
milieu-enkapitaalbelastingen.Beidetypes
zijninteressant,maarkunnenvoordeover-
heidnooithetvolumeaaninkomensverlies
doordelastenverlagingoparbeidcompen-
seren. De reden is eenvoudig. Een signifi-
canteverhogingvanbelastingenopgoede-
rendiehetmilieu vervuilen zal tot substi-

tutie leidennaar goederenmet een lagere
milieubelasting.Datis gunstigvoorhetmi-
lieu,maarhetlevertnietnoodzakelijkextra
inkomstenopvoordeoverheid.

Hetzelfdegeldt voorkapitaalbelastin-
gen.Diekunnenmisschienwel verhoogd
worden,maar als ze tehoogworden, ver-
huist het kapitaal naarhetbuitenland,
metongunstigegevolgenvoordebegro-
ting.

Los vanhet feit dat de voorgestelde
btw-maatregel neutraal is voor de prijs
die consumentenbetalen, rust er onte-
recht een té groot stigmaopdebtw. Een
populair argument tegenbtw als belas-
tinginstrument is dat belastingenpro-
gressiefmoeten zijn. De sterkste schou-
dersmoetenmet anderewoordende
zwaarste lasten dragen. Voor de btw zou
dit volgens sommigenniet het geval zijn.
Btw zou regressief zijn. Aangezien de
laagste inkomens een groter deel van
hun inkomen zouden consumeren (en-
kel consumptie is onderworpen aan
btw), zouden ze relatiefmeer belastin-
genbetalen danhoge inkomens, omdat
die laatste groep een groter deel van zijn
inkomen spaart.

Dat is echter eenmisverstand. Btw is
evengoedeenbelastingop sparen. Sparen
is immersuitgestelde consumptie. Anders
heeft het geennut. Vroegof laatmoethet
spaargeld in eenof andere vormgeconsu-
meerdworden,waardoor jedebelasting
afdraagt aandeoverheid.Als jedebtw
bijvoorbeeldmet 1procent verhoogt, ver-
mindertdat in feitedekoopkracht van
hetgespaardvermogenmet 1procent.Op
diemanier is debtween subtiele vorm
vankapitaalbelasting.Hetzelfdegeldt
trouwens voorondernemerswinsten.De
koopkracht vaneenbepaaldehoeveel-
heidwinstwordt evengoedmet 1procent
afgeroomd.

Btw isdus inhet slechtstegeval lineair,
maar zekergeen regressievebelasting. In-
tegendeel, btw is indepraktijk zelfs pro-
gressief. Voorbasisproductenengelever-
dedienstenmet een sociaal karakter, zo-
als levensnoodzakelijkeproducten, is er
in een lagerbtw-tarief voorzien (momen-
teel 6procent).Dezegoederenhebben
eengroter aandeel inde totale consump-
tie vande lage inkomens.

Vergrijzing
Hoge inkomens consumerendanweer re-
latiefmeer goederenmet eenhogere btw
(momenteel12en21procent),waardoorde
sterksteschoudersookeffectiefdezwaarste
lasten dragen. Dergelijke progressiviteit
zoumenbijeenhervormingeventueelnog
verder kunnenopdrijven.

Een fundamentele verschuivingvan
belastingenoparbeidnaarbtw isdus in
geengeval eenasocialemaatregel.Het
zouzelfs interessant zijn inde context van
devergrijzingsproblematiek.Het is een
publiekgeheimdat vooral de jongeren
zullenmoetenopdraaienvoorde vergrij-
zingskosten. Eenverschuivingvanbelas-
tingenoparbeid (jongeren)naarbtw
(ookouderen)doetdeouderenmeebeta-
len.Doendus.

Gert Peersman
Hoogleraar economie Universiteit Gent.

Een btw-verhoging is geen
asociale maatregel.

Ookmet een
hogere btwdragen
de sterkste
schouders de
zwaarste lasten.

De eurocrisis is terugvan
nooitweggeweest. Ik kan
er alleenmaarbij zuchten.
HaddenwedeGriekse
schuldherschikt toendat

alleennogmaarnoodzakelijk ennogniet
onvermijdelijkwas, danhaddewereld er
andersuit gezien.Ondertussen isde
Grieksekankeruitgezaaid.DeECBheeft
metmeerdan 1.000miljardgoedkoop
geld eendosis chemo toegedienddie ja-
ren zoumeegaan: genoegomdekanker
te vernietigenendepatiënt in revalidatie
te krijgen.

Nietdus. Spanje enook Italië zijn al-
weerhetmikpunt vandemarkten.Alsbij
hendekankerdoorbreekt, gaatde euro
richtingpalliatieve zorgen.DeOlijfzone
vanEurolandzit onderhand ineen regel-
rechtedepressie,met eeneconomie in
acutekrimpenhallucinantewerkloos-
heidspercentages, diebij jongeren
50procentbereiken.

Depressie is politieke zelfmoord.Geen
enkelebevolkingzal eengeorganiseerde
verarmingwillenondergaanals erhaar
geenuitzichtopnieuwewelvaartwordt
geboden.

KijknaardezotternijenbijdeFranse
presidentsverkiezingen.Een toxischemix
vaneconomischnationalisme, arbitraire
staatsinterventie enbelastingverhogingen
zonderhervormingendoordesemtde
programma’s vanbeidegrotekampen.Ex-
treem-links roert zoals altijdde tromvan
deklassenstrijdenhetanti-kapitalisme;
alleenvindthetdezekeernoggehoorook.

Endan is erGriekenland,waarkiezers
op6meinaarde stembusgaanmet radi-
cale, anti-establishmentpartijenalsdege-

doodverfdeoverwinnaars.Niet alleende
toekomst vandeeuroof vandeEuropese
Uniewordt indewaagschaal gesteld.
Zelfs de consensusover een sociaal-gecor-
rigeerdemarkteconomie, dienadeTwee-
deWereldoorlogoveral inEuropa isuit-
gebouwd, komtopdehelling te staan.

Ikhebbesparingenen schuldafbouw

altijdnoodzakelijk en rechtvaardigge-
vonden:wehebbencollectief bovenonze
standgeleefd enmogende rekeningniet
langernaardekinderendoorschuiven.
Maarbesparen sluit niet uit dat erook
verstandig ingroeiwordtgeïnvesteerd.

Degeschiedenis leertonswaaruitzicht-
lozedepressie ineindigt.Wezijnvoorals-
nogbezigeenherhalingvandegeschiede-
nis teorganiseren.Maarhet isniet te laat
omdespiraal te stoppen.Daarvoormoet
geen jotaaandebegrotingsdoelstellingen
veranderen.Maardaarvoormoetwel, op
Europese schaal, een tweedeasvangroei
gekoppeldwordenaandievanbesparin-
gen.AlsEuropaerniet in slaagtbeideas-
sen te combinerendanzal alleendeeerste
haalbaar zijn.Meteennefasteboemerang
totgevolg.Markeeruwagendavoor6mei
enhouuwhart vast.
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Willen we een relancemaatregel met al-
leen maar voordelen? Wel, dat de rege-
ring de werkgeversbijdragen op lonen
drastisch verlaagt en de btw verhoogt.

Markeer uw agenda voor
6 mei en hou uw hart vast.

GERT PEERSMAN


