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Bij een btw-verhoging dragende sterk-
ste schouderswel degelijk de zwaarste
lasten.

B
ij de debatten over het opstellen
vande begroting blijft iedereen
maar herhalen dat eenbtw-verho-
ging asociaal is omdat ze de lagere

inkomensmeer treft dandehogere. Los
vande vraag of eenbtw-verhogingwense-
lijk is, is het tochwel belangrijk omdit
misverstanduit dewereld te helpen.
De redenering luidt als volgt: de laagste

inkomens consumeren een groter aandeel
vanhun inkomen endie consumptie is on-
derhevig aanbtw. Endus betalen ze rela-
tiefmeer btwdandehoge inkomens, die
een groter deel vanhun inkomenkunnen
sparen. Daaruitwordt beslotendat de btw
geenprogressieve,maar een regressieve

belasting is. Dat is eenmisverstand. De btw
is impliciet evengoed eenbelasting op spa-
ren, inclusief het rendement op sparen, en
zelfsmet terugwerkende kracht.
Sparen is immers uitgestelde consump-

tie. Het geld op eenbankrekening is op
zich nietsmeer ofminder danwat bits en
bytes, terwijl de reëlewaarde van cash geld
hooguit dewaarde vanhet papier heeft.
Uiteindelijk draait het omde goederendie
jemet eenbepaald geldbedrag kan kopen,
enniet omhet nominale getal vandat be-
drag op zich. Iedere vormvan spaargeld,
zelfs obligaties of aandelen, krijgt echter
pas een reëlewaarde als je er ietsmee
koopt enhet dus omgezetwordt in…con-
sumptie. Een auto, eenhuis of omhet even
wat. Vroeg of laatmoet het spaargeld on-
der een of andere vormgeconsumeerd
worden, ook al is dat door je erfgenamen,
waardoor je dus btw afdraagt aande over-
heid. De enige vereiste is dat de btw-verho-
gingpermanent is. Enkel bij een tijdelijke
btw-verhoging zou je door eendeel van je
inkomen te sparen aande belasting kun-
nen ontsnappen.

Ondernemerswinsten
Als je de btwbijvoorbeeldmet 1 procent
verhoogt, vermindert dat bijgevolg de
koopkracht vanhet gespaarde vermogen
met 1 procent, omdat je de belastingverho-
gingmoet afdragen aan vadertje staat.
Ookhet spaargeld dat nogniet geconsu-
meerdwerd, ontsnapt dus niet aande be-
lasting. Opdiemanier is de btw zelfs een
subtiele vormvan vermogensbelasting.
Hetzelfde geldt trouwens voor alle intres-
ten ophet spaargeld en opbijvoorbeeld
uitgekeerde ondernemerswinsten. Daar-
vanwordt via de btw-heffing uiteindelijk
evengoed 1 procent extra afgeroomd, bo-
ven opde roerende voorheffing.

De btw is dus zeker geen regressieve be-
lasting die de lage inkomens harder treft.
In de praktijk is ze zelfs progressief. Voor
basisproducten en geleverde dienstenmet
een sociaal karakter, zoals levensnoodza-
kelijke producten, is er immers ook in een
lager btw-tarief voorzien.Momenteel is
dat 6 procent. Deze goederenhebben ty-
pisch een groter aandeel in de consumptie
vande lage inkomens. Hoge inkomens
consumerendanweer relatiefmeer goede-
renmet eenhoger btw-tarief - nu 12 pro-
cent en 21 procent -waardoor de sterkste
schouders ook effectief de zwaarste lasten
dragen. Bij een verhoging vande btwkan
mendeze progressiviteit ookmakkelijk
verder opdrijven.
Ik pleit zeker niet voor eenbelastingver-

hoging. De btw verhogenomhet gat in de
begroting op te vullen is nefast voor de
economie.Maar de opbrengsten integraal
gebruiken omde lasten op arbeid te verla-
gen stimuleert de groei. Net zoals bij een
indexsprongwordenonze ondernemin-
gendoor lagere lasten op arbeid competi-
tiever enworden extra jobs gecreëerd.
Vooralwerknemers ophet randje vande
werkloosheid profiteren daarvan. Dat kan
je tochmoeilijk asociaal noemen?

Deopinie vanZak

Eenbtw-verhoging schiet haar doel
voorbij als ze niet gecombineerdwordt
met een indexsprong.

H
et slechte economische nieuws
vande voorbijeweken,met op
kopde sluiting van FordGenk,
verplicht onze politici een be-

leid uit te stippelen dat ook op lange ter-
mijn een toekomstperspectief biedtmet
jobs en eenpensioen voor onze kinderen.
De pijnpunten vande Belgische economie
zijn al enkele keren in de verf gezet. De te
lage activiteitsgraadmaakt de financiering
vandepensioenenonhoudbaar, de syste-
matische achteruitgang vande concurren-
tiekracht bevordert de uittocht vande in-
dustrie, de onhoudbare overheidsschuld
legt eenhypotheek opde economische
groei enhet overheidsbeslagwerktmarkt-
verstorend. Dat een eenvoudigemaatregel
zoals de indexsprongop zo veel politieke
weerstandbotst, komt danook onwezen-
lijk over.
Tegenstanders argumenterendat een

indexsprongde koopkracht doet dalen,
waardoor de bedrijvenminder afzet heb-
ben enminder jobcreatie. Onderzoek
toont echter aandat voor het gemiddelde
gezin een extra euro inkomen resulteert in
60 eurocent extra consumptie en 40 euro-
cent extra sparen. Vandie 60 eurocent ex-
tra consumptie vloeit nog eens een aan-
zienlijk deel naar buitenlandse consump-
tie. België importeert immers heelwat
consumptiegoederen.

Laagste inkomens
Voor demensenmet de laagste inkomens
daarentegen geldt dat het inkomendoor-
gaans volledig opgebruiktwordt, zodat zij
een indexsprong sterker voelen. Daarom is
het zinvol de laagste inkomens te vrijwa-
ren, zodat de impact opde consumptie
intact blijft.
Het effect van een indexsprongopde

vraagnaar consumptiegoederen geprodu-
ceerd door Belgische bedrijven lijkt in die
optiek danookbeperkt. Dat verwondert
ookniet, want consumptiepatronen zijn
vrij hardnekkig enwijzigenniet onmid-
dellijk bij een tijdelijke reële inkomens-
vermindering, in dit geval van slechts
2 procent. Consumptiewordt vaak afge-
stemdophet verwachte permanente inko-
men, zegmaar ‘lifetime’-inkomen. Endan
speelt toegenomenonzekerheid over job-

behoud veelmeer, zodatmeer aan voor-
zorgssparen zalworden gedaan.
Een tweede argument heeft vaak tema-

kenmet de impact opde armoede in Bel-
gië. Als de koopkracht nietwordt gehand-
haafd via de automatische loonindex-
ering, zullen de ongelijkheid ende armoe-
de in België alleenmaar toenemen,wordt
gezegd. Nochtans is de armoede in andere
Europese landen zonder automatische
loonindexering kleiner dan in België. In
Nederlandwerdde automatische loonin-
dexering afgeschaft in 1982. Sindsdien is
de tewerkstellingsgraad er sterker toege-
nomendanhier. Die ligt er vandaagboven
het Europese gemiddelde, in België niet.
Een indexsprongbiedt in het huidige

economische klimaat heelwat voordelen.
Er is de impact opde begroting,waar een
aanzienlijke inspanningdient te gebeuren
in 2013. Deweddes bij de overheid ende
sociale uitkeringenniet indexeren kan
ruim 1miljard euro opleveren. Dat biedt
niet alleenhet voordeel dat de begroting
oporde komt,maar het geeft ook een
krachtig signaal naar Europa, dat herhaal-
delijk heeft gewezen opdeproblemenmet
de automatisch loonindexering in België.

Zuurstof
Bovendien geeft een indexsprong zuurstof
aandeondernemingen. In een klimaat van
stagnerende economische groei lijkt dat
geenoverbodige luxe. En ten slottewordt
de loonkostenhandicapdie België heeft
opgebouwd tenopzichte vandebuurlan-
denmet een indexsprong ingeperkt. Dat
komtde concurrentiekracht ten goede en
levert bijgevolg ookmeer jobs op.

De btw-verhogingdie nuop tafel ligt en
deels zouwordendoorgeschovennaar een
lastenverlaging op arbeid, lijkt haar doel
voorbij te schieten als ze nietwordt ge-
combineerdmet een indexsprong. Op kor-
te termijn stijgende prijzen bij een btw-
verhoging, en dat leidt opnieuw tot hoge-
re lonendoor de indexering.
Volgens recent eigen onderzoek kan

een indexsprongop korte termijn 23.000
jobs opleveren en gespreid over enkele ja-
ren zelfs 30.000. Dat komt omdat de job-
winst doorminder snel stijgende loonkos-
ten groter is danhet jobverlies door de af-
name in koopkracht. De beste garantie
voor het behoud van koopkracht ende
strijd tegen armoede is net het behoud van
jobs.
Een indexsprongwerd ook in de jaren

80 enkele keren toegepast, ondermeer om
de concurrentiekracht te vrijwaren toende
Belgische frankdevalueerde. Toen zijnwe
ook versterkt uit de crisis gekomen. Een
objectieve doorlichting vande Belgische
economie kanmaar tot één conclusie lei-
den.

D
rie stakingsaanzeggingen
van een spoorvakbond in
eenmaand tijd. Datwordt
niemandgewoon. Geluk-
kig is deNMBSniet repre-
sentatief voor de arbeids-

verhoudingen in ons land.Maar stakingen
maken altijd emoties los. De ergernis voor-
bij,moetenwe eenpaar vragen formule-
ren die teweinigworden gesteld.
1)Hebbenwe cijfers? Kan je de precieze

omvang vande stakingen in België achter-
halen?Hebbenwe een stakingshandicap?
Kunnenweonderscheidmaken tussende
privésector ende publieke sector? Cijfers
over stakingen zijn een zwart gat in de sta-
tistieken, volgens academici. Stakingen
zijn inderdaadmoeilijk te vatten in cijfers.
Volgens een Europese statistiek heeft Bel-
gië de bronzenmedaille inzake het aantal
stakingsdagenper 1.000werknemers in de
periode 2005-2009. Eenberekening vande
federale overheidsdienst voorWerk, Ar-
beid en Sociaal Overleg (WASO) situeert
ons onder het gemiddelde vande tien
EU-kernlanden.
Het aantal verlorendagen is één zaak.

Het aantal betrokken stakers is een andere
zaak, want de ene staking is de andere niet.
Vergelijk de staking van enkele loodsen
met een staking vanhonderden staalarbei-
ders. Het aantal stakingen geeft danweer
een ander beeld.Maar alle cijfers onder-
schatten het fenomeen, omdat in veel ge-
vallen dewerkgever de gestaakte dagen
boekt als gewerkte enbetaalde dagen. En
de stakingsdreigingen, zonder ‘passage à
l’acte’, zijn niet bekend.
2)Hoe effectief zijn stakingen?Hebben

ze hun sociaal doel bereikt?Wat is hun

economische kostprijs?De sociale be-
scherming is vrij goed georganiseerd,
maar ook vrij duur en ze drijft de arbeids-
kosten op.
3)Wat is het preventieve effect vanhet

Belgische bemiddelingsmechanisme?We
weten alleendat er jaarlijks ongeveer 500
bemiddelingsvergaderingenplaatsvinden
opde FODWASO,maarwewetenniets
over de resultaten vandie vergaderingen.

4) Is het normaal dat onze volksverte-
genwoordigers nooit een grondig debat
hebben gevoerd over het stakingsrecht?
Het stakingsrecht in België is immers een
optelling van internationale rechtsbron-
nen, koninklijke besluiten, rechtspraak en
afspraken tussende sociale actoren.Maar
in tegenstelling tot bijna alle landenbe-
staat er hier geenwet over. De kiezer is
monddood. Je zou toch kunnen verwach-
ten dat dewetgevendemacht een rol
speelt, omdat stakingenniet alleen een
zaak zijn vanwerkgevers enwerknemers
maar ook van ‘solidaire’ burgers en
‘egoïstische’ consumenten.

5)Wordt het niet tijd voor een grondig
debat omeenoplossing te vinden voor
twee tegenstrijdige regels vanhet sta-
kingsrecht? Caonummer 5 bepaalt dat
vakbonden een voorafgaandeprocedure
moetennaleven.Maar hetHof vanCassatie
oordeelde in het arrest Debruyne dat elke
werknemer het recht heeft te staken. De
sociale actoren in deNationale Arbeids-
raad kwamendus overeendat vakbonden
stakingenuitroepen, terwijl de recht-
spraak oordeelt dat elk individuhet on-
voorwaardelijk initiatiefrecht heeft om te
staken. België kent dus een zeer liberaal
stakingsrecht.Met als gevolg dat de vak-
bonden in een rolconflict komen, tussen
dewaarde vanhet gegevenwoord (de cao)
endedruk vanhun leden. Daarmee staat
ook eenwezenlijke bepaling vande cao-
wet van 1968 op losse schroeven. Artikel 4
zegt dat de vakbondenper cao aansprake-
lijk kunnenworden gesteld voor de niet-
naleving ervan.Maar als individuelewerk-
nemers de vrijheid hebbenom te staken,
hebbende vakbonden een argument dat
zijmoeilijk aansprakelijk kunnen zijn voor
het niet-naleven van caonummer 5.
De sociale actorenhebben eenpoging

gedaanomde juridischewanorde te kana-
liseren. In 2002 ondertekenden ze eenHe-
renakkoord, eendelicaat evenwicht tussen
stakingsvrijheid, procedures ende tussen-
komst van rechtbanken. De tekst is geen
cao endus juridisch niet afdwingbaar. Ze

verwijten elkaar al tien jaar dat ze hun
woordniet houden,maar opnieuwaan ta-
fel zitten over het onderwerp kanniet. On-
dertussen zit België verveeldmet het inter-
nationale imagodat de arbeidsverhoudin-
genhierweinig constructief zijn.
6)Daaromde laatste vraag.Moet er

geen politiek initiatief komen?Dat kan
zonder provocatie, door eenHogeRaad
voor de SocialeDialoog in het leven te roe-
pen. Die staat buiten het sociaal overleg en
kandus opereren in een comfortzone zon-
der onmiddellijke belangenstrijd. Hij kan
feiten verzamelen over spontane acties, re-
guliere acties, politieke stakingen en socia-
le stakingen.Hij kan analysesmaken van
de aanwas van atypische stakingen, zoals
langzaamaanacties en stakingenbij vol-
macht (staking van eenbeperkt aantal
werknemers op sleutelposities).
EenHogeRaad kanookbijdragen tot

betere arbeidsverhoudingenopdewerk-
vloermet beproefde recepten voor een
goed sociaal klimaat in de fabriek en in de
kantoren. Dat is geen illusie, hoogstens
eendroom. In Frankrijk endeVerenigde
Statenneemtde overheid analoge initia-
tieven, inNederlandde sociale gespreks-
partners.Waaromniet in België?
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Is het normaal dat onze
volksvertegenwoordigers
nooit eengrondigdebat
hebbengevoerdover
het stakingsrecht?

Bij een indexsprong is de
jobwinst doorminder snel
stijgende loonkostengroter
danhet jobverlies door
de afname inkoopkracht.
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Spooracties nopen
tot zes pertinente
vragen over
staken in België.
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Een btw-verhoging
is niet asociaal.

GERT PEERSMAN

Een indexsprong is
eenmust, de poli-
tiekeweerstand
ertegen verbaast.

JOEP KONINGS

Debtwverhogenmoet
niet dienenomgaten in
debegroting te dichten,
maar omde lastenop
arbeid te verlagen.
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Hetwordt echtwel tijd dat de politiek
een initiatief neemt over staken in Bel-
gië.WaaromgeenHogeRaad voor de
Sociale Dialoog oprichten, die buiten
het sociaal overleg opereert?


