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1.000 euro voor werklozen en p
SP.A-voorzitter Crombez stelt radicale
verandering voor, experts oordelen
hoe haalbaar zijn plannen zijn

Een 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. De voorstel
len zijn het resultaat van een lange discussieronde waar
bij SP.A niet alleen te rade ging bij vakbonden of burgers,
maar ook bij bedrijven en werkgeversorganisaties. “We
moeten onze uitgangspunten volledig herdenken”, bena
drukt SP.Avoorzitter John Crombez in zijn nieuwe boek
Ctrl Alt Delete. Maar of die puzzel wel gelegd kan worden,
daar zijn de experts nog niet van overtuigd.
SIMON ANDRIES

Hoe gaat SP.A
dat betalen?
b Belasting op grote vermogens:

2 miljard euro

b Aanpak van de fraude op

5 jaar: 1 miljard

b Halvering van de rechtstreek-

se subsidies voor
grote bedrijven: 7 miljard
b Snoeien in de extra uitkeringen en onrechtstreekse
subsidies voor bedrijven:
4 miljard
b Vereenvoudiging van het overheidsapparaat (onder andere
van de belastingaangifte):
1 miljard
b Een kwart minder
subsidies aan
bedrijfswagens:
1 miljard

€

Volledige tewerkstelling
door basisloon van 1.000 euro 1.000

Het doet denken aan een
Wat zegt de expert? euro
algemeen basisinkomen,
maar geheel vrijblijvend is
“Dit is gewoon een vorm
dit basisloon niet. Alleen
van werklozensteun zoals
werklozen die “bereid
er nu een werkloosheidsuit
zijn om zich in
kering is”, zegt profes Belasting
te spannen voor sa
sor Paul De Grauwe.
aangift
menleving” krij
“Niet te vergelijken
gen het. Die
met de grotere uit
euro
“werkbereid
daging van een univer
heid” ziet SP.A
seel basisinkomen.”
breed: alle activitei
HOE HAALBAAR IS HET?
ten die nuttig en zinvol zijn
voor de welvaart en het
welzijn komen in aanmer
De term basisloon dient
ken
ertonen
king. Denk aan: kinderen
om meer respectwte
opvoeden, mantelzorg, een
voor wie werkloos is, maar
opleiding volgen,... “Zo is
toch nuttig werk verricht.
volledige tewerkstelling
Het plan is niet goedkoop,
haalbaar”, zegt Crombez.
maar wel haalbaar.

1.000

42 jaar

30%

Gegarandeerd
basispensioen

Sociale zekerheid mag niet meer
kosten dan 30 procent van BBP
SP.A wil een plafond
zetten op de uitgaven voor
de sociale zekerheid:
maximaal dertig procent
van het bruto binnenlands
product, dat is de totale
productie van goederen en
diensten in ons land.
“We zullen op voorhand
duidelijk moeten afspre
ken hoeveel we precies
willen uitgeven aan
gezondheidszorg, pensioe
nen, arbeidsongeschikt
heid, en ga zo maar door”,
zegt Crombez. “Als we
boven die dertig procent
dreigen te gaan, moeten
we ingrijpen.”
Niet onbelangrijk: in
2015 waren de uitgaven
goed voor 25 procent van
het bbp.

€
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1Wat,8zegt de expert?

miljard

“Ik heb grote bezwaren
tegen een plafond”, zegt
Jozef Pacolet, expert
sociale zekerheid aan de
KU Leuven. “De sociale
bescherming moet de
behoefte volgen. In de eer
ste vooruitzichten zitten
we in 2040 aan 28 procent
en in 2060 nog maar aan
27 procent. Een plafond
heeft dus weinig nut.”

1.0euro00
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Het plan van SP.A is
perfect haalbaar, de
komende jaren komen
we immers in de verste
verte niet in de buurt van
de dertig procent.

Belastingsaangifte

Een vol pensioen na 42 jaar werken

Onrust binnen
SP.A groeit
Ondanks de voorstellen van
SP.A-voorzitter John Crombez
groeit de frustratie binnen de
partij dat ze nog niet steviger
op de kaart staan. Renaat
Landuyt, burgemeester in
Brugge, gaf in onze krant de
aanzet. Ook Crombez’ voorganger Bruno Tobback laat
van zich horen. “De regering
is dood, en toch plukken wij
de vruchten niet”, zegt hij.
“Dat er een versnelling bij
mag, is voor iedereen duidelijk.” Kamerlid Monica De
Coninck stelt dan weer dat
SP.A “veel meer potentieel
heeft dan ze nu haalt”. (cvs, san)

Het voorstel is simpel.
problemen brengen”,
“Wie op 18 begint,
zegt Jozef Pacolet,
stopt op 60. Wie op
expert sociale ze
24 begint, stopt op
kerheid aan de
66”, zegt Crom
KU Leuven. “De
werken
bez. “Ben je ziek,
federale vergrij
zorg je voor je kinde
zingscommissie
ren of zit je zonder job,
houdt daarom de logica
dan blijft de teller lopen.”
aan van 45 jaar werken in
Wie meer jaren effectief
plaats van 42 jaar.”
gewerkt heeft, zal wel een
HOE HAALBAAR IS HET?
hoger pensioen krijgen.

42 jaar

30%

Wat zegt de expert?

1,8

Gegarandeerd
n hiermee de
basispen
SP.Asioe
draait

“Dit gaat de betaalbaar
heid van het systeem in de

miljard

klok wat terug. Zo goed
als alle experts betwijfelen
of dat wel betaalbaar is.
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Bart De Wever: “Geen andere keuze
dan besparen op sociale zekerheid”
De federale regering
moet dit jaar volgens
NVA voorzitter Bart De
Wever haar budget op
nieuw onder controle krij
gen. En dat kan volgens
hem door te knippen in
de sociale zekerheid.
Onder de regeringMi
chel is de staatsschuld
opgelopen, en Bart De
Wever wil dat in 2017
zien keren.
“Als je de begroting op
orde krijgt, krijg je ook de
schuldgraad op orde. De
toestand is niet drama
tisch, maar moet wel wor

ensioen na 42 jaar
Gegarandeerd basispensioen voor jongeren
zonder stress over hun late
re pensioen.”

geven.” Volgens Marc De
Vos, professor arbeidsrecht
aan de UGent, betekent een
basispensioen de facto een
basisinkomen. “Dat zou een
radicaal andere manier van
denken zijn over wat een
pensioen is.”

Wat zegt de expert?
“Als jongere zou ik mij
ongerust maken over een
basispensioen”, zegt expert
sociale zekerheid Jozef
Pacolet. “Dat wekt de illusie
dat het pensioen een pak la
ger zal liggen dan nu, terwijl
de vergrijzingscommissie
de jongeren nog altijd een
gelijkwaardig pensioen wil
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Speech-schrijfster Geert Bourgeois
onder vuur na viering oud-collaborateur

Hiermee kan SP.A nog alle
kanten uit. Het lijkt vooral
een manier om jongeren van
vandaag gerust te stellen.

“Ze vergezelde alleen
haar grootvader”

Weg met aftrekposten, eerste 1.000 euro belastingvrij

€

Crombez de grote vermo
gens meer laten bijdragen.

Wat zegt de expert?

€

schrappen van uitzonde
ringsregels valt het wel
licht ook te financieren.”

1.000
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“Minder aftrekposten en
een bredere belastbare
Met een grote vereenvoueuro
basis maken het systeem
diging kan het werken.
veel eenvoudiger en
Maar aan het afschaffen
eerlijker”, zegt
van de aftrekposten
fiscaal expert
zal sowieso nog een
Michel Maus
stevige discussie
euro
(VUB). “Door het
voorafgaan.
Belas

1.000
0
0
1.0euro

tings
aangifte -

Nooit meer een belastingbrief invullen
Automatisering en door
gedreven vereenvoudiging
moeten zorgen dat alle
werknemers, zelfstandigen
en kmo’s een vooraf inge
euro
vulde aangifte ontvangen.
“Als ze akkoord gaan met
het voorstel van de over
heid, is de belasting defini
tief en ziet de administra
tie af van fiscale controle”,
zegt Crombez. “De vrijge
komen middelen en tijd
kunnen de belastingdien

1.000

42 jaar

sten benutten om groot stingde
berekening zo complex
la iss- dat
schalige internationaleBe ngifte
mensen hun belas
a tingbrief
fraude op te sporen.” a
zelf
weniet
rkengemak
kelijk kunnen controle
Wat zegt de expert?
ren.”

30%

“Gepensioneerden en stu
denten krijgen nu ook al
een vooraf ingevulde aan
gifte”, zegt Maus. “Maar
een volledigewuitbreiding
erken
lijkt gevaarlijk. Het zet de
deur open naar misbruik
door de fiscus, aangezien
milja

30%

42 jaar

1,8

rd
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Het idee klinkt goed,
maar er zal een héél drastiGegarande
sche vereenvoudiging
erd
b
asom
ispedat
nodig zijn
nsioeooit
n haalbaar én aanvaardbaar te
maken.

rd
1,8 miljard procedurekosten worden
Gegarandee ekwijtgescholden
sio n
n

basispe en
Bijna 350.000 Bel
schuld ingelost
gen hebben door
worden procedu
achterstallige
rekosten kwijt
rekeningen, zoals
gescholden.”
voor ziekenhuis
Tegelijk wil Crom
miljard bez de overgang
kosten, een schuld
industrie gecreëerd
maken naar een nieuw
die goed is voor 1,8 miljard
incassosysteem “dat de
euro. “Alleen deurwaar
schuldsneeuwbal stopt”.
ders, inningsbureaus en
advocaten worden er beter Wat zegt de expert?
van. Mijn voorstel is om
éénmalig de kosten op
“Ik stel mij ernstige vra
schulden tot 2015 kwijt te gen”, zegt professor ge
schelden. Als je de oor
rechtelijk recht Benoit
spronkelijke rekening al
Allemeersch (KU Leuven).
betaald hebt, heb je je
“De rechtszekerheid van

1,8

de schuldeisers komt in
het gedrang. Die bedrijven
of instellingen hebben die
kosten vaak al ingeschat
in hun budget. Dat kan hen
in de problemen brengen.
Over heel wat van die
schulden is het vonnis ook
al uitgesproken, dan kan je
niet zomaar inbreken in de
procedure.”

HOE HAALBAAR IS HET?
SP.A gaat een stevige juridische veldslag tegemoet
als ze dit wil doorvoeren.

FVV

John Crombez wil de
belastingregels “eerlijker
en eenvoudiger” maken.
Concreet: door te schrap
pen in de aftrekposten en
uitzonderingsregels, kan
de belasting op werk met
minstens 10 procent dalen.
Tegelijk wil Crombez de
eerste 1.000 euro per
maand die je verdient,
belastingvrij maken. Om
dat te kunnen betalen, wil

Gents gemeenteraadslid Karlijn
Deene (foto), ook de speech
schrijfster van Vlaams minister
president Geert Bourgeois
(NVA), ligt onder vuur voor het
bijwonen van een herdenkings
plechtigheid van een vereniging
voor Oostfronters. “Dat ging om een privé
aangelegenheid en het heeft niets te maken
met haar werk”, benadrukt Bourgeois.
In december trok
Gents gemeenteraads
lid Karlijn Deene
(NVA) naar een kerst
feestje met haar opa.
Geen gewoon feestje,
wel een herdenkings
moment van voor
malige
Oostfront
strijders. Op Face
book heeft Deene het
over een “beklijvend
moment toen Oswald
Van Ooteghem hulde
bracht aan gesneu
velde en overleden
kameraden en voor
hen de joelkaars
aanstak”. Van Oote
ghem, exsenator voor de
Volksunie, is zelf een voor
malig Oostfrontstrijder.
“Stuitend”, zegt viroloog
Marc Van Ranst, “dat een
kabinetsmedewerker haar
sympathie voor voormalige
– zij het hoogbejaarde –
naziaanhangers zelfs niet
meer verbergt, maar ook
openlijk etaleert, vergoe
lijkt en verdedigt.” Ook de
Gentse filosoof Maarten
Boudry stelt zich vragen bij
de “hulde aan eigen – fou
te – strijdmakkers.”
Deene zelf benadrukt dat
het “een hulde was aan
overleden mensen, niet aan
het nazisme” en neemt naar
eigen zeggen afstand van
totalitaire ideologieën. Te
gelijk haalt ze uit naar de
Union Belge die het Face
bookbericht via een “leu
genachtig artikel” onder de
aandacht bracht.
Vlaams ministerpresident

RR

Om het pensioen van de
huidige jongeren te verzeke
ren, wil Crombez over
42 jaar aan iedereen een
basispensioen geven. “Een
pensioen moet genoeg zijn
om van te leven, nu ken ik
mensen met een pensioen
van amper 430 euro”, zegt
Crombez. “Daarbovenop
zullen ze natuurlijk nog
extra pensioen kunnen op
bouwen voor elke gewerkte
dag. Jongeren kunnen dan
denken aan hun loopbaan

den rechtgezet”, zei hij
afgelopen weekend op de
nieuwjaarsreceptie van
stad Antwerpen.
Volgens de NVA voorzit
ter is de oplossing simpel.
“Je mag niet meer uit
geven dan je binnenkrijgt.
De grote kostenpost in de
begroting is de sociale
zekerheid, maar daarop
verminderen betekent
weinig populaire beslis
singen nemen. Ik kan aan
nemen dat het niet voor
iedereen evident is om dat
te doen, maar er is geen
andere keuze.” (jdb)

Gents gemeenteraadslid Karlijn
Deene postte zelf een bericht op
Facebook over de bijeenkomst.
W

Geert Bourgeois (NVA)
verdedigt zijn speech
schrijfster. “Dat was een
privéaangelegenheid en het
heeft niets te maken met
haar werk”, zegt zijn woord
voerder. “Ze heeft gewoon
haar grootvader vergezeld
en heeft zelf niets met die
vereniging te maken. Dit op
NVA trekken, is te gek voor
woorden en is pure framing
uit extreemlinkse hoek.”
Het doet allemaal wat
denken aan de commotie
drie jaar geleden over het
bezoek van staatssecretaris
Theo Francken (NVA) aan
het verjaardagsfeestje van
Bob Maes, de oprichter van
de extreemrechtse Vlaamse
Militanten
Organisatie.
Toen tikte de premier
Francken op de vingers. (san)

