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en basisloon van 1.000
euro voor werklozen.
Dat is één van de zeven
punten waarmee de
sp.avoorzitter John Crombez
ons systeem volledig wil
omgooien. “We moeten onze
uitgangspunten volledig
herdenken”, benadrukt hij in
zijn nieuwe boek Ctrl Alt
Delete. Maar van het resultaat
zijn de experts nog niet
helemaal overtuigd.

1. Sociale zekerheid mag
niet meer kosten dan 30%
van de nv België
Sp.a wil een plafond zetten op
de uitgaven voor de sociale zekerheid: maximaal 30% van het bruto binnenlands product. In 2015
waren de uitgaven goed voor 25%
van het bbp.
Wat zegt de expert?
“Ik heb bezwaren tegen een plafond”, zegt Jozef Pacolet, expert
sociale zekerheid aan de KU Leuven. “De sociale bescherming
moet gewoon de behoefte volgen.
In de eerste vooruitzichten zitten
we in 2040 aan 28%. Een plafond
heeft dus weinig nut.”
Hoe haalbaar is het?
Het plan van sp.a is perfect haalbaar, de komende jaren komen
we immers in de verste verte niet
in de buurt van de 30%.

2. Volledige
tewerkstelling door
basisloon van 1.000 euro
Het voorstel doet denken aan
een algemeen basisinkomen,
maar is niet vrijblijvend. Alleen
werklozen die “bereid zijn om
zich in te spannen voor samenleving” krijgen het bedrag. Die
“werkbereidheid” gaat van kinderen opvoeden, zorgen voor
zieke of oude familieleden, ...
Alle activiteiten die nuttig
en zinvol zijn voor de welvaart en het welzijn van de
samenleving.
Wat zegt de expert?
“Dit is gewoon een
vorm van werklozensteun zoals er vandaag
ook al een werkloosheidsuitkering bestaat”, zegt economieprofessor Paul
De Grauwe. “Dit is
niet te vergelijken met
de grotere uitdaging van
een universeel basisinkomen.”
Hoe haalbaar is het?
De term basisloon dient vooral
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Sp.a wil basisloon
van 1.000 euro
voor werklozen
Het oordeel van experts over de
‘baanbrekende’ plannen van John Crombez
om meer respect te tonen voor
wie werkloos is, maar toch nuttig
werk verricht. Het plan is niet
goedkoop, maar wel haalbaar.

Hoe gaat sp.a
dat betalen?

3. Weg met aftrekposten,
eerste 1.000 euro
belastingvrij

Om zijn plannen te financieren,
wil sp.avoorzitter John Crom
bez deze maatregelen nemen:

Door minder aftrekposten en
uitzonderingsregels op te stellen,
kan de belasting op werk met
minstens 10% naar omlaag.
Tegelijk wil Crombez
de eerste 1.000 euro
per maand die je
verdient, op welke
manier dan ook,
belastingvrij maken.
Wat zegt de ex
pert?
“Minder aftrekposten en een bredere belastbare basis maakt het systeem
veel
eenvou-

* Belasting op grote vermo
gens: 2 miljard euro
* Aanpak van de fraude op vijf
jaar: 1 miljard
* Halvering van de recht
streekse subsidies voor gro
te bedrijven: 7 miljard
* Snoeien in de extra
uitkeringen en on
rechtstreeks subsidies
voor bedrijven: 4 mil
jard
* Vereenvoudiging
van het overheidsap
paraat (onder andere
van de belastingaan
gifte): 1 miljard
* Een kwart minder subsi
dies aan bedrijfswagens:
1 miljard

John Crombez met zijn
boek Ctrl Alt Delete.
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diger en eerlijker”, zegt fiscaal expert Michel Maus (VUB). “Door
het schrappen van uitzonderingsregels valt het systeem wellicht
ook wel te financieren.”
Hoe haalbaar is het?
Met een drastische vereenvoudiging kan het nieuwe systeem werken. Aan het afschaffen van de
verschillende aftrekposten zal
een stevige discussie voorafgaan.

4. Nooit meer een
belastingbrief invullen
Automatisering en doorgedreven vereenvoudiging moeten ervoor zorgen dat alle werknemers,
zelfstandigen en kmo’s een vooraf
ingevulde aangifte ontvangen.
“Als ze akkoord gaan met het
voorstel van de overheid, is de belasting definitief en ziet de administratie af van fiscale controle”,
zegt Crombez.
Wat zegt de expert?
“Een volledige uitbreiding lijkt
mij gevaarlijk. Het zet de deur
open naar misbruik door de fiscus, aangezien de berekening zo
complex is dat mensen hun belastingbrief niet gemakkelijk kunnen
controleren”, zegt Maus.
Hoe haalbaar is het?
Het idee klinkt goed, maar er zal
een héél drastische vereenvoudiging nodig zijn om dat ooit haalbaar en aanvaardbaar te maken.

5. 1,8 miljard
procedurekosten worden
kwijtgescholden
Bijna 350.000 Belgen hebben
door achterstallige rekeningen, zoals voor ziekenhuiskosten, een schuldindustrie gecreëerd die goed is voor 1,8
miljard euro. “Mijn voorstel is
om éénmalig de kosten op
schulden tot 2015 kwijt te schelden. Als je de oorspronkelijke rekening al betaald hebt, heb je je
schuld ingelost en worden procedurekosten
kwijtgescholden.”

CD&V-lijsttrekker Peeters lost niets over mogelijke coalities

b De Wever en Peeters onderstrepen beiden dat ze in 2017
nog niet met de gemeenteraads-

verkiezingen in 2018 willen bezig zijn. Toch werden er afgelopen weekend de nodige speldenprikken uitgedeeld.
De Wever verklaarde enkele
weken geleden dat CD&V samen met sp.a, Groen en PVDA
een vierkoppige draak vormt
die hem uit het zadel van burgemeester wil lichten.
“Ik vind dit een zeer merk-

waardige uitspraak van een burgemeester”, zegt Peeters in het
VRT-programma De Zevende
Dag. “We gaan in 2018 als
CD&V naar de kiezer. Het is onze ambitie om in het midden
van het bed te belanden.” Over
een mogelijke coalitie spreekt
Peeters zich niet uit. De Wever
doet dat wel. Groen-fractieleider Wouter Van Besien poogde

6. Voor iedereen een vol
pensioen na 42 jaar
werken
“Wie op 18 begint, stopt op 60.
Wie op 24 begint, stopt op 66”,
zegt Crombez. “Ben je ziek, zorg
je voor je kinderen of zit je zonder
job, dan blijft de teller lopen. Dat
is eerlijk en eenvoudig.” Crombez
voegt daar wel aan toe dat wie
meer jaren effectief gewerkt
heeft, ook een hoger pensioen zal
krijgen.
Wat zegt de expert?
“Dit gaat de betaalbaarheid van
het systeem in de problemen
brengen”, zegt Jozef Pacolet, expert sociale zekerheid aan de KU
Leuven. “De federale vergrijzingscommissie houdt daarom nog altijd de logica aan van 45 jaar werken in plaats van 42 jaar.”
Hoe haalbaar is het?
Sp.a draait hiermee de klok terug. Zo goed als alle experts betwijfelen of dat wel betaalbaar is.

7. Gegarandeerd
basispensioen voor
jongeren
Om het pensioen van de huidige
jongeren te verzekeren, wil
Crombez binnen 42 jaar aan iedereen een basispensioen geven.
Wat zegt de expert?
“Als jongere zou ik mij ongerust
maken over een basispensioen”,
zegt Pacolet. “Dat wekt de illusie
dat het pensioen een pak lager zal
liggen dan nu, terwijl de vergrijzingscommissie de huidige jongeren nog altijd een pensioen wil
geven dat gelijkwaardig is aan dat
van vandaag.”
Hoe haalbaar is het?
Met een basispensioen kan sp.a
nog alle kanten uit. Het lijkt vooral een manier om jongeren van
vandaag gerust te stellen.
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twijfel te zaaien over de intentie
van N-VA over een mogelijke coalitie met Vlaams Belang. “Het
is uitgesloten dat we gaan samenwerken met extremistische
partijen van links en rechts”,
zegt De Wever. “Zo’n coalitie
kost de stad jobs en geld.” De
Wever verwijst daarmee naar de
mogelijke samenwerking van
sp.a en Groen met de PVDA.
Op de oproep van Peeters naar
minder haantjesgedrag in de
politiek reageert De Wever gevat. “Zoals ze in Antwerpen zeggen: het is ne goeie die het zegt.”

“Onze ambitie: het midden van het bed”
Antwerps CD&Vlijsttrekker
Kris Peeters laat zich nog niet
uit over mogelijke coalities.
Antwerps burgemeester De
Wever (NVA) herhaalt dat hij
niet wil samenwerken met
extreemlinks en rechts.

Crombez wil ook de overgang
maken naar een nieuw incassosysteem.
Wat zegt de expert?
“Ik stel mij ernstige vragen bij
het plan”, zegt professor gerechtelijk recht Benoit Allemeersch
(KU Leuven). “De rechtszekerheid van de schuldeisers komt in
het gedrang. Die bedrijven of instellingen, zoals ook ziekenhuizen, hebben die kosten vaak al ingeschat in hun budget. Dat kan
hen in de problemen brengen.”
Hoe haalbaar is het?
Sp.a gaat een stevige juridische
veldslag tegemoet als ze dit plan
wil doorvoeren.

Kris Peeters.
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