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Vooraan

REACTIES

De N-VA-plannen zijn
een regelrechte
terugkeer naar de
asociale recepten
van de jaren 80.

sp.a-vicepreMier
JOHAN VANDE LANOTTE

PIETER BLOMME

‘Alshetopbegrotingaankomt,heeft
DiRupoeenboswandelinggedaan,
terwijl hij een marathon gepland
had’, zei N-VA-ondervoorzitter Ben
Weyts gisteren bij de voorstelling
vanhetbecijferde sociaal-economi-
scheplanvandeN-VA. ‘Het isonmo-
gelijk omdiezelfdemarathonnu in
twee jaar te lopen.’Dus inplaats van
een begrotingsevenwicht in 2016,
plantdeN-VAdatpas in2018.Daar-
mee wijkt de partij af van de be-
staandemeerjarenbegrotingdieeen
evenwicht voorziet in 2016 en een
overschot in 2017.

Hetuitstellenvanhetbegrotings-
evenwichtmoet ruimtemakenvoor
een lastenverlagingvoorbedrijven .
Daarvoor trekt deN-VA 4,5miljard
eurouit,maar tegelijk schraptzede
geplande lastenverlaging van
1,3miljard euro van de regering-Di
Rupo. Voor personen voorziet de
N-VA een belastingverlaging van
2,4miljard euro, waarvan een deel
uitsluitend voor de laagste inko-
mens. Het uitstel van het begro-
tingsevenwicht creëert volgens de
N-VAook ruimte omdeminimum-
pensioenen te laten stijgen en het
leefloontotbovendearmoedegrens
op te trekken.

DeN-VAkreegdevoorbijeweken
heel wat kritiek dat ze een sociaal
bloedbadwilaanrichten. Onderan-
deredesp.abeschuldigtdeN-VAer-
van via eenbevriezing vandeuitga-
ven-deMoesennorm-tewillensnij-
den in de pensioenen. Volgens de
N-VA klopt dat niet. Ze wijst er op
datzedevolgendevijf jaarzelfsmin-
der bespaart dan Open VLD. De
Moesennorm geldt alleen voor de
eerste twee jaarenniet voordepen-
sioenen. ‘Depensioenen latenwede
volgende vijf jaar met 6,9 miljard
euro stijgen.We zijn de gulste pen-
sioenpartij van allemaal.’

HoegaatdeN-VAdatbetalen? In
deeersteplaatsviaeenindexsprong.
Dat levert volgensdepartij volgend
jaar1,7miljardeuroop,omdatde lo-
nen van de ambtenaren en de pen-
sioenennietwordenaangepast aan
de inflatie.Alleendeminimumpen-
sioenen en -lonenwordenwel nog
geïndexeerd.

Voorts wil de N-VA breken met
het ‘passief arbeidsmarktbeleid’. Zo
moeten de wachtuitkeringen voor
schoolverlaters worden afgeschaft,
moetenwerklozen na twee jaar te-
rugvallen ophet leefloon,moet het
brugpensioenuitdovenenhet tijds-
krediet voor wereldreizen worden
afgeschaft.

Daarnaast moeten de uitgaven
van de federale overheid (inclusief
gezondheidszorg) voor twee jaar
wordenbevroren,moetendeuitga-
ven voor gezondheidszorg ook na
2016 trager groeien en rekent de
partij op een besparing doordat

mensen langerwerken endus later
met pensioen gaan. De N-VA ver-
mindert de pensioenen voor wie
voorzijn65stemetpensioengaaten
rekent erop dat meer mensen ook
na hun 65ste blijven werken. Ver-
vroegd pensioen kan vanaf 60 jaar,
maar door de pensioenmalusmoet
je danwel fors inleveren.

In tegenstelling totOpenVLDre-
kent deN-VAook opnieuwe belas-
tingen,voor1,2miljardeuro.Daarbij
wordtgemiktopmeerecofiscaliteit
en inkomstenuit indirectebelastin-
gen. Het gaat bijvoorbeeld om de
verhoging van de accijnzen op rol-
tabak enoppesticiden endebetere
inning van btw-inkomsten. Ook de
nucleaire rente, de taks op produ-
centen van kernenergie, wordt op-
getrokken.

DeN-VAwil ookdenotionele in-
trestaftrek of het belastingvoordeel
voor bedrijven met veel eigen ver-
mogen laten uitdoven. In de plaats
daarvanwil ze het tarief in de ven-
nootschapsbelasting laten zakken
van 33,99 procent tot 25 procent.

‘Met dit plan stekenweonzenek
uit’, besloot voorzitter Bart DeWe-
ver. ‘Maar het is logisch dat we als
grootste partij dat risico nemen.’
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DeN-VAwil pas in 2018 enniet
in 2016weer aanknopenmet een
begroting in evenwicht. ‘Anders
is er geen ruimte omeenherstel-
beleid en een sociaal beleid te
voeren.’

‘WEG MET
PEST-
BELASTINGEN’

als de n-va federaal aan de
macht komt, wil ze onmiddel-
lijk een reeks ‘pestbelastingen’
terugdraaien. ze denkt daarbij
aan de geplande hogere be-
lasting op de liquidatiebonus,
het strengere regime voor
bedrijfswagens en de mon-
sterboetes van 309 procent.
Maatregelen die volgens de
n-va stuk voor stuk kwaad
bloed hebben gezet bij onder-
nemers en zelfstandigen. de
afschaffing van de drie pest-
belastingen kost volgens de
n-va 115 miljoen euro. voorts
wil ze bedrijven vijf jaar fiscale
zekerheid geven door met de
ondernemerswereld een ‘fis-
caal pact’ af te sluiten.

PIETER BLOMME

‘WewillendePeersman-toetsdoor-
staan’, was de redenering van de
N-VA.Daarmeedoeltdepartijopde
meningvanGertPeersman,hoogle-
raar aan de Universiteit Gent. Hij
haaldeonderanderehetCD&V-plan
door demangel.

Peersman ziet in het N-VA-plan
positieve en negatieve punten. ‘Het
is inelkgevalhetmeest transparan-

te plan.’ En ook de timing zit goed.
‘Zevoerenvanafdagééneenherstel-
beleid, terwijlanderepartijende las-
tenverlagingen met een paar jaar
uitstellen.’ Peersman verwijst naar
OpenVLDdie pas op het einde van
deregeerperiodeeen loonlastenver-
laging voorziet en naar CD&V ‘die
eerst de belastingenoptrekt endan
pas de loonlasten verlaagt’.

Negatief is dan weer dat ook de
N-VA zich op sommige punten ‘rijk
rekent’. Zo begrijpt Peersman niet
‘hoe 2miljard euro terugverdienef-
fecten mogelijk zijn, terwijl meer
dan10miljardwordtbespaard’. ‘Dat
is absurd.’ Ook de opbrengsten uit
de indexsprong zijn overschat. ‘De
N-VA is vergeten - en ze geven dat
toe -dateen indexsprongeennega-

tieve impact heeft op de fiscale in-
komstenende inkomstenvandeso-
ciale zekerheid.’

VoortsgelooftPeersmannietdat
de maatregelen die de N-VA voor-
stelt in de pensioenen en op de ar-
beidsmarkt zo snel geld zullen op-
brengen. ‘De invoeringvaneenpen-
sioenmalus endebeperking vande
werkloosheidsuitkering in de tijd
hebbenpaseenreëeleffectopdebe-
groting na vijf tot tien jaar.’ Dat
komt omdat een pensioenhervor-
ming niet bruusk kan ingevoerd
worden, stelt Peersman. Ook in an-
dere landenwerdeenovergangspe-
riode voorzien.

Tot slot merkt Peersman op dat
debesparingvandeN-VA ‘asymme-
trischgespreid is’overdebevolking.

‘De ondernemingen kunnen reke-
nenopeengrote lastenverlagingen
de spaarders worden gevrijwaard.
Het zijn vooral de werknemers die
getroffen worden. Ze krijgen wel
een belastingverlaging, maar dat
wordt tenietgedaandoordatzehun
indexverliezen.Enbovendienmoe-
ten ze veel langer werken.’ Ook de
werklozenendebruggepensioneer-
denzijn volgensPeersmanhet kind
vande rekening.

In verhouding ligt de focus van
de besparingen volgens de hoogle-
raar ook te veel opde federale over-
heid en teweinig opVlaanderen en
de andere regio’s. ‘Het is nochtans
de federaleoverheiddiedeextrage-
vangenissenzalmoetenbetalendie
deN-VAwil.’

‘Dewerknemers enwerklozenbetalende rekening’
‘Het zijn vooral dewerknemers
enwerklozen die de rekening
betalen vanhetN-VA-bespa-
ringsplan. De ondernemers en
spaardersworden gespaard’, is
de conclusie vandeGentse
econoomGert Peersman.

Eénding is zeker. DeN-VA
steekt haar nek uitmet een
gedetailleerd besparings-

plan. Ze kiest voor een combina-
tie vanhardemaatregelen en in-
vesteringen in sociaal beleid. Zo
schaft ze het brugpensioen af,
krijgenwerklozenna twee jaar
niet langer eenuitkering en
neemt ze de index af.Maar tege-
lijk gunt ze iedereen een lasten-
verlaging en trekt ze het leefloon
endeminimumpensioenenop.

Omdat te betalen kiest ze voor

de schoktherapie van een index-
sprong. Dat verbetert de concur-
rentiekracht enhelpt de begro-
ting. Bovendien kunnenOpen
VLD enCD&Vdaar geen kritiek
ophebben,want beide partijen
stelden al hetzelfde voor.

Tegelijkmaakt dat deN-VA
kwetsbaar. Niet alleenwerkne-
mers,maar ook ambtenaren en
gepensioneerdenmoeten een
deel vanhun loon afstaan. De par-
tij geeft een stok aanhaar tegen-
standers omhaarmee te slaan.
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Kwetsbaar

N-VAsteltbegrotingsevenwicht
met twee jaaruit tot 2018

Bart DeWever. © photo news

Het N-VA-plan is het
meest transparante
van allemaal.

hoogleraar ugent
GERT PEERSMAN

Met de N-VA is het
niet ‘showme the
money’ maar ‘no
more money’ voor de
werknemers.

ps-voorzitter
PAULMAGNETTE

Met de N-VA gaan
accijnzen, btw en
ecotaksenmet 1,2
miljard euro omhoog.
En het begrotings-
evenwicht wordt pas
bereikt in 2018. Le PS
flamand est arrivée.

begrotingsspecialist
open vld
LODE VEREECK

Een indexsprong
kost een gezin met
een inkomen van
40.000 euro per jaar
800 euro op jaar-
basis.

groen-voorzitter
WOUTER VAN BESIEN


