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Inleiding
Na tien jaar van economische stagnatie, van toenemende ongelijkheid en armoede, moet het roer om. We 
keren dat oude beleid de rug toe, weg van de berusting en moedeloosheid. We zetten de dingen in het teken 
van de hoop. Hoop van de werknemers, die de rijkdom van ons land creëren, hoop van de jongeren die aan de 
toekomst willen werken. Dat is mogelijk met een RedGreen Deal, een sociaal en ecologisch investeringsplan.

Want de recepten om de crisis van 2008 te boven te komen, werken niet. Economisch niet en sociaal en 
ecologisch al helemaal niet.

Twee derde van de gezinnen in de rijke landen zien hun inkomen tien jaar lang stagneren of achteruitgaan. 
Intussen maakt het vermogen van een kleine minderheid superrijken een zwiep. Zo groeit voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog het perspectief dat jongeren armer zullen zijn dan hun ouders.

Investeren in de RedGreen Deal, dat is het desinvesteringsbeleid van de traditionele partijen en van de 
Europese Unie de rug toekeren. Al meer dan dertig jaar besteedt België amper 2 à 2,5% van het bbp aan 
overheidsinvesteringen. Dat is minder dan de helft van voor de neoliberale bezuinigingsgolf in de jaren 
1980. Ten gevolge daarvan tuimelen de brokstukken naar beneden in de tunnels en onder de viaducten. En 
evenzeer tuimelen hele segmenten van de sociale bescherming en van de dienstverlening aan de bevol-
king naar beneden. Of ze werden geprivatiseerd en zijn nu betalend. Voor de energie zijn onze regeringen 
afhankelijk van particuliere protagonisten die voor hun snelle gewin de voorkeur geven aan vervuilende 
fossiele brandstoffen. Massale besparingen verzwakken en verzieken het openbaar vervoer. Het ontbreken 
van een collectieve openbare aanpak van de ruimtelijke ordening en de woningbouw heeft een steden-
bouwkundige chaos veroorzaakt. Dat alles is nefast voor de klimaatverandering, en zal ook financieel zware 
gevolgen hebben.

De investeringen die we vandaag uitstellen, krijgen we later op ons bord terug. Maar dan wel met een 
gepeperde factuur. Hoeveel dijken zullen we moeten bouwen, en hoe hoog zullen die moeten zijn, als we 
niet eindelijk aan de slag gaan om de opwarming van de aarde te stoppen? Hoeveel gevangenissen zullen 
er nog moeten gebouwd worden als het onderwijs niet geherfinancierd wordt? Weten we dan niet dat een 
gevangene opsluiten veel duurder is dan een jongere opleiden?

Het is tijd om van koers te veranderen. We hebben een RedGreen Deal nodig. Niet omdat de RedGreen Deal 
alles zou oplossen, maar omdat deze deal breekt met de oude logica en het land eindelijk weer zuurstof 
kan geven. De RedGreen Deal durft naar boven te kijken om het kapitaal te activeren dat zich bovenaan de 
maatschappij blijft opstapelen.
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Die ambitieuze aanpak is nodig:
1. Om de opwarming van het klimaat aan te pakken. We hebben daarvoor een ecologische planning nodig 

met centraal daarin een grootschalig investeringsplan: om de uitstoot van de grote industrie terug te 
dringen, om voor 100% over te schakelen op hernieuwbare energie, om een fijnmazig en hoogfrequent 
openbaar vervoer uit te bouwen, om stadsverwarming te installeren, om alle gebouwen van het land te 
isoleren. We besteden minstens 5 miljard overheidsgeld per jaar en verplichten de vervuilende bedrijven 
5 miljard per jaar te investeren in het terugdringen van hun uitstoot.

2. Om sociale noodsituaties recht te trekken. We bouwen tienduizenden openbare woningen met een 
 sociale prijs, we investeren in programma’s voor geïntegreerde stadswijken, we herfinancieren het on-
derwijs, de ziekenhuizen, cultuur en sport, hulp aan minder zelfredzame personen en de kinderopvang. 
Ook daaraan besteden we 5 miljard euro.

3. Om de gemeenschap aan de kop te zetten van de technologische en digitale revolutie. We mogen niet 
achter gigantische privé-bedrijven als Google, Uber, Amazon of Facebook aanhollen. Nieuwe techno-
logie moet ten dienste staan van de mensen. Ze moet het werk verlichten in plaats van meer stress te 
bezorgen. Ze moet oplossingen vinden voor het leefmilieu, de mobiliteit, de logistiek; de communicatie, 
enzovoort. Ook zelfstandigen en kleine ondernemingen, die de kern van de economie van het land uit-
maken, hebben steun nodig.

Investeringen die banen scheppen en jongeren 
een stabiele toekomst geven

Met de RedGreen Deal komen nieuwe economische activiteiten met een eigen dynamiek tot ontwikkeling: 
gespecialiseerde bedrijven voor hernieuwbare energieën, voor isolatie en openbaar vervoer, een bloeiende 
bouw- en renovatiesector, nichebedrijven voor sociale hulpverlening, zorg enzovoort.Voor al deze activitei-
ten is er geen risico op delokalisering. Ze zullen honderdduizenden gevarieerde, al dan niet geschoolde 
jobs creëren, kwaliteitsvolle tewerkstelling in het bijzonder voor jongeren, zonder onderscheid van geslacht 
of afkomst.

gemeenschapsinvesteringen die ook voor de 
gemeenschap bestemd zijn

Waarom nog langer zoveel verloren geld besteden aan cadeaus voor het grootbedrijf? Dat levert uiteindelijk 
alleen maar dividenden op die als slapend kapitaal bij de rijkste aandeelhouders blijven liggen. We beëindi-
gen ook het nefaste beleid van publiek-private samenwerking (pps) bij de bouw van scholen, zwembaden, 
wegen en spoorlijnen. De pps-projecten staan voor private winsten en publieke risico’s. Ze kopen publieke 
zaken op voor een appel en een ei, maar stoten alle risico’s af naar de gemeenschap.

Wij willen openbare investeringen die met geld van de gemeenschap – geld van de federale staat, de ge-
westen of de gemeenten – ook ten goede komen aan die gemeenschap, de bevolking. De return naar de 
samenleving verzekeren, dat is onze norm. We moeten weer greep en zeggenschap krijgen over het geld 
dat in de economie wordt gepompt. In concrete projecten die inspelen op reële behoeften in de samen-
leving. In projecten die we kunnen toetsen op hun sociaal en ecologisch resultaat. In projecten die banen 
creëren. Iedere geïnvesteerde euro moeten we kunnen afwegen op zijn resultaat wat betreft sociale en 
ecologische effecten en jobcreatie. Dat is publiek-publieke samenwerking in plaats van publiek-private.

122 programma pVDa - mei 2019



Een redgreen Deal die op korte en lange termijn 
rendeert: terugverdieneffecten op sociaal en 
milieuvlak

Deze openbare investeringsplannen krijgen we voor elkaar als we afstappen van de logica van de Europese 
bezuinigingsverdragen. De middelen voor de betaling van de schulden die we met deze investeringen 
maken, plus de rente erop… die middelen zijn voorhanden. Met een miljonairstaks. Met een doortastende 
bestrijding van de grote belastingfraude. Met een energieke aanpak van de belastingparadijzen. Met een 
progressieve vennootschapsbelasting. En elke geïnvesteerde euro brengt er uiteindelijk twee op.

Want deze investeringsplannen zullen voor terugverdieneffecten zorgen. Meer tewerkstelling, betere sa-
larissen en arbeidsvoorwaarden, beter onderwijs en minder onveiligheid, een gezondheidsbonus dankzij 
een beter leefmilieu: dat alles zal zorgen voor complexe en grote financiële terugverdieneffecten. Het zal 
zorgen voor meer fiscale inkomsten en voor meer binnenlandse consumptie, het zal de uitgaven voor werk-
loosheid en ziekte drukken. Ja, het is tijd voor de RedGreen Deal.
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20. EEN OpENbarE baNk 4.0 EN 
EEN klImaatINvEstErINgsbaNk

staNDpUNt

Zo kan het met de banken niet verder. Zolang alles goed gaat incasseren ze hun winst en delen die dan uit 
aan de grote aandeelhouders. Maar als het tij keert en het misloopt, is het, alle mooie beloftes ten spijt, 
weer de staat die moet tussenbeide komen.

Daar gaan we verandering in brengen. We beginnen eraan met de oprichting van een nieuwe grote open-
bare bank 4.0. Een bank die een staatsgarantie geeft op bankrekeningen, een gewaarborgde rentevoet 
biedt voor spaargeld, goedkope leningen verstrekt aan particulieren, en gemeenten en kmo’s helpt. Daar-
naast hebben wij een openbare Klimaatinvesteringsbank nodig, die jaarlijks 10 miljard euro aan openbare 
investeringsfondsen mobiliseert voor de RedGreen Deal.

Wat WIj WIllEN
EEn. een openbare bank 4.0 ten dienste Van de 
samenleVing

•	 We richten een overheidsbank 4.0 op met het kapitaal van de huidige Belfius Bank.
•	 Deze openbare bank geeft een staatsgarantie op bankrekeningen, biedt een gewaarborgde rentevoet 

aan spaarders en verstrekt goedkope leningen aan particulieren.
•	 Wij garanderen dat de diensten van de openbare bank in het hele land bereikbaar zijn.
•	 Deze bank biedt hulp bij het beheer van schulden zodat minder mensen failliet gaan.
•	 Deze bank ondersteunt de lokale ontwikkeling. Ze staat immers ten dienste van de gemeenten en de 

sociale sector. Ze schraagt gemeentelijke investeringen voor huisvesting, scholen, sportzalen, biblio-
theken…

•	 Ze verstrekt aantrekkelijke leningen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen met een sociaal of 
ecologisch doel of met personeel dat ver van de arbeidsmarkt af staat.

•	 Anders dan bij private banken is het voor deze bank verboden uit te lenen aan financieringsfondsen 
zoals hedge funds of mutual funds.

TwEE. een democratische openbare bank onder publiek 
toezicht

•	 We installeren een transparant controlecomité met vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 
en met burgers; zij beschikken over een vetorecht.

•	 De salarissen van de directieleden zijn beperkt tot drie keer het gemiddelde salaris. Ze mogen het salaris 
van de eerste minister niet overstijgen. Er worden geen winstgerelateerde bonussen uitgekeerd.

•	 De directieleden van de overheidsbank mogen geen belangen hebben in de particuliere sector. Ze mo-
gen geen mandaten cumuleren.

•	 We geven burgers het recht gedetailleerde informatie op te vragen over de bankactiviteiten in elke wijk 
en over overheidshulp aan bedrijven.
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DriE. een klimaatinVesteringsbank Voor sociale 
inVesteringen en milieutransitie

•	 We richten een openbare investeringsbank op om de milieu- en sociale investeringen van de RedGreen 
Deal – 10 miljard euro overheidsinvesteringen per jaar – te helpen realiseren.

•	 We injecteren vers kapitaal om snel aan het bedrag van 10 miljard euro per jaar overheidsinvesteringen 
te komen.

vIsIE
De redding van de banken in 2008 was de duurste operatie in de geschiedenis van de mensheid. De totale 
implosie kon door gigantische staatsinterventies nog maar net vermeden worden. Met tijdelijke nationalisa-
ties, enorme kapitaalinjecties en garanties aan de banken kon men de paniek tot bedaren brengen. Tussen 
2008 en 2014 hebben de regeringen van de Europese Unie 750 miljard euro in de banksector gepompt, dat 
is 5% van het bbp. Ze hebben daarmee enorme kraters geslagen in de begrotingen. Dat ging gepaard met 
plechtige beloftes en dure eden: de financiële wereld zou grondig hervormd worden. Vandaag weten alle 
insiders dat er in wezen niets is opgelost. De problemen blijven zich opstapelen.

Klanten worden uitgeschud, het personeel uitgebuit. Sluiting van bankkantoren, massale ontslagrondes, grote 
fiscale fraude... Al die oude kippen zijn gouden eieren blijven leggen. En de winstmarges van de banken die in 
2008 ineen gestort waren, zijn heel snel weer uit het dal geklommen. De Belgische banken lopen nu weer te 
pronken met een rendement op eigen middelen van 10%, twee keer meer dan het gemiddelde in de eurozone.

Een bankier die 100 euro in het kapitaal van zijn bank steekt, maakt dus 10 euro winst. Terwijl wie 100 euro 
op een spaarboekje zet bij dezelfde bank tegen de huidige rentevoet van 0,1% een rente van 0,1 euro trekt. 
Honderd keer minder.

De systemische banken kunnen zo niet blijven voortdoen. Als alles goed gaat, halen ze hun winst binnen en 
verdelen die dan onder de grote aandeelhouders. Maar als het fout loopt, moet de staat weer tussenkomen, 
alle mooie beloftes ten spijt. Wat ze ook doen, grote banken draaien nooit op voor de gebroken potten en 
dat is pervers.

Daarom is een openbare bankensector van strategisch belang. De samenleving moet de systemische ban-
ken beheren: pas dan is ze niet langer onderworpen aan de grillen van de bankiers en financiers. Op weg 
daar naartoe willen we beginnen met een nieuwe grote overheidsbank, om het spaargeld van de burgers 
te beschermen, om kredieten te geven aan particulieren, om te produceren in plaats van te speculeren.

De enige manier om te verhinderen dat uw spaargeld in een hedge fund wordt geïnvesteerd en zo van de 
ene dag op de andere in rook kan opgaan, is het te plaatsen bij de nieuwe overheidsbank die in veilige en 
maatschappelijk nuttige sociale en ecologische projecten investeert.

Anderzijds hebben wij een openbare investeringsbank nodig die per jaar 10 miljard euro aan openbare 
investeringsfondsen mobiliseert voor de RedGreen Deal. Heel wat anders dan de huidige Federale Partici-
patie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

EEn. een openbare bank 4.0 ten dienste Van de 
samenleVing.

We hebben deze overheidsbank 4.0 nodig om ten minste zeven redenen.
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een. Deze bank houdt zich ver van internationale hyperspeculatieve kapitaalmarkten en blijft dus gevrij-
waard van risicovolle beleggingen die zoveel privé-banken in de hele wereld in de problemen gebracht 
hebben. De overheidsbank biedt een staatsgarantie op bankrekeningen.

twee. Een overheidsbank biedt depositohouders een gewaarborgde rentevoet en particulieren goedkope 
leningen. De bank moet jonge gezinnen in staat stellen goedkope leningen af te sluiten, bijvoorbeeld voor 
de aankoop van een huis dat aangepast is aan hun financiële mogelijkheden. Ze biedt eenvoudige, begrij-
pelijke leningen aan, met eenvoudige regels zoals vaste of eventueel (binnen bepaalde grenzen) variabele 
rentevoeten. Dat staat in schril contrast met de praktijken die Dexia naar het faillissement hebben geleid. 
Over financiële producten wordt meer informatie verstrekt dan alleen informatie over de financiële renta-
biliteit. Deze informatie moet voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk zijn. Op die manier is wie een bank-
deposito plaatst, helder op de hoogte van wat ermee gebeurt.

Drie. Een overheidsbank is goedkoper. Privé-banken zijn bijzonder inventief als het erop aankomt hun klan-
ten voor het minste geringste dienstje te laten betalen. Logisch: als het doel is zoveel mogelijk winst te 
maken, zijn alle middelen goed.

vier. Een overheidsbank behandelt mensen niet als nummers. Ze verbindt bereikbaarheid aan goede in-
formatie terwijl ze ook nieuwe gebruikersvriendelijke banktechnologieën ontwikkelt. Ze biedt verder hulp 
bij het beheren van hoge schuld zodat er minder mensen failliet gaan. Wij garanderen dat de bankdiensten 
in het hele land toegankelijk zijn. Het netwerk van bankkantoren in elke wijk blijft behouden of wordt zelfs 
verder uitgebreid. Deze wijkkantoren bieden behalve internetbankieren en automaten ook gratis raad aan 
hun klanten. Niet alle gebruikers zijn immers in staat digitale instrumenten te gebruiken.

vijf. Een overheidsbank staat er garant voor dat ze in de samenleving investeert: in sociale woningen, 
energiebesparing voor particulieren, duurzame economie en hulp aan kmo’s. Ze levert een bijdrage aan 
de lokale ontwikkeling. Ze staat immers ten dienste van de gemeenten en de sociale sector. Ze schraagt 
gemeentelijke investeringen voor huisvesting, scholen, sportzalen, bibliotheken… Gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor een derde van de openbare investeringen. De overheidsbank verstrekt aantrekkelijke 
 leningen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen met een sociaal of ecologisch doel of met personeel 
dat ver van de arbeidsmarkt af staat. Een overheidsbank investeert niet in wapenhandel of in projecten die 
schadelijk zijn voor het leefmilieu.

Zes. Een overheidsbank 4.0 kan opnieuw de bevoorrechte schuldeiser van de staat en de gemeenten wor-
den. Vandaag leggen privé-banken openbare schuld een hoge rentevoet op. Natuurlijk is het gemakkelijker 
om zulke schulden met een overheidsbank te heronderhandelen. Het zou absurd zijn hoge interesten te 
blijven betalen op de overheidsschuld.

Zeven. Een overheidsbank voert een correct personeelsbeleid. Ze zet bankbedienden niet onder te hoge 
druk. Zij bant onbetaalde overuren en de stress om tot elke prijs bepaalde cijfers te halen.

We willen een echte overheidsbank 4.0 die start met het kapitaal van de huidige Belfius Bank. Dat Belfius 
bestaat, is uitsluitend te danken aan het geld van de overheid. De Belgische staat heeft Belfius in 2011 voor 
4 miljard euro gekocht na het tweede faillissement van Dexia. Dat komt neer op 363 euro per hoofd van de 
Belgische bevolking.

Maar we willen Belfius niet behouden zoals de bank nu is. Hoewel de staat de enige aandeelhouder is, 
gedraagt Belfius zich als een privé-investeerder die zijn bank zo rendabel mogelijk wil maken om ze dan 
aan de hoogst mogelijke prijs van de hand te kunnen doen. De herstructureringen, personeelsinkrimping en 
sluiting van kantoren in de voorbije jaren zijn daar het bewijs van. Belfius is nu een bank met overheidsgeld 
die als een privébank beheerd wordt:
– leningen en beleggingsproducten worden aan particulieren verkocht zonder ernstig rekening te houden 
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met de impact ervan op maatschappij en leefmilieu;
– de opbrengsten uit de financiering van gemeenten en de sociale sector worden gemaximaliseerd, zon-

der er nog maar aan te denken dat een bank ook de rentelasten van gemeenten kan verlichten;
– het enige wat telt in de dienstverlening aan de klanten is rentabiliteit, ook al moet de toegankelijkheid 

van de dienstverlening daaronder lijden. Het aantal Belfius-agentschappen en het aantal bedienden zijn 
sterk gekrompen. Er verdwijnen sinds 2011 zowat vijftien agentschappen per jaar en het personeels-
bestand ging met 20% naar beneden sinds de staat eigenaar werd.

Resultaat: de nettowinst is van 415 miljoen euro in 2012 gestegen naar 606 miljoen euro in 2017. En de 
dividenden bereikten in 2017 met 215 miljoen euro een hoogtepunt.

Onder de vorm van een beursgang wilde de regering-Michel met de geplande privatisering landen. Behalve 
de CD&V, die de verkoop van Belfius verbond met een oplossing voor de Arco-coöperanten, de indirecte 
slachtoffers van het debacle van Dexia, waren alle meerderheidspartijen het eens met de privatisering. 
Uiteindelijk is ze er niet gekomen. Maar de volgende regering zal haar weer op tafel leggen.

Het is nog niet te laat. Zolang ze nog onder overheidscontrole staat, kunnen we Belfius een andere koers 
doen inslaan, de koers die ook het brede platform van verenigingen, vakbonden en organisaties “Belfius 
is van ons” voorstelt. We kunnen een taskforce opzetten met vakbondsorganisaties, consumenten- en bur-
gerverenigingen die een scenario uitwerkt om tot een echte overheidsbank 4.0 ten dienste van het publiek 
te komen.

TwEE. een democratische openbare bank onder publiek 
toezicht

Wanneer de staat aan banken hun kapitaal bezorgt, neemt hij ook het beheer ervan over en maakt er een 
echte overheidsbank van. Dat is alleen maar logisch. Natuurlijk biedt een overheidsstatuut nog geen garan-
tie tegen alles, maar zo’n statuut is in elk geval een garantie tegen wild in het rond speculerende bankiers 
en tegen riskante transacties met ons spaar- en pensioengeld.

De directeurs en bestuurders van zo’n bank krijgen geen mandaat in raden van bestuur bij de privé. Geen 
cumul. De directieleden krijgen een vast inkomen, zonder gouden handdrukken of bonussen. Zo’n bank 
heeft ook een transparant controlecomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakbonden, soci-
ale organisaties en klanten, met vetorecht tegen strategische beslissingen.

Dat is helemaal anders dan hoe Belfius nu beheerd wordt: zonder enige controle door de bevolking, zelfs 
niet door het parlement. Toen Belfius onder staatscontrole kwam, was er geen grondig debat over de rol 
van de bank of over de manier waarop zij beheerd moet worden. Nochtans zijn er voor miljarden euro 
openbare middelen in Belfius geïnjecteerd. Veel betrokken partijen – de gebruikers, de werknemers, de 
overheden, gemeenten, bedrijven, enzovoort – zijn niet vertegenwoordigd in het beslissingsorgaan van de 
bank. Zo komt het dat de enige informatie over Belfius het heeft over “de goede gezondheidstoestand” van 
de bank en over de waarschijnlijke verkoop ervan aan de privé.

We keren deze ondoorzichtige praktijk de rug toe. Een overheidsbank moet onder openbare controle staan 
met bestuurders en directeurs die ten dienste staan van de bevolking. We installeren een transparant con-
trolecomité voor de overheidsbank, met vertegenwoordigers van personeels- en klantenorganisaties. Dit 
comité heeft recht op begrijpelijke informatie over de gefinancierde projecten. Het heeft een vetorecht 
tegen managementbeslissingen die niet stroken met de filosofie van de bank. Bij veto wordt de beslissing 
geblokkeerd en moet de directie een alternatief voorstel doen.

De salarissen van de directieleden van de overheidsbank zijn beperkt tot drie keer het gemiddelde salaris 
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en mogen het salaris van de eerste minister niet overstijgen. Marc Raisière, de voorzitter van het directie-
comité van Belfius, verdient nu 910.000 euro per jaar.

De directeurs van de overheidsbank mogen geen belangen hebben in de privé-sector. Ze mogen dus geen 
mandaten cumuleren.

Wij geven burgers het recht gedetailleerde informatie op te vragen over bankactiviteiten en over subsidies 
die aan bedrijven verstrekt worden.

DriE. een klimaatinVesteringsbank Voor sociale 
inVesteringen en milieutransitie

Om onze RedGreen Deal voor overheidsinvesteringen van 10 miljard euro per jaar te realiseren, richten 
wij een Klimaatinvesteringsbank van de overheid op met het uitdrukkelijke doel projecten op het vlak van 
milieuplanning en sociale investeringen op te zetten.

Voor bepaalde aspecten kunnen wij daarvoor inspiratie opdoen bij investeringsbanken van de overheid in 
Duitsland. De KfW-bank heeft bijvoorbeeld een kapitaal van bijna 4 miljard euro dat ze kan uitlenen voor so-
ciale en ecologische projecten. Zij investeert hoofdzakelijk in de ecologische omschakeling, in het bijzonder 
in een programma voor efficiënt energiegebruik. Sinds 2001 heeft ze leningen verstrekt waarmee meer dan 
2 miljoen huizen werden geïsoleerd, wat tewerkstelling betekende voor 200.000 mensen per jaar.

De uitgegeven obligaties hebben een staatsgarantie. Daardoor krijgen ze op de kapitaalmarkt de krediet-
notering AAA. De bank kan dus tegen een lage rentevoet geld uitlenen. En de staat subsidieert bovendien 
nog de rentevoeten.

Zo heeft de overheid in 2011 een klein miljard euro in KfW geïnvesteerd, die de bank heeft omgezet in 6,5 
miljard euro aan leningen. Dat heeft voor een totale investering gezorgd van 18,5 miljard euro, 20 keer meer 
dan de overheidssubsidie. Zoiets wordt een hefboomeffect genoemd. Maar dat hefboomeffect wordt niet 
ingezet om uiteenlopende privé-projecten te financieren, maar wel om openbare projecten te financieren.

Als de staat bijvoorbeeld 1,5 miljard euro stort (als subsidie voor de rentevoeten) in KfW, komt er een return 
van 3 tot 4 miljard euro terug aan belastingontvangsten uit de isolatiewerken.

Waarom zou wat in Duitsland mogelijk is, niet in België kunnen, als gegarandeerd wordt dat de bank niet 
in speculatieve projecten investeert? De staat en de gewesten zouden voor hun ecologische en sociale 
investeringen bij voorrang een beroep moeten doen op de Klimaatinvesteringsbank. De obligaties met 
staatsgarantie die deze bank uitbrengt, zouden het spaargeld kunnen mobiliseren dat nog ruim aanwezig 
is in ons land.

Om sparen via obligaties van de openbare Klimaatinvesteringsbank aan te moedigen, krijgen de klanten 
van de overheidsbank 4.0 een voordelige rente.

Om deze Klimaatinvesteringsbank van de grond te krijgen, injecteren wij er regelmatig vers kapitaal in om 
de overheidsinvesteringen snel tot het bedrag van 10 miljard euro per jaar te brengen.
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21. OpENbaar 
WEtENscHappElIjk ONDErzOEk

staNDpUNt

We hebben meer wetenschap, meer kennis en meer onderzoek nodig om de grote uitdagingen van onze 
tijd aan te kunnen. Er is een beding dat beslist over het welslagen ervan: onderzoek en wetenschap moeten 
het belang van de meerderheid van de bevolking en de planeet als oogmerk hebben. Dat staat in schril 
contrast met de commercialisering en privatisering ervan. Wetenschappelijk onderzoek is een taak voor de 
samenleving en om die reden moet het zoveel mogelijk openbaar zijn.

Wat WIj WIllEN
EEn. inVesteren in publiek onderzoek Voor een publiek doel

•	 We herfinancieren het wetenschappelijk onderzoek van de overheid naar sociale vooruitgang, ecologi-
sche innovatie, cultuur... We verhogen het budget tot 1% van het bbp in 2024.

•	 We zorgen voor een evenwicht tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek.
•	 We verkorten de looptijd van octrooien uit research met privémiddelen die van algemeen nut zijn: in de 

gezondheidszorg, bij ecologische innovaties...
•	 Privébedrijven die gebruikmaken van ontdekkingen uit publiek onderzoek, laten we daarvoor een bij-

drage betalen. Dat leggen we vast in een wet.

TwEE. Voor een collectief, stabiel en democratisch 
onderzoek

•	 We willen arbeidscontracten van onbepaalde duur voor het wetenschappelijk personeel. We creëren daar-
om meer banen voor gekwalificeerde onderzoekers en heroriënteren de fondsen naar meer stabiliteit.

•	 Voor de onderzoekers met een beurs voeren we als standaard in: twee opeenvolgende contracten van 
twee jaar. De supervisie op onderzoeksprojecten en doctoraten gebeurt zoveel mogelijk met een col-
lectief.

•	 We stimuleren de publicatie van de resultaten van wetenschappelijke research in open access zodat 
universiteiten efficiënter en voordeliger kunnen werken. We laten in een centrale databank alle in België 
gepubliceerd onderzoek in voordruk verschijnen.

•	 We bewaken en verstevigen de academische vrijheid zodat onderzoekers vrij kunnen deelnemen aan 
het publieke debat zonder sancties of druk van donoren te riskeren.

•	 We voeren een beleid waarin het talent van alle onderzoekers tot ontwikkeling kan komen, in het bijzon-
der door de ploegen vrouwelijker en diverser te maken.

•	 We verstevigen de band tussen wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Onderzoekers geven 
de stand en evolutie van hun onderzoek door aan studenten.

DriE. samenwerken bij onderzoek zorgt Voor 
Vooruitgang en efficiëntie

•	 We zorgen voor stevig meer samenwerking tussen de openbare wetenschappelijke instellingen.
•	 We zorgen voor minder wedijver bij de financiering. Daarom verdelen we meer structureel geld tussen 
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de universiteiten en wel voor periodes van vijf jaar. We stappen af van het enveloppesysteem.
•	 We wijzen het grootste deel van het onderzoeksgeld niet-competitief toe en verdelen minstens de helft 

van het budget onder alle gekwalificeerde onderzoekers.
•	 We belasten een onafhankelijke commissie met het beoordelen van de resultaten en effecten van de re-

gionalisering van het onderzoek. De commissie zal voorstellen doen om de samenwerking te verstevigen.
•	 We behouden Belspo (de programmatorische federale overheidsdienst voor wetenschapsbeleid) en de 

federale wetenschappelijke instellingen.

vIsIE
EEn. inVesteren in publiek onderzoek Voor een publiek doel

Het is een geschiedenis van eeuwen: het verhaal van wetenschappers en onderzoekers die de onwetend-
heid terugdringen, de wereld beter proberen te begrijpen en oplossingen vinden voor de problemen en 
voor de vragen die de mensheid zich stelt. Het wetenschappelijk onderzoek en de kennis staan ter beschik-
king van de mensheid. Wetenschap en onderzoek moeten van nut zijn voor de meerderheid van de bevol-
king en voor de planeet. Met het geheel van alle kennis vandaag en de ontwikkeling ervan zijn we in staat 
de problemen van onze tijd aan te pakken: de opwarming van de aarde bestrijden, aan de basisbehoeften 
van miljarden mensen voldoen zonder de planeet te vernietigen, ziektes uitroeien…

De economist Mariana Mazzucato toonde in haar boek De ondernemende staat dat de meeste grote in-
novaties voortkomen uit publiek onderzoek. Bijna alle innovaties die het kapitalisme van de voorbije eeuw 
voortgestuwd hebben, zijn schatplichtig aan overheidsinvesteringen. Van trein- tot ruimtereizen, van nano-
technologie tot biotechnologie, de grote doorbraken zijn telkens voortgekomen uit door de overheid gefi-
nancierd onderzoek. Het is bijvoorbeeld dankzij fundamenteel onderzoek in de Europese organisatie voor 
kernonderzoek (CERN) in de jaren 1980 dat wij vandaag op het internet kunnen surfen. Steve Jobs “zijn” 
Apple belichaamt het beeld van de markt als motor van het kapitalisme, terwijl Sillicon Valley wel eens “de 
Bible Belt van het technologisch utopia” wordt genoemd. Mazzucato corrigeert dat beeld. Sillicon Valley 
begon als een paradijs van openbare investeringen. Zo werd ieder stukje fundamentele technologie in de 
iPhone ontwikkeld door onderzoekers die op de loonlijst van de staat stonden.

Wetenschappelijk onderzoek beperkt zich niet alleen tot het oplossen van praktische problemen. Funda-
menteel wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder in de humane wetenschappen, heeft een unieke 
bijdrage geleverd aan de cultuur en de kritische opvoeding van burgers en aan de ontwikkeling van een 
democratische samenleving. De maatschappij heeft kritische sociologen, psychologen, geschiedkundigen, 
filosofen, linguïsten... nodig, ook al zijn zij niet meteen “economisch rendabel”. De maatschappij heeft het 
nodig dat hun kennis en de resultaten van hun onderzoek zoveel mogelijk mensen bereikt.

In de wereld van de wetenschap gaan meer en meer stemmen op om de bijdrage van het wetenschappelijk 
onderzoek aan het samenleven en aan het welzijn van allen te benadrukken. Zo verdedigen en promoten 
wetenschappers en onderzoekers slow science en bieden weerstand aan het snelle, competitieve, geben-
chmarkte onderzoek dat, schijnbaar onvermijdelijk, de norm aan het worden is.

We willen investeren in alle facetten van publiek onderzoek. We willen 1% van het bbp daarvoor vrijmaken. 
Nu is het budget ervoor maar 0,7%. We zorgen daarbij voor een evenwicht tussen fundamenteel onderzoek 
(in alfa- én bètawetenschappen) en toegepast onderzoek. We stoppen ermee alle onderzoeksgeld af te 
leiden naar rendabele, snel toepasbare sectoren.

Het nationaal pact voor strategische investeringen dat de regering-Michel promootte, ziet onderzoek uit-
sluitend in functie van rentabiliteit voor privé-bedrijven en van hun competitiviteit. Dat is nefast. Zo heeft de 
farmaceutische reus Pfizer beslist zijn onderzoek naar de ziekte van Alzheimer stop te zetten omdat dit on-
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derzoek niet meteen uitzicht biedt op een snel rendement voor Pfizer. Dat is de liberale visie op onderzoek 
en wetenschap. Wij moeten integendeel tijd geven aan wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder aan 
fundamenteel onderzoek. We maken ons niet druk over de onmiddellijke rentabiliteit ervan, we investeren 
in de toekomst. Belangrijke innovaties hebben minstens tien à vijftien jaar onderzoek nodig, schrijft Mariana 
Mazzucato, maar privé-investeerders investeren in de regel niet in programma’s die langer dan vijf jaar 
duren. Zij komen pas op de proppen als de staat de grootste risico’s al voor zijn rekening heeft genomen.

Wij herfinancieren publiek wetenschappelijk onderzoek dat ten dienste staat van sociale vooruitgang, 
ecologische innovatie, cultuur enzovoort. Zo stimuleren we nu bijvoorbeeld publiek wetenschappelijk on-
derzoek naar een op waterstof gebaseerde economie, naar zachte mobiliteit, energie-efficiëntie, natuur-
behoud, de zorg, cultuur, het verkleinen van de werklast met nieuwe technologieën enzovoort.

We willen de greep van het grootbedrijf op het publieke wetenschappelijk onderzoek beperken. Voor ka-
pitalisten moet het overheidsgeld dat naar onderzoek gaat, van nut zijn voor hun winsten en onmiddellijke 
belangen. Zij bekommeren zich niet om hun nut voor iedereen. Om deze greep te verkleinen maken we 
alvast de linken tussen het grootbedrijf en de wetenschapswereld bekend.

Privé-bedrijven die van ontdekkingen uit publiek onderzoek gebruik maken voor industriële toepassingen, 
laten we daarvoor een bijdrage betalen. Dat leggen we vast in een wet. Zo vermijden we dat publieke 
onderzoeksinstellingen en universiteiten alleen staan in hun onderhandelingen met privé-investeerders.

We verkorten ten slotte de looptijd van octrooien uit research met privé-middelen die van algemeen nut 
zijn: in de gezondheidszorg, bij ecologische innovaties enzovoort. We passen de Belgische wet aan en gaan 
daar ook op internationaal niveau voor pleiten.

TwEE. Voor een collectief, stabiel en democratisch 
onderzoek

Net als de low science beweging willen we onderzoekers... onderzoek laten verrichten. Ze mogen tijd ver-
liezen. Ze mogen aan fundamenteel onderzoek doen, al worden de praktische toepassingen ervan mis-
schien pas binnen tientallen jaren ontdekt.

We willen ook dat je aan de universiteiten wiskunde, oude talen, filosofie of andere vakken kan blijven 
studeren, al zijn die vakken niet meteen rendabel. We gaan niet alles beperken tot wat meteen toepasbaar, 
en dus meteen rendabel, is.

Daarom geven wij voorrang aan de stabiliteit van onderzoeksteams, die we samengesteld willen zien vol-
gens sociale en ethische criteria. Onderzoekers van alle niveaus moeten werkzekerheid hebben. We ken-
nen hen een statuut toe waardoor ze onafhankelijk en zonder druk van multinationals of de politiek aan 
onderzoek kunnen doen.

De laatste jaren ging het geld van onderzoeksfondsen veeleer naar kortlopende contracten en doctoraten, 
meestal contracten van vier jaar. Dat gebeurde ten koste van structurele financiering voor banen als profes-
sor of vaste onderzoeker. Dat heeft ertoe geleid dat er voor één academische aanstelling nu telkens tien 
doctors zijn. Tegelijk zien veel onderzoekers hun banen bedreigd door kortlopende contracten en krim-
pende budgetten.

Almaar meer universitaire onderzoekers staan tegenover elkaar om in te gaan op “projectoproepen”, al 
gaat het daarbij om onderzoek dat beperkt is in de tijd. Deze praktijk gaat ten koste van de langetermijnpro-
jecten, al zijn die broodnodig. Het verhoogt de onzekerheid onder onderzoekers en ook de administratieve 
rompslomp. De overheid moet terug naar een financiering op de langere termijn.
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We willen contracten van onbepaalde duur voor het geheel van het wetenschappelijk personeel, met een 
loopbaanbeleid dat onbeperkt uitgaat van het statuut van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP). We her-
tekenen daarom de huidige personeelspyramide met haar vele doctoraten, minder postdoctoraten en nog 
minder professoren en we creëren op de langere termijn meer ZAP-plaatsen, door meer langetermijnbanen 
voor postdoctoraten aan te bieden.

We beperken het aantal te begeleiden doctoraten voor een professor. De supervisie op onderzoekspro-
jecten en doctoraten gebeurt zoveel mogelijk collectief, bijvoorbeeld door een bredere onderzoeksgroep.

Als standaard voor de onderzoekers met een beurs voeren wij twee opeenvolgende contracten van twee 
jaar in, met een evaluatie halverwege deze termijn. En met de garantie bij het begin van het doctoraat dat 
er voldoende middelen ter beschikking staan voor een contract van vier jaar.

Deze grotere stabiliteit laat toe dat men onderzoek over een langere termijn plant en zich niet verplicht voelt 
voortijdig nog onbevredigende resultaten van onderzoek te publiceren, wat al tot verschillende fraude-
gevallen heeft geleid.

Research-instellingen van de overheid en universiteiten moeten astronomische bedragen betalen om toe-
gang te krijgen tot artikels in privé-tijdschriften waarin onderzoeksresultaten zijn opgenomen... van hun 
eigen onderzoekers of van openbaar onderzoek. Dat is een anomalie. Ze belemmert de toegang tot kennis 
voor alle onderzoekers en burgers. Elk jaar weer betalen universiteiten, universitaire bibliotheken en on-
derzoekers tientallen miljoenen euro om toegang te krijgen tot deze publicaties. Het is noch min noch meer 
een vorm van privatisering van de onderzoeksresultaten.

Wij verzetten ons daartegen. Open access is de toekomst. De onderzoeksresultaten en teksten van door 
de overheid betaalde universitairen en onderzoekers maken we gratis toegankelijk. We gaan de eigenaars 
van privé-tijdschriften en databanken niet blijven rijk maken! Op die manier komt er meer kennisuitwisseling 
en worden onderzoeksresultaten gemeenschappelijk bezit. En het geld dat de universiteiten op die manier 
uitsparen, kunnen ze investeren in meer stabiele banen, voor honderden onderzoekers.

Verder zijn wij voorstander van een centrale databank waarin alle in België gepubliceerd onderzoek in voor-
druk verschijnt. Als eerste stap, en als aansporing om het ook op Europees niveau te organiseren, promoten 
we de publieke tijdschriften in open access.

Het toewijzen van publieke onderzoeksmiddelen moet transparanter, meer bepaald als het gaat over fond-
sen die ministeries toekennen aan onderzoek in politiek gevoelige thema’s als inburgering of diversiteit. Die 
toewijzing mag niet overgelaten worden aan een minister alleen, want dat leidt gemakkelijk tot gekleurde 
resultaten.

Het is cruciaal onafhankelijke onderzoekers te hebben die niet blootgesteld zijn aan druk vanuit de privé-
sector of de overheid. Wij verdedigen en verstevigen de academische vrijheid. Die is de laatste jaren her-
haalde malen in het gedrang gekomen bij disciplinaire maatregelen tegen onderzoekers, vaak omwille van 
hun ideeën of engagement. Onderzoekers moeten vrij kunnen deelnemen aan het publieke debat, zonder 
vrees voor formele of informele sancties en zonder druk van wie voor de onderzoeksfondsen zorgen, – 
hetzij privé-bedrijven, hetzij de overheid – om standpunten niet te verdedigen of onderzoeksresultaten te 
verzwijgen.

We voeren een beleid waarin het talent van alle onderzoekers tot ontwikkeling kan komen, in het bijzonder 
door de ploegen vrouwelijker en diverser te maken. Door de publicatiedruk, de onregelmatige werkuren, 
de reizen naar het buitenland, enzovoort haken veel vrouwen in hun postdoctoraat af. Impliciete vooroor-
delen zorgen dan weer voor een ongelijke behandeling bij aanwerving van minderheden van buitenlandse 
origine. Met stabielere contracten, meer zekerheid voor onderzoekers die hun doctoraat behaald hebben 
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en een groter besef van de vooroordelen (met inbegrip van opleiding erover in de beroepsparcours) probe-
ren we deze zaken recht te trekken.

Meer samenwerking tussen onderzoekers, zowel binnen onderzoeksteams als onder elkaar, kan voor de 
nodige solidariteit zorgen en de wedijver inperken. Bij elk niveau van het beroepsparcours leggen we ob-
jectieve normen op om er het onevenwicht mee weg te werken. We houden daarbij rekening met de stu-
dentenpopulatie in de betreffende richting. Tijdens het moederschapsverlof laten we het salaris voortlopen 
en verlengen we contracten van bepaalde duur.

Onderzoek moet ook bijdragen tot een (hoger) onderwijs op topniveau. Vandaag wordt de afstand tussen 
het hoger onderwijs en onderzoekswerk dat aan de spits staat steeds groter. We moeten de band tussen 
onderzoek en hoger onderwijs dringend verstevigen. Onderzoekers dienen aan studenten door te geven 
hoever het staat met hun onderzoek en hoe het evolueert.

DriE. samenwerken bij onderzoek zorgt Voor 
Vooruitgang en efficiëntie

Ons landje is maar een zakdoek groot. We willen dan ook meer samenwerking van het wetenschappelijk 
onderzoek. Samenwerking en complementariteit tussen universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen 
komen eerst, niet de wedijver en concurrentie. Daarom willen we af van de golf van kortetermijncontracten. 
We stappen ook af van de gesloten-enveloppefinanciering van de universiteiten. We willen naar een niet-
competitieve financiering door structureel meer geld te verdelen tussen de universiteiten voor periodes van 
vijf jaar, met beheersovereenkomsten.

We willen verder dat minstens de helft van de middelen voor onderzoek op een niet-competitieve basis wor-
den toegekend. Individuele universitairen en onderzoeksgroepen gaan dikwijls met elkaar in concurrentie 
voor onderzoeksmiddelen. Op die manier wordt vandaag zelfs het grootste deel van de middelen verdeeld. 
Je kans op succes is daarbij heel klein. Het is een inefficiënte manier van werken en het maakt innovatief 
onderzoek of onderzoek dat de gebaande paden verlaat, nog eens extra moeilijk. We stellen voor minstens 
de helft van het budget te verdelen onder alle gekwalificeerde onderzoekers.

We willen ook meer samenwerking tussen de verschillende gewesten in België. Maar liefst vijf ministers zijn 
bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek. Dat schaadt de efficiëntie.

De federale dienst voor wetenschapsbeleid BELSPO staat in voor de verdeling van de federale middelen 
voor wetenschappelijk onderzoek. Wij spelen het communautaire spel van de traditionele partijen en in het 
bijzonder van de N-VA niet mee. Wij willen het federale wetenschappelijk onderzoek behouden en verster-
ken. Net als voetbal is onderzoek een collectieve sport, en wat onze onderzoekers samen doen, doen ze 
beter.

We herfinancieren het federale wetenschappelijk onderzoek, dat een motor kan zijn voor deze samenwer-
king. Er werd stevig ingehakt op de budgetten ervan op een ogenblik dat het er al allesbehalve rooskleurig 
voor stond. En zo hebben de federale N-VA-staatssecretarissen belast met Wetenschapsbeleid, eerst Elke 
Sleurs en daarna Zuhal Demir, met de stilzwijgende instemming van de andere meerderheidspartijen het 
federale wetenschappelijk onderzoek verder lamgelegd en laten leegbloeden. Ze beknibbelden nog 33,1 
miljoen euro op een mager budget van 371 miljoen. Zo belanden ervaren wetenschappers op straat. On-
aanvaardbaar.
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22. DE DIgItalIsErINg 
DEmOcratIsErEN

staNDpUNt

We bevinden ons midden in een technologische revolutie. Het digitale heeft ons leven veranderd. Die evolu-
tie zou vooruitgang moeten brengen voor ons allen. Maar zo zien we het niet gebeuren. Big Tech verzamelt 
en verkoopt onze gegevens en probeert ons gedrag op een ongeziene schaal te voorspellen en te sturen. 
Zij maken er massa’s geld mee. Maar hun winstoogmerk valt niet te rijmen met vooruitgang voor iedereen.

Er is voor de digitale revolutie een ander uitgangspunt nodig. Technologie zetten we in waar mens en 
planeet haar nodig hebben en om ieders stem vrij te laten weerklinken. Dat is een democratische, ecologi-
sche en sociale uitdaging. Met een agenda voor werk 4.0. Met democratie die wij ontwikkelen met digitale 
middelen. Met samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk. Met een betere bescherming tegen multi-
nationale webgiganten.

Wat WIj WIllEN
EEn. een agenda Voor werk 4.0

•	 We ontwikkelen een agenda voor werk 4.0. Deze agenda bevat anti-stress-wetten, een vetorecht van 
werknemers tegen digitale overbelasting en nieuwe regels en rusttijden bij smart work thuis. Ze komt tot 
stand in overleg tussen ingenieurs, arbeiders, wetenschappers en de overheid.

•	 We garanderen het recht op opleidingen voor werknemers die te maken krijgen met nieuwe techno-
logieën. Deze opleidingen vallen ten laste van de werkgever.

•	 We gaan voor een algemene verlaging van de werktijd, nu de productiviteit door de automatisering stijgt.
•	 Het recht van werknemers om na werktijd onbereikbaar te zijn, willen we gerespecteerd zien.
•	 We moedigen innovaties aan die voor sociale vooruitgang en ecologische omschakeling zorgen, zelfs als 

ze niet meteen financieel lonend zijn.

TwEE. democratie ontwikkelen met digitale middelen
•	 We geven burgers inzagerecht in regeringsbeslissingen. De overheid moet de prioriteiten in de federale 

begroting helder aangeven en de betrokken informatie online ter beschikking stellen.
•	 We zetten een ethische digitale mailbox op waarin burgers anoniem fraude of bedrog kunnen melden.
•	 We zorgen voor een breed democratisch platform waarop burgers voorstellen kunnen doen en bediscus-

siëren, met de mogelijkheid ze in het parlement te laten bespreken en stemmen.
•	 We zetten in op participatie, met digitale consultaties over concrete politieke vraagstukken. We gebrui-

ken de door de digitalisering vrijgekomen tijd bij overheidsdiensten en administraties om de bevolking 
bij te staan en aan een betere toegankelijkheid te werken.

DriE. werken aan een sociale digitale maatschappij
•	 In het onderwijs nemen we initiatieven waarmee jongeren hun technologische creativiteit kunnen ont-

plooien.
•	 We organiseren voor iedereen toegankelijke initiatiesessies over nieuwe technologieën. Zo kan elkeen 

er voordeel uit halen om van zijn digitale rechten gebruik te maken.
•	 We gaan voor een gratis en open internet in zoveel mogelijk openbare gebouwen. De nieuwe technolo-

gie moet beschikbaar zijn voor iedereen.
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ViEr. samenwerkingsVerbanden zonder winstoogmerk

•	 We steunen de oprichting van samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk. We moedigen jonge 
vernieuwers aan om apps te ontwikkelen waardoor de kwaliteit van de openbare dienstverlening ver-
betert.

•	 Voor een vlottere mobiliteit en minder verkeersdrukte ontwikkelen we een app voor openbare taxi’s en 
autodelen, gecontroleerd door de stad.

•	 We reglementeren de digitale marktplaatsen voor de verhuur van privé-accommodaties. We stellen, naar 
het voorbeeld van de stad Barcelona, maximum-quota op voor platforms als Airbnb.

•	 We beschouwen de werknemers van deze platforms niet als zelfstandigen. Net als alle werknemers heb-
ben zij recht op sociale zekerheid en een minimumloon.

•	 We democratiseren de platforms. We verbeteren de wet zodat werknemers van deze digitale platforms 
zich kunnen organiseren voor de sociale verkiezingen.

•	 We annuleren de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen en belastingen voor gelegenheidswerk (tot 
6130 euro per jaar), een maatregel van de regering-Michel.

Vijf. een betere bescherming tegen multinationale 
webgiganten

•	 We nemen het principe van de netneutraliteit op in de Belgische Grondwet.
•	 We bieden burgers een betere bescherming tegen webgiganten.
•	 We garanderen de privacy van op openbare plaatsen verzamelde data. We steunen technologie die 

“ privacy by design” hanteert. Zo verhinderen we gebruik van de data voor andere doeleinden.
•	 We werken aangepaste fiscale maatregelen uit om multinationals te laten betalen voor hun “digitale 

aanwezigheid” op ons grondgebied. Zo vermijden we dat ons land hun belastingen ontloopt.
•	 Om uit de greep van de grote technologische reuzen te raken, veralgemenen we in overheidsdiensten 

het gebruik van vrije IT-systemen en software. Alle software van de overheid wordt als open source ter 
beschikking gesteld.

vIsIE
EEn. een agenda Voor werk 4.0

Wij zijn een technologische revolutie binnengestapt waarin briljante technieken met elkaar gecombineerd 
zijn. Machines kunnen onderling digitaal communiceren, er is de doorgedreven robotisering met 3D-printers 
en productie op maat. We zien de ene doorbraak na de andere. We zien de contouren van smart factories, 
“de slimme fabrieken” van de “vierde industriële golf”.

De eerste golf was die van het gietijzer, de stoommachines en de fabrieken die vorm gaven aan de indu-
striële revolutie vanaf de jaren 1780. De tweede golf kwam er met het staal, de elektriciteit en de eerste 
arbeidsdeling in de industrie vanaf de jaren 1870. Deze golf werd voltooid met de massaproductie van de 
eerste lopende band waar het beroemde Model T van Ford geassembleerd werd. Dat is het fordisme van de 
jaren 1930. De derde industriële golf bracht de eerste computers, de elektronica en de geautomatiseerde 
productie vanaf de jaren 1970. De nieuwe productiemethodes van Toyota in de jaren 1980 voltooiden deze 
derde golf: geen stocks meer, maar de just-in-time-productie van het toyotisme.

Vandaag beleven we de vierde industriële golf, de “industrie 4.0”. Door nieuwe webtechnologieën, waar-
bij machines, goederen en onderdelen met elkaar communiceren, ontstaan dynamische netwerken die 
kosten, grondstoffen- en energieverbruik optimaliseren. Vandaar ook de naam the Internet of Things, het 
internet der dingen.
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Industrie 4.0 maakt het mogelijk razendsnel in te spelen op de wensen van de klant en logistieke en ener-
gienetwerken efficiënter te organiseren. Maar voor de werknemers, voor wie industrie 4.0 een bron van 
emancipatie had kunnen zijn, wordt ze eerder een entree voor uitbuiting 4.0 met flexibilisering van de 
werktijd, intensivering van het werk, uiterste veelzijdigheid en banenverlies. Het is nog te vroeg om precies 
in te schatten welke impact deze vierde industriële revolutie zal hebben. Vast staat wel dat miljoenen jobs 
in heel Europa bedreigd zijn. Het lijkt wel een race against the machine.

Maar hoeft dat zo te zijn? Natuurlijk niet. De toekomst van arbeid in een eeuw van robots heeft alles te 
maken met de keuze die we maken. Er moet een algemene, offensieve agenda komen voor een industrie 
4.0 die het zal hebben over thema’s als opleiding en kwalificaties, de werkzekerheid, de bescherming van 
de gezondheid, de ergonomie en de invulling van de arbeidstijd. Een agenda voor werk 4.0 waarover de 
overheid, wetenschappers, ingenieurs en werknemers van gedachten wisselen. We houden iedereen aan 
boord.

Dat de robot het gevaarlijke, moeizame, saaie, repetitieve en ongezonde werk overneemt, waarom niet? 
Dan wordt industrie 4.0 de sleutel tot een toekomst waarin we minder moeten werken. We gaan voor een 
algemene verlaging van de werktijd nu de productiviteit door de automatisering stijgt. Het is een verzuch-
ting die ons allemaal verenigt en die het mogelijk maakt weer over meer vrije tijd te beschikken. Het is 
overigens niet verwonderlijk dat de 30-urenweek steeds meer op het voorplan staat bij de vrouwenbewe-
ging en bij de vakbonden, vooral in Duitsland waar industrie 4.0 het verst gevorderd is. Het gaat erom de 
technologische innovatie te transformeren in nieuwe toekomstbanen en in een nieuw sociaal evenwicht.

We garanderen het recht op opleidingen voor werknemers. Het mechanisme uit de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 39 inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën moet verstevigd 
worden: bovenop het overleg erover garanderen we het recht op opleiding voor werknemers die te maken 
krijgen met de invoering van nieuwe technologieën. Deze opleiding valt ten laste van de werkgever

Er zijn ook nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten en regels nodig. Wij doen een antistress-wet stem-
men waardoor werknemers het recht hebben buiten de werktijd onbereikbaar te zijn en het recht op een 
persoonlijk veto tegen digitale overbelasting. Er dienen ook nieuwe regels te komen rond smart work thuis.

TwEE. democratie ontwikkelen met digitale middelen

Als alternatief voor de achterkamertjespolitiek gebruiken we de nieuwe technologieën om de ramen van 
de Wetstraat wijd open te zetten. We maken de beslissingen van regering en parlement toegankelijker, 
bijvoorbeeld door de budgetten en begrotingen overzichtelijk in kaart te brengen en de gegevens erachter 
ter beschikking te stellen voor nadere analyse. Zo kunnen burgers en verenigingen echt betrokken worden.

De nieuwe technologieën hebben ongelooflijk veel potentieel om de hele bevolking tussen twee verkiezin-
gen in te doen participeren en debatteren. Anders dan de traditionele partijen die het debat willen beperken 
tot alleen de Wetstraat, willen wij die discussies net overal aanwakkeren. Daarom richten wij een platform 
voor participatieve democratie in waarop iedereen voorstellen kan doen en bediscussiëren. Regelmatig 
houden we online burgerconsultaties over concrete kwesties die bij een grote groep burgers leven. Deze 
consultaties worden ook offline, in gemeentehuizen, gehouden zodat iedereen eraan kan participeren.

Door de digitalisering verloopt de administratie efficiënter en komt er tijd vrij. Die tijd laten we door amb-
tenaren gebruiken om mensen bij te staan en drempels te verlagen De overheid kan digitalisering dan niet 
gebruiken als excuus om de dienstverlening moeilijker toegankelijk te maken of om te snijden in tewerk-
stelling. Bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën stellen we de toegankelijkheid ervan centraal. Dat 
doen we door het contact met de burgers te diversifiëren en door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van on-
linediensten voor technologiegebruikers en de kwaliteit van offline diensten identiek is. We laten niemand 
aan de zijlijn staan.
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DriE. werken aan een sociale digitale maatschappij

De federale en gewestelijke overheden laten de innovatie van nieuwe apps en technologieën over aan 
de vrije markt en aan private investeerders. Projecten met snel geldgewin als opzet sluiten haast vanzelf 
minder bemiddelden uit. En maar heel weinig sociale digitale projecten komen van de grond. Die toestand 
keren we om. We gaan voor innovatie die vertrekt van wat nodig is voor mens en natuur en zoeken zowel 
hightech als lowtech oplossingen. We kiezen voor de oplossingen die de privacy respecteren.

In de scholen zetten we in op de creativiteit. We bieden er zoveel mogelijk apps en technologieën aan, 
zodat jongeren met die knowhow toekomstige innovatie kunnen ontwikkelen. Maar ook om alle jongeren 
positieve ervaringen te laten opdoen met participatie via digitale innovaties.

Als stimulans voor sociale innovaties willen we de overheid hackhatons laten organiseren. Dat zijn work-
shop-achtige activiteiten waarin in kleine groepjes creatieve oplossingen voor alledaagse problemen wor-
den bedacht en uitgewerkt. Groepen ontwikkelaars komen daar samen en programmeren er samen. De 
resultaten die uit de bus komen, kunnen dan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare 
dienstverlening. Er mogen geen privaatrechtelijke patenten op genomen worden.

We stimuleren ook de ontwikkeling van innovatieve sociale fab labs of makerspaces waar coöperatieve 
organisaties experimenteren met nieuwe vormen van ecologische en lokale productie.

Iedereen moet van de technologie gebruik kunnen maken. Wij zetten in op een snel, gratis en open internet, 
vooral op openbare plaatsen.

ViEr. samenwerkingsVerbanden zonder winstoogmerk
Via het internet worden almaar meer diensten verkocht buiten de klassieke kanalen. Nieuwe digitale plat-
forms dringen zich op: Uber, Airbnb, Deliveroo… Zij staan voor een nieuw businessmodel. Ze verwijzen 
wel naar het mooie idee van de deeleconomie, maar in feite zijn het grote autoritaire organisaties die de 
verloning van de prestaties zonder enige samenspraak bepalen, die de codes voor de gebruikers, klan-
tenkaarten en zo opleggen en die de werknemer van de ene dag op de andere van het platform kunnen 
kegelen, zonder tegenstem. Ze hebben lak aan regels en halen hun neus op voor vakbondsrechten en 
beschermende statuten. Het zijn ijsbrekers die de hele sociale bescherming op de helling zetten.

De uitdaging is dubbel: digitale platforms ontwikkelen die werkelijk ten dienste staan van de bevolking en 
anderzijds de multinationals van het platform-kapitalisme een halt toeroepen.

Gaan voor nuttige platforms ten dienste van de bevolking, dat doen we door in allerlei sectoren openbare 
toepassingen uit te werken die rekening houden met werknemers, consumenten en de planeet.

Een voorbeeld is de coöperatieve FairBnB, het fair trade alternatief voor Airbnb.

FairBnB heeft geen naamloze investeerders maar is collectief eigendom van de gastvrouwen en –heren en 
van de gasten. Het werkt met een democratisch model van collectieve beslissingen en met een transpa-
rante boekhouding.

Ook op een hele reeks andere gebieden kunnen openbare of coöperatieve uitwisselingsplatforms zonder 
winstgevend doel worden ingericht: carpooling, uitwisseling en gemeenschappelijk gebruik van goederen 
en diensten, enzovoort.

Anderzijds moet de overheid andere maatregelen nemen tegen het platform-kapitalisme.

138 programma pVDa - mei 2019



Platforms als Uber en ListMinut, een platform om iemand te vinden die een klusje voor je opknapt, kunnen 
wellicht goedkopere diensten aanbieden, maar respecteren de minimumregels voor de arbeidsvoorwaar-
den niet. Met een simpele “klik” van het platform kunnen ze werknemers “desactiveren”. En natuurlijk 
zetten loodgieters met een uurloon van 5 euro op de site ListMinut alle loodgieters in het land onder druk.

En de regering-Michel? Die heeft de platform-reuzen een steuntje in de rug gegeven. Ze heeft beslist dat 
zij voor iedere contractant op hun platform geen enkele euro belasting of sociale bijdrage moeten betalen 
voor de eerste 6.130 euro die de contractant verdient. En dat jaar na jaar.

Wij willen een andere weg op. Net als in veel andere steden in de wereld verbieden we de app van Uber. We 
zetten valse zelfstandigencontracten om in werknemerscontracten. In de strijdbeweging van de Deliveroo-
fietskoeriers heeft de FOD Werkgelegenheid beslist dat de zelfstandigencontracten “beschouwd moesten 
worden als een arbeidsverhouding waarbij er sprake is van arbeid in loondienst”. Zij moeten dan ook de 
rechten van werknemers hebben: een collectieve arbeidsovereenkomst, een minimumloon, sociale zeker-
heid enzovoort, ook als het over gefragmenteerde of korte opdrachten gaat. We democratiseren de plat-
formen. We willen de wet zo aanpassen dat de werknemers van deze platforms bij de sociale verkiezingen 
hun vertegenwoordigers kunnen kiezen.

Vijf. een betere bescherming tegen multinationale 
webgiganten

Het internet is als een straat: iedereen, arm en rijk, mag erop en iedereen volgt dezelfde verkeersregels. 
Wie rijker is, mag niet sneller rijden. Dat heet de “netneutraliteit”. Of je nu surft naar websites met schattige 
kittens, of je zit op Facebook te scrollen, alles komt met dezelfde snelheid tot bij jou. Iedereen aan dezelfde 
snelheid en hetzelfde tarief. De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC heeft dat principe nu afgeschaft. 
Want door een internet met twee snelheden te maken – een voor de rijken en een voor de armen – kunnen 
grote providers zoals AT&T meer winst boeken. Ook in Europa dreigt het die richting uit te gaan. Wij verdedi-
gen integendeel de gelijkheid van toegang tot het internet en nemen de netneutraliteit op in de grondwet.

In onze steden en gemeenten boordevol sensoren en camera’s maken we door ons reilen en zeilen voort-
durend nieuwe informatie aan over wat we doen. Mits strikt respect voor de privacy-regels kunnen deze 
meta-data, als we er slim mee omspringen, van groot nut zijn. Cruciaal daarbij is: we zorgen voor veiligheid 
en privacy assessment volgens het principe “privacy by design”: meteen bij het verzamelen mag alleen de 
informatie bijgehouden worden die nodig is, anoniem en in overeenstemming met de privacy-regels.

Het probleem nu is dat deze data enkel in het bezit zijn van webgiganten en privé-spelers. We stellen voor 
deze meta-data te verzamelen volgens een duidelijke open structuur in een databank, zodat iedereen ook 
kan zien wat ermee gedaan wordt. De overheid moet duidelijk aangeven hoe ze met de data omspringt. De 
strikte voorwaarde om meta-data op te slaan en te gebruiken is dat die geanonimiseerd zijn.

Binnen dat kader stimuleren wij burgers, verenigingen en overheidsdiensten om ermee aan de slag te gaan. 
Daarbij is belangrijk dat we blijven weten wat er met de anonieme data gebeurt en dat de nieuwe data die 
met apps gegenereerd worden, opnieuw in de open database terechtkomen voor verder gebruik. Daarom 
verbinden we aan het gebruik van de data de verplichting te werken volgens het principe “open source, 
open architectuur, open standaard en open data”.

Want het recht op privacy is een basisrecht. Hoewel we blij zijn met de nieuwe Europese GDPR-regels, de 
“algemene verordening gegevensbescherming”, beseffen we dat we hiermee nog lang geen democrati-
sche controle hebben over onze privacy. Zo is het bijvoorbeeld de Amerikaanse webgiganten toegestaan 
data die zij in Europa verzameld hebben, op het Amerikaanse continent op te slaan. Op die manier is slui-
tende controle van de gegevens die Facebook heeft verzameld, natuurlijk niet mogelijk. De burgers hebben 
een betere bescherming nodig.

programma pVDa - mei 2019 139



Volgens de Europese Commissie ontloopt Facebook vrijwel alle belastingen in Europa. Google, Amazon en 
Ebay betalen nog geen kwart van wat ze zouden moeten doen. Als je bijvoorbeeld iets bestelt bij Amazon, 
sluit je een contract af met de vennootschap van Amazon in Luxemburg. De winsten van Amazon worden 
dan belast in Luxemburg. Heel dikwijls worden deze winsten daarna naar een nog voordeliger belasting-
paradijs versast.

Nationale belastingstelsels zijn ingericht op de fysieke aanwezigheid van een bedrijf en weten niet goed 
raad met kantoorloze webgiganten. Ze hebben een aanpassing nodig die rekening houdt met de digitale 
werkelijkheid en dus met de digitale aanwezigheid van de internetreuzen en digitale platforms. Op die 
manier worden hun winsten in België belast van zodra zij er een activiteit uitvoeren.

We willen dat de overheid in al haar activiteiten open source software gebruikt. Daardoor kan ze haar onaf-
hankelijkheid bewaren tegenover de grote internationale technologiebedrijven. We schrijven ook de nieu-
we programma’s van de overheid, van de administratie, maar ook van overheidsbedrijven zoals de NMBS, 
in open source. Dan kunnen burgers en verenigingen met apps blijven werken om deze programma’s te 
verbeteren en bewaken we de privacy.
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23. EEN sOcIaal bElEID vOOr zElf
staNDIgEN EN klEINE bEDrIjvEN

staNDpUNt
We willen het leven van de zelfstandigen en kleine bedrijven minder moeilijk maken en hun dynamisme en cre-
ativiteit beschermen. We ondersteunen deze kleine bedrijfjes, die het economisch weefsel en de hoofdactiviteit 
uitmaken in onze wijken en gemeenten. Ze spelen dikwijls een sociale en innovatieve rol. In weerwil van haar 
retoriek voerde onze regering een beleid dat de multinationals, de banken en de grote commerciële centra 
dient, in plaats van de kmo’s en de zelfstandigen. Wij beogen eerlijker belastingen op maat van de omvang en 
de inkomsten van de bedrijven. We willen de lokale handel stimuleren. We hebben overheidssteun voor ogen 
die focust op zelfstandigen en kleine ondernemers. We gaan hen een degelijke sociale bescherming bieden.

Wat WIj WIllEN
EEn. eerlijker fiscaliteit, gebonden aan de omVang en 
inkomsten Van bedrijVen
•	 We pleiten voor een verhoging van de progressiviteit van de belastingen voor zelfstandigen en kmo’s. Op 

die manier houden we rekening met ieders financiële draagkracht.
•	 We richten een fonds voor onderlinge bijstand op dat voordelig is voor de kleine ondernemingen. Wan-

neer er geen werk is, zoals bij economische werkloosheid, betaalt dat fonds de lonen en sociale lasten.
•	 We stoppen met de achterpoorten en fiscale niches waarmee het grootbedrijf en de banken aan de 

fiscus ontsnappen terwijl zelfstandigen en kleine bedrijven de volle pot betalen.

TwEE. soepele leningen Van de openbare bank Voor kleine 
bedrijVen
•	 Om aanwervingen te stimuleren, moedigen wij de openbare bank aan om leningen voor kleine onder-

nemingen en zelfstandigen te vergemakkelijken. Zo voorkomen we dat ze afhangen van grote private 
bankgroepen.

•	 De overheidsbank stelt aantrekkelijker leningen voor aan zelfstandigen en kleine ondernemingen met 
een sociaal en ecologisch doel of met personeel dat ver van de arbeidsmarkt staat.

DriE. buurtwinkels beVorderen
•	 We willen een regelgeving voor de handelshuur, om kleine handelszaken in het centrum van de steden 

te houden.
•	 Wij zijn tegen de bouw van nieuwe shoppingcentra.
•	 We pleiten voor behoorlijke openingsuren zodat zelfstandigen en personeel een balans tussen werk en 

gezin kunnen vinden.
•	 We zorgen voor betere compensatie bij openbare werken. Geen verplichte sluiting om op een compen-

serende vergoeding aanspraak te kunnen maken.
•	 We maken elektronisch betalen minder duur.

ViEr. oVerheidssteun die focust op zelfstandigen en 
kleine bedrijVen
•	 We breiden de tewerkstellingspremies uit naar de zelfstandigen en kleine ondernemingen die nieuwko-

mers aanwerven of mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de bak komen.
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•	 We zetten een publieke begeleidingsdienst op om zelfstandigen en kleine ondernemingen te helpen bij 
de juridische, commerciële en administratieve hindernissen voor hun project. Deze dienst is toegankelijk 
voor al wie een kleine onderneming wil opstarten of overnemen.

•	 We vereenvoudigen de toegang van kleine ondernemingen tot overheidsopdrachten. We hervormen 
daarvoor de Europese en nationale regelgeving.

•	 We betalen btw-tegoeden van kmo’s sneller terug.
•	 Om verspilling tegen te gaan verminderen we de btw voor alle herstellingen naar 6%.

Vijf. een degelijke sociale bescherming Voor 
zelfstandigen en kleine ondernemers
•	 We stellen voor het overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsverzekering) uit te breiden naar werk-

loosheidsuitkeringen voor zelfstandigen en naar een vergoeding voor ziekte of werkonbekwaamheid 
(vanaf de eerste dag) equivalent aan de uitkering van een werknemer.

•	 Vrouwen met een zelfstandig beroep kennen we een moederschapsverlof van minstens 10 weken toe. 
We zetten een Solidariteitsfonds voor hulp of vervanging op. Daarmee faciliteren we dat zij een vervan-
ger/vervangster aannemen.

•	 We herfinancieren het socialezekerheidsfonds voor zelfstandigen door het plafond van 80.000 euro per 
maand voor de berekening van de pensioenbijdragen af te schaffen.

•	 Wij zetten een algemeen kader op waarmee vakmannen en vakvrouwen en kleine ondernemers zich 
zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de overdracht van hun zaak. Dat is goed voor de plaatselijke 
economie en voor het bewaren van de knowhow.

vIsIE
We streven ernaar het leven van de zelfstandigen en kleine ondernemers minder moeilijk te maken en hun 
dynamisme en creativiteit te beschermen. Veel zelfstandigen spelen niet alleen een prominente rol op eco-
nomisch vlak, maar hebben dikwijls ook een sociale rol in hun buurt, en een innovatieve rol. Het aandeel 
van de zelfstandigen in het geheel van de tewerkstelling bedraagt nu 14%.

De levensomstandigheden van veel zelfstandigen, vakmannen en vakvrouwen, zijn vergelijkbaar met die 
van werknemers. Alleen een beperkte groep zelfstandigen komt heel goed rond en is welgesteld. Vandaar 
dat 20% van de zelfstandigen 60% verdient van alle zelfstandigen samen.

Wij steunen de kleine ondernemingen. Ze vormen het economisch weefsel in onze buurten en gemeenten. 
Het beleid steunt het grootbedrijf, de banken en grote commerciële centra, niet de kmo’s en zelfstandigen. 
Getuige daarvan de fiscaliteit. Getuige daarvan ook de aantasting van de koopkracht en de weerslag daar-
van op de omzet van de middenstanders, de boeren en andere kleine ondernemers. Zij hebben het door de 
besparingen bijzonder zwaar te verduren.

Met ons programma verbeteren we de levensstandaard en koopkracht van de bevolking. Dat zal een  directe 
impact hebben op de situatie van de zelfstandigen en kleine ondernemers.

We komen op voor een sociaal en fiscaal programma dat een einde maakt aan de leegroof van de schatkist 
en van de kassen van de Sociale Zekerheid door het grootbedrijf, ten nadele van de werknemers en kmo’s.

EEn. eerlijker fiscaliteit, gebonden aan de omVang en 
inkomsten Van bedrijVen
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat geldt ook voor de bedrijven. Maar grote 
multi nationals zoals AB InBev betalen veel minder belastingen dan kleine kmo’s. De vennootschapsbelas-
ting heeft een veel grotere progressiviteit nodig, alleen zo kan ze de lasten eerlijk verdelen.
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Maar de regering-Michel hervormde de vennootschapsbelasting net omgekeerd. Van de vijf miljard belas-
tingverlagingen gaat amper 2,5% naar de kmo’s die van een verlaagd tarief (van 25% naar 20%) kunnen 
genieten. Bijna alles, 97,5%, gaat naar vennootschappen die vallen onder de normale belastingvoet van 
33,99%. Die daalt naar 25%.

Voor heel veel kleine ondernemingen die met moeite het hoofd boven water houden, heeft deze hervor-
ming van de vennootschapsbelasting sowieso economisch maar weinig weerslag vermits de heffing ge-
beurt op de winst. Voor hen is het vooral zaak niet in de rode cijfers terecht te komen.

De regering-Michel heeft ook de achterpoorten en de fiscale niches waarmee het grootbedrijf en de banken 
aan de fiscus ontsnappen, ongemoeid gelaten. Vrijwel geen enkele niche is verdwenen. (Zie het hoofdstuk 
Faire Fiscaliteit). Ondertussen betalen zelfstandigen en kleine bedrijven de volle pot. We maken een einde 
aan deze discriminatie.

Maar omgekeerd discrimineren verschillende elementen in de hervorming van de regering-Michel de zeer 
kleine ondernemingen. De enige fiscale niche die helemaal verdwijnt is die van de “investeringsreserve”, 
die alleen voor kmo’s bedoeld was. Bij de “niet in aanmerking komende uitgaven” wordt de ruimte voor 
fouten beperkt. Als de fiscus zo’n uitgave tweemaal weigert, moet de vennootschap de verschuldigde be-
lasting alsnog betalen, ook al heeft ze vroegere schulden, die deze belasting teniet hadden kunnen doen. 
Het is een sanctie die veel meer kmo’s zal treffen dan grote vennootschappen.

We stellen voor de progressiviteit van de belastingen voor zelfstandigen te verhogen. Zelfstandigen worden 
(als natuurlijke personen) belast net zoals loontrekkenden, met hetzelfde progressieve barema. We zorgen 
voor méér progressiviteit in de personenbelasting, daar hebben zelfstandigen met een bescheiden of ge-
middeld inkomen meteen baat bij.

Wij stimuleren ook een grotere progressiviteit van andere belastingen die zelfstandigen en kleine onderne-
mingen moeten betalen, en wel door meer rekening te houden met hun financiële draagkracht. Zo schaffen 
we de plafonds af voor de vennootschapsbijdrage, voor de provincietaksen op bedrijven en voor het Fonds 
voor de sluiting van ondernemingen. Het is toch niet redelijk dat een grote multinational amper 868 euro 
vennootschapsbijdrage betaalt terwijl een zeer kleine onderneming 347,5 euro moet betalen. Dat staat 
totaal niet in verhouding tot hun verschil in omzet. Die oneerlijkheid geldt voor een hele reeks belastingen 
en bijdragen. Het is een fiscaliteit met twee snelheden in het voordeel van het grootbedrijf.

We richten een fonds voor onderlinge bijstand op voor de kleine ondernemingen, gefinancierd met werk-
geversbijdragen. De bijdragen bestaan uit progressieve schijven volgens de grootte van de onderneming. 
Door deze progressiviteit wordt het verlies aan sociale bijdragen voor de schatkist gecompenseerd. Wan-
neer er geen werk is, zoals bij economische werkloosheid, betaalt dat fonds de lonen en sociale lasten.

De wet erkent reeds de collectieve verantwoordelijkheid van werkgevers voor vergoedingen in verband met 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Wij willen deze logica doortrekken. In een klimaat van veralgemeen-
de, algehele concurrentie tussen de bedrijven draagt het patronaat een collectieve verantwoordelijkheid 
voor de economische moeilijkheden die daaruit voortvloeien en dus ook voor de ontslagen die er een ge-
volg van zijn. Het is niet aan de werknemers dat gelag te betalen, maar aan het geheel van de werkgevers-
groep. Het fonds voor onderlinge bijstand biedt meer voordelen voor kleine ondernemingen dan voor grote.

TwEE. soepele leningen Van de openbare bank Voor kleine 
bedrijVen
Om aanwervingen te stimuleren, moedigen we de openbare bank aan kleine ondernemingen en zelfstandi-
gen soepeler leningen te geven zodat zij niet langer afhankelijk zijn van grote private bankgroepen. Op die 
manier kunnen kmo’s ook gemakkelijker de lonen van hun nieuw aangeworven personeel betalen.
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De openbare bank kan ook een oplossing bieden voor start- of uitbreidingskredieten. Nu is het heel moeilijk 
om als zelfstandige bij banken een lening te krijgen. Banken raden zelfstandigen dikwijls aan “eens te pro-
beren te lenen bij familie of vrienden”. Zo worden bankzaken uitbesteed aan particulieren.

Wanneer zelfstandigen of kleine ondernemingen een bedrijf willen oprichten dat een meerwaarde biedt 
voor de samenleving, bijvoorbeeld wanneer ze met personeel willen werken dat ver staat van de arbeids-
markt en dat ten laste van het OCMW valt, dan moeten zij voordelige leningen kunnen aanvragen bij de 
overheidsbank.

DriE. buurtwinkels beVorderen
Veel zelfstandigen klagen over onbetaalbare huurprijzen in de stadscentra. Ze zijn financieel verplicht het 
centrum te verlaten. Grote winkelketens, maar ook leegstand, komen dan in de plaats. Om dat tegen te 
gaan, stellen wij voor om net zoals onze regelgeving voor het huren van een woning, ook een regelgeving 
voor handelshuur uit te werken.

Wij willen geen nieuwe commerciële mega-centra. Zij betekenen dikwijls de doodsteek voor kleine han-
delszaken in het centrum van de stad. We hebben het verzadigingspunt bereikt. Plannen voor nieuwe han-
delscentra vertrekken alleen van het eigenbelang van ontwikkelaars en eigenaars. De samenleving moet 
voorgaan.

Wij maken het elektronisch betalen minder duur. De kost ervan is proportioneel veel zwaarder voor kleine 
handelaars dan voor grote ketens.

Wij bieden een betere compensatie bij openbare werken in een winkelstraat. Geen verplichte sluiting om 
op een compenserende vergoeding aanspraak te kunnen maken. Werken in de straat zorgen vaak voor een 
aanzienlijk omzetverlies. Handelaars moeten over een gegarandeerd inkomen kunnen beschikken om de 
overheadkosten te betalen tijdens de duur van de werken.

De Open Vld wil de openingsuren van winkels uitbreiden tot 22 uur ’s avonds. De liberale partij beweert 
de kleine zelfstandigen daarmee van dienst te zijn. In werkelijkheid verkoopt ze hen een ferme tik. Winkels 
mogen nu wettelijk openblijven tot 20 uur, en tot 21 uur op vrijdag en zaterdag. De meeste kleine hande-
laars zijn geen vragende partij om tot 22 uur open te blijven. Ze zijn al voldoende laat open voor mensen 
die boodschappen moeten doen buiten de kantooruren. Volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers 
(Unizo) maken de meeste winkels ook geen gebruik van de late openingsuren. Het brengt extra personeels-
kosten mee zonder dat de omzet voldoende stijgt. In landen met verlengde openingsuren is de klandizie in 
de winkels niet evenredig gestegen.

Veel winkelbedienden zijn jonger dan 35. Dikwijls zijn het moeders of vaders met jonge kinderen en is ’s 
avonds werken lastig voor ze. Met haar voorstel wil de Open Vld openingsuren toelaten tussen 5 uur ’s 
morgens en 10 uur ’s avonds. Gemeenten kunnen in dat voorstel zelfs openingstijden na 10 uur ’s avonds 
en nog voor 5 uur ’s morgens toestaan. Met dat voorstel wil de Open Vld de winkelsector totaal ontregelen 
ten koste van het personeel en de zelfstandigen: die moeten super-flexibiliseren. We verzetten ons tegen 
dat voorstel.

ViEr. oVerheidssteun die focust op zelfstandigen en 
kleine bedrijVen
We breiden de tewerkstellingspremies uit naar de zelfstandigen en kleine ondernemingen met een soci-
aal of ecologisch doel die nieuwkomers of mensen die ver van de arbeidsmarkt staan aanwerven. Of die 
investeren in de sociale economie. Deze gerichte maatregel heeft een reële impact en is sociaal nuttig, in 
tegenstelling tot de lineaire maatregelen van nu, die grotendeels de dividenden van het grootbedrijf ten 
goede komen.
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We zetten een publieke begeleidingsdienst op om zelfstandigen en kleine ondernemingen, vooral in de so-
ciale economie, te helpen bij de juridische, commerciële en administratieve hindernissen voor hun project. 
Deze dienst is toegankelijk voor al wie een kleine onderneming wil opstarten of overnemen. Het personeel 
ervan zal bestaan uit gespecialiseerde begeleiders met elk eigen competenties: recht, management, perso-
neel, fiscaliteit, ecologische verantwoordelijkheid, innovatie... Deze dienst zal gratis toegankelijk zijn voor 
iedereen die een kleine onderneming wil opstarten, overnemen of leiden.

We maken het voor kleine ondernemingen gemakkelijker toegang te krijgen tot overheidsopdrachten. Die 
opdrachten vertegenwoordigen zowat 15% van het Belgische bnp. De lokale besturen doen voor hun op-
drachten het minst een beroep op kmo’s. Opstarters blijven meestal afwezig als rechtstreekse deelnemers 
aan overheidsopdrachten. Kmo’s en overheidsopdrachten vinden elkaar niet omdat de administratieve las-
ten te groot zijn, de toegangsvoorwaarden te veeleisend, de kansen op succes te klein en de betalingster-
mijnen te lang. Wij willen een hervorming van de Europese en nationale regelgeving op dat vlak. We wil-
len meer opsplitsing van de overheidsopdrachten zodat ze ook voor de kleinste ondernemingen haalbaar 
worden. We nemen daarbij niet alleen de prijs, maar ook de geleverde kwaliteit en de sociale impact in 
rekening. De procedure bij overheidsopdrachten moet eenvoudiger en de informatie erover moet beter.

De overheid moet btw-tegoeden van kmo’s sneller terugbetalen. Het valt niet goed te praten dat zij rente-
loos en lang op hun geld moeten wachten hoewel het om relatief kleine bedragen gaat.

Om verspilling te voorkomen, bouwen we de btw voor alle herstellingen af tot 6% en dus niet alleen voor 
fietsen, schoenen en kleren. In bijna de helft van de winkels die computers of elektrische huishoudtoestel-
len verkopen, is het aantal herstellingen sinds vijf jaar in vrije val. Voor stofzuigers en wasmachines bijvoor-
beeld kopen we te snel een nieuw toestel. Beter herstellen dan vervangen, zeker met het oog op het milieu. 
Heel dikwijls is herstellen ook goedkoper dan een nieuw apparaat.

Vijf. een degelijke sociale bescherming Voor 
zelfstandigen en kleine ondernemers
We stellen voor het overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsverzekering) uit te breiden naar werk-
loosheidsuitkeringen voor zelfstandigen en naar een vergoeding voor ziekte of werkonbekwaamheid (vanaf 
de eerste dag), equivalent aan de uitkering van een werknemer. Nu krijgen zelfstandigen niets tijdens de 
eerste 14 dagen werkonbekwaamheid en vanaf de tweede maand krijgen zij een forfaitaire vergoeding die 
helemaal niet in verhouding staat tot hun vroeger inkomen.

Vrouwen met een zelfstandig beroep kennen we een moederschapsverlof van minstens 10 weken toe. We 
zetten een Solidariteitsfonds voor hulp of vervanging op. Daarmee faciliteren we dat zij een vervanger/
vervangster aannemen.

Wij willen het sociaal statuut van zelfstandigen en kleine ondernemers verbeteren door een beroep te doen 
op de solidariteit van de grote ondernemingen. Wij herfinancieren het socialezekerheidsfonds van zelfstan-
digen door het plafond van 80.000 euro per maand voor de berekening van de pensioenbijdragen af te 
schaffen en door de progressiviteit van de barema’s te vergroten.

De kwestie van de overdracht van hun zaak houdt veel vakmannen, vakvrouwen en kleine ondernemers 
bezig. Jaarlijks gaat het om zo’n 30.000 bedrijfjes. Wij zetten een algemeen kader op waarmee vakman-
nen, vakvrouwen en kleine ondernemers zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de overdracht van 
hun zaak. Dat is goed voor de plaatselijke economie en voor het bewaren van de expertise.

Wij willen de specifieke steun van de gewesten bij de overdracht van een zaak veralgemenen, garanderen en 
uitbreiden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vormingsfonds voor het peter- en meterschap van stagiairs.
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24. faIrE fIscalItEIt

staNDpUNt

Men zegt ons dat er geen alternatief is. Dat we de broeksriem moeten aanhalen. Toch zijn de middelen er. 
Nooit heeft de samenleving zoveel rijkdom voortgebracht. Maar de rijkdommen die de werkers genereren, 
zijn almaar oneerlijker verdeeld. Wij leven niet boven onze middelen, maar de gefortuneerden leven van 
onze middelen. Vandaag is België een fiscaal paradijs voor de allerrijksten. Het is tijd om een beetje van de 
rijkdom terug te halen die van ons is afgenomen. Met een miljonairstaks, door de fiscale niches voor het 
grootbedrijf af te schaffen, door achter de grote belastingfraude aan te gaan. Met een faire fiscaliteit die de 
sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen. En niet andersom, zoals vandaag.

Wat WIj WIllEN
EEn. een miljonairstaks inVoeren en de fiscale Voordelen 
Voor grote bedrijVen afschaffen

•	 We voeren een miljonairstaks in op netto-vermogens van meer dan een miljoen euro. De belastingvoeten 
bedragen 1% boven 1 miljoen euro, 2% boven twee miljoen euro en 3% boven 3 miljoen euro.

•	 We schaffen de fiscale niches en achterpoorten van de vennootschapsbelasting af. We maken een einde 
aan de vrijstelling van meerwaarden op aandelen.

•	 We belasten de bankwinsten op het gedeelte van de winst dat hoger is dan het rendement van 5% op 
het eigen vermogen.

•	 We voeren een taks in op financiële transacties: de Tobin-taks. België moet hier het voortouw nemen. Zo 
kunnen we speculatie tegengaan.

TwEE. de breedste schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen

•	 We schuiven een dubbele hervorming van de personenbelasting naar voor. We tellen alle inkomsten 
samen en verbeteren de progressiviteit van de belasting door voor de kleine en gemiddelde inkomens 
de belastingvoet naar beneden te halen.

•	 We verhogen geen enkele indirecte belasting – federaal, gewestelijk of gemeentelijk – zoals de btw, de 
belasting op vuilniszakken, enzovoort.

•	 We verminderen de accijnzen op brandstof en we schaffen het cliquetsysteem af.
•	 Elektriciteit is een basisproduct. We passen er een btw van 6% in plaats van 21% op toe.
•	 Op gewestelijk niveau schaffen we bij de schenkingsrechten het verschil af tussen onroerende en roe-

rende (financiële) goederen, want daardoor ontsnappen de rijksten aan het progressieve tarief.
•	 Nog op gewestelijk niveau voeren we in functie van de waarde van gebouwen een progressief tarief in 

voor de onroerende voorheffing. Dat geeft ruimte voor een herfinanciering van de gemeenten en een 
lagere belasting voor kleine eigenaars.

DriE. de grote fiscale fraude bestrijden
•	 We richten een vermogenskadaster op met het digitale platform “Fortune-on-web”, een uitbreiding van 

Tax-on-web.
•	 We vormen een aparte cel “grote vermogens” bij het ministerie van Financiën zoals dat in verschillende 

landen het geval is.
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•	 We versterken de cel “belastingparadijzen” en de cel “transfer pricing”. Ook verhogen we de perso-
neelssterkte van de financiële afdelingen bij Justitie.

•	 We schaffen het bankgeheim af en verplichten de banken aan de fiscus het saldo mee te delen en jaar-
lijks een synthese te geven van de transacties met bankrekeningen en met rekeningen van buitenlandse 
dochtermaatschappijen.

•	 Op Europees niveau, en als dat niet kan op Belgisch niveau, heffen we het bankgeheim op voor de Bel-
gische organisaties Swift en Euroclear, die internationale financiële transacties uitvoeren.

•	 We verbieden economische transacties naar belastingparadijzen. De enige toegelaten transacties met deze 
landen zijn transacties waarvan vooraf is aangetoond dat er reële economische activiteiten aan beantwoorden.

•	 Aan banken verbieden we hoe dan ook actief te zijn in belastingparadijzen. Van onwillige instellingen 
trekken we de banklicentie in. Belastingparadijzen die lid zijn van de Europese Unie moeten hun laak-
bare praktijken stopzetten.

•	 We schaffen de verruimde regeling van de minnelijke schikking af. We verhogen de straffen voor daders 
van zware fiscale fraude. Met inbegrip van banken die daarbij hand-en-spandiensten leveren.

•	 We schaffen het mechanisme van de rulings af. We verplichten bedrijven hun resultaten land per land aan 
te geven en de bedrijfswinst daar aan te geven waar ze gemaakt wordt.

ViEr. een moratorium op Verlagingen Van de sociale 
bijdragen

•	 We evalueren de verminderingen van de sociale bijdragen. We voeren een diepgaande analyse van elke 
loonsubsidie uit om de impact ervan op de tewerkstelling te evalueren vergeleken met de kost ervan en 
met eventuele perverse effecten.

vIsIE
We hebben middelen nodig om weer in de maatschappij te investeren en om de planeet te redden. Ons 
wordt verteld dat er geen alternatief bestaat, dat we de tering naar de nering moeten zetten, dat we in het 
rood zitten. De regering van Michel en De Wever, met de liberalen en de N-VA, ging met haar begrotings-
discipline zegerijk terugkeren naar het begrotingsevenwicht, toch?! Besparingen, ja die hebben we ge-
voeld. Maar een budgettair evenwicht? Niks van gezien. In 2019 bedraagt het tekort nog altijd tien miljard 
euro. Alle miljarden van de begrotingsinspanningen, vier en een half jaar lang, hebben geen terugkeer naar 
het evenwicht meegebracht. Omdat deze besparingen zelf voor gaten zorgen.

De spiraal van besparingen heeft ertoe geleid dat de regering bij elke nieuwe begroting miljarden heeft 
moeten wegsnijden uit de sociale uitgaven. En belastingcadeaus gaf aan de rijksten. Ze heeft de lonen 
geblokkeerd, de btw op elektriciteit verhoogd en een indexsprong doorgevoerd.

Wij willen deze spiraal naar beneden omdraaien. De middelen daarvoor zijn er. Nog nooit heeft de samen-
leving zoveel rijkdom voortgebracht. Maar de rijkdommen die het werkvolk genereert, zijn slecht verdeeld. 
Wij leven niet boven onze middelen. Maar de allerrijksten leven van onze middelen. Het is tijd om een beetje 
van de rijkdom die ons is afgenomen, terug te halen.

EEn. een miljonairstaks inVoeren en de fiscale Voordelen 
Voor grote bedrijVen afschaffen

De rijksten rijker, de arbeiders armer. Dat is geen slogan, maar de realiteit in ons land. Veertig jaar geleden 
ging zes tiende van het bruto nationaal inkomen – het bni – naar werknemers en salarissen. Vandaag is dat 
nog vijf tiende. Een verlies van 40 miljard euro in het voordeel van de grote bedrijven. Alleen al in de regeer-
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periode Michel-De Wever (2014-2017) hebben de werknemers 9 miljard euro verloren aan een gigantische 
transfer in de richting van de grote bedrijven.

In het jaar 2000 bezat één enkele Belgische familie een vermogen van meer dan een miljard euro, In 2018 
waren dat al 26 families.

Naast de rijkdommen uit de natuur zorgt de arbeid voor alle rijkdom van onze samenleving. Neem om het 
even welk bedrijf: de gebouwen, de machines of de software zijn gemaakt door werknemers. Het zijn ook 
de werknemers die de machines en bedrijven doen draaien. Toch zijn zij niet de eersten die voordeel halen 
uit de voortgebrachte rijkdom. Dat zijn de grote privé-aandeelhouders. Het is in functie van hun profijt dat 
een kapitalistische maatschappij als de onze haar productie organiseert.

De fiscaliteit verzacht deze ongelijke verdeling van de rijkdom almaar minder. Erger nog, de grootste ver-
mogens en de grote bedrijven maken, al dan niet legaal, gebruik van sluipwegen om een hele reeks fiscale 
heffingen te vermijden. Dat druist in tegen artikel 72 van de Grondwet waarin staat: “Inzake belastingen 
kunnen geen voorrechten worden ingevoerd.”

De schandalig rijken belasten
De ongelijkheid van de inkomens is stuitend groot, maar de ongelijkheid van de vermogens is nog veel 
groter. Hoe moet je het vermogen van 17,3 miljard euro van Alexandre Van Damme, grootaandeelhouder 
van AB InBev, anders bestempelen dan als abnormaal? Voor zo’n vermogen moet een gemiddelde arbeider 
zijn volle loon 817 eeuwen lang volledig oppotten.

En toch is er geen belasting op grote vermogens als dat van Alexandre Van Damme. Faire fiscaliteit is dat er 
een miljonairstaks komt op netto-vermogens boven 1 miljoen euro, met een vrijstelling voor het woonhuis 
en de professionele activa (telkens voor 500.000 euro). De belastingvoeten van deze miljonairstaks bedragen 
1% boven 1 miljoen euro, 2% boven 2 miljoen euro en 3% boven 3 miljoen euro.

Voor ons is het belasten van de superrijken een logisch alternatief voor de besparingspolitiek. Een miljo-
nairstaks geldt maar voor een heel kleine minderheid van de bevolking. Maar hij brengt veel op omdat de ver-
mogens zo sterk geconcentreerd zijn: het rijkste 1% van de Belgische bevolking bezit zoveel als de 60% minst 
rijken. Wij ramen de jaarlijkse opbrengst van deze belasting op 10 miljard euro. Dat geld kunnen we injecteren 
in sociale en ecologische investeringsprojecten van de overheid, in de sociale zekerheid en in het onderwijs.

Tegenover dit reële alternatief voor de besparingen heeft de regering-Michel zuiver symbolische belastin-
gen bedacht die ze als een breekijzer kon gebruiken om weer nieuwe besparingen erdoor te jagen.

De “speculatietaks” viseerde een heel klein aantal meerwaarden op aandelen en was zo symbolisch van 
aard dat hij de schatkist uiteindelijk meer kostte dan opbracht. Hij werd welgeteld twaalf maand toegepast 
en vervolgens afgevoerd naar het museum van het fiscaal bedrog.

De regering heeft dan de “taks op de effectenrekeningen” uitgevonden. (Een effectenrekening heb je nodig 
om er geld mee te kunnen beleggen.) Daar is een groot mysterie mee gemoeid. Want de regering beweerde 
wel met deze taks de rijken te viseren, maar grote vermogens kunnen er vanzelf aan ontkomen, zonder 
zelfs maar iets te moeten doen. Het 1% rijkste Belgen bezit bijna 500 miljard euro, maar de regering heeft 
nauwelijks 254 miljoen euro opgenomen in de begroting als opbrengst van haar taks op de effectenreke-
ningen. Dat is een druppel op een hete plaat. En zelfs dat mager resultaat wordt wellicht niet gehaald omdat 
het zo gemakkelijk is deze taks te ontwijken.

De niches en achterpoorten in de vennootschapsbelasting aanpakken
Al jarenlang klagen wij de niches en achterpoorten – de fiscale aftrekken – van de vennootschapsbelasting 
aan. Deze niches hebben van België een belastingparadijs gemaakt voor multinationals. België werd een 
land waar grote bedrijven letterlijk minder belasting betalen dan een poetsvrouw.
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Deze grote bedrijven – en niet de kmo’s – zijn ook nog eens de begunstigden geworden van de tariefver-
laging die de regering-Michel heeft doorgevoerd voor de vennootschapsbelasting zelf. Deze hervorming 
van de vennootschapsbelasting heeft alle grote fiscale niches, achterpoorten en aftrekken blauw-blauw 
gelaten. Zij heeft er zelfs nieuwe bij gecreëerd.

Wij schaffen de fiscale voordelen op de vennootschapsbelasting af. We maken een einde aan de vrijstelling 
van de meerwaarde op aandelen, we schaffen de fiscale consolidatie weer af (waardoor een groep het 
verlies van een dochtermaatschappij kan aftrekken van de winst van een andere dochter), we hervormen 
de dividendvrijstelling (het mechanisme van de definitief belaste inkomsten)...

De vennootschapsbelasting voor het jaar 2017 brengt ongeveer 14,7 miljard euro op, zowat een tiende van de 
totale belastingontvangsten. Na betaling van deze belasting hebben de bedrijven nog 78 miljard euro inkomsten 
beschikbaar, los van de 37 miljard euro die zij aan hun aandeelhouders hebben uitgekeerd. Het kapitaal heeft dus 
wel heel veel middelen waarmee het zou kunnen bijdragen aan de samenleving. Als je van de 14,7 miljard euro 
vennootschapsbelasting de 16 miljard euro aftrekt die de werkgevers ontvangen in de vorm van verminderingen 
van de sociale bijdragen en andere loonsubsidies, dan kan je opperen dat zij omzeggens geen belasting betalen.

Van 1980 tot 2020 is de vennootschapsbelasting zeven keer verlaagd. Het tarief zakte van 48% in 1980 tot 
25% in 2020. Zowat een halvering. “Als de vermindering van de vennootschapsbelasting in de OESO-landen 
en in andere landen zich voortzet, bedraagt het tarief tegen het midden van de eeuw ongeveer nul,” schrijft 
het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen.

De regering-Michel heeft haar hervorming van de vennootschapsbelasting verkocht met de bewering 
dat ze tegelijk de fiscale niches en achterpoorten ging aanpakken. Ze had het over een dubbele operatie 
die uiteindelijk budgetneutraal zou zijn: de verlaging van de belastingvoet zou gecompenseerd worden 
door de hogere ontvangsten wegens het afschaffen van de niches en achterpoorten. Maar toen puntje bij 
paaltje kwam, stond alleen de verlaging van de belastingvoet vast. En hoe! Stel je voor: jaarlijks gaat voor 
de begroting ongeveer 5 miljard euro verloren op een belasting die in 2017 14,7 miljard euro opbracht.

Wat het afschaffen van fiscale voordelen betreft, daar kwam niks van in huis. Het enige fiscale voordeel dat 
helemaal verdwijnt, is dat van de “investeringsreserve”, een voordeel dat alleen voor kmo’s bedoeld was. 
De regering-Michel lanceerde zelfs een nieuw voordeel: de “fiscale consolidatie”. Die moet het een groep 
mogelijk maken om de belastbare winst van een dochtermaatschappij te verkleinen door er het verlies van 
een andere dochter van af te trekken. De voorgestelde kostprijs: 500 miljoen euro. Maar dat bedrag zou wel 
eens veel hoger kunnen oplopen. Net zoals de notionele aftrek kan deze “fiscale consolidatie” een fiscale 
Frankenstein worden, een oncontroleerbare schadepost voor de schatkist.

De hoge bankwinsten belasten
Voor ons hebben privé-banken alleen maar een brugfunctie tussen economische actoren. Ze mogen van die 
functie niet profiteren om parasitaire superwinsten te maken. De staat heeft hen in 2008 ternauwernood 
kunnen redden en nu vergaren ze weer superwinsten. Wij willen een extra-taks op dat gedeelte ervan dat 
hoger is dan het 5%-rendement op de eigen middelen.

Financiële transacties belasten met de tobin-taks
Wij willen een belasting op financiële transacties invoeren: de Tobin-taks. Tien lidstaten van de Europese 
Unie, waaronder België, buigen zich al jaren over het invoeren van deze Tobin-taks in het kader van de 
“nauwere samenwerking”. Maar met allerlei trucs tracht de regering-Michel voorwaarden en vrijstellingen 
uit de brand te slepen. Op die manier heeft ze een definitief akkoord tegengehouden. Voor de PVDA moet 
België hier juist het voortouw nemen om speculatie tegen te gaan.
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TwEE. de breedste schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen

De inkomsten samentellen en de progressiviteit van de belastingen verbeteren: minder belasting 
voor de meesten, meer belasting voor de rijksten
We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is niet normaal dat inkomen uit kapitaal 
minder belast wordt dan inkomen uit arbeid. Daarom verdedigen we een dubbele hervorming van de per-
sonenbelasting waarbij we de inkomsten samentellen en de fiscale progressiviteit verbeteren.

Alle inkomsten – de beroeps-, financiële en onroerende inkomsten – tellen we samen en onderwerpen we 
aan de personenbelasting. Het is niet zo dat bijvoorbeeld een gepensioneerde met een klein pensioentje 
en wat financiële inkomsten daardoor zijn belasting zal zien stijgen. We gebruiken immers de winst die we 
maken door alle inkomsten samen te tellen om er een betere fiscale progressiviteit mee te financieren.

Een belasting is progressief als de belastingvoet lager is voor een laag inkomen dan voor een hoog inko-
men. Vandaag is de progressiviteit relatief zwak. Je betaalt al gauw een hoog tarief van 30 à 40% in plaats 
van een basistarief van 10% dat maar geleidelijk stijgt. We gaan deze progressiviteit verbeteren en het tarief 
voor lage en gemiddelde inkomens verlagen. Alleen de hogere inkomens (20% rijksten)  zien hun belasting 
stijgen.

Deze hervorming staat in schril contrast met de taxshift, de fiscale verschuiving waarvan de regering van 
Michel en De Wever beweerde dat ze “budgetneutraal” zou zijn. De taxshift van de regering steunt op drie 
mythes.

Eerste mythe. “Dankzij de taxshift zal uw nettoloon stijgen.” Dat zegt premier Michel. Als ze niet van de 
werkgever komt en ook niet uit de hemel valt, waar komt de stijging van het nettoloon dan vandaan? Blijft 
alleen over: de werknemer. Die geeft uit zijn ene jaszak wat hij in zijn andere jaszak weer terugkrijgt. De 
personenbelasting daalt met ongeveer 4 miljard euro, de indirecte belastingen (btw, accijnzen, enzovoort) 
stijgen met ongeveer hetzelfde bedrag. De regering verhoogt dus onrechtvaardige belastingen om een 
minder onrechtvaardige belasting te verlagen.

Tweede mythe. “De taxshift komt de laagste inkomens ten goede,” zo beweren de ministers. Dat is twee 
keer fout. Een: de verhoging van de indirecte belastingen raakt de laagste inkomens net het hardst. En 
twee: de verlaging van de personenbelasting komt de hoogste inkomens het meest ten goede: de 50% 
hoogste inkomens ontvangen 80% van het totale fiscale voordeel. En dus krijgen de 50% laagste inkomens 
er maar 20% van.

Derde mythe. De taxshift kan je niet samenvatten als: sommige belastingen verhogen terwijl er andere ver-
minderen. Er is immers nog een derde aspect: de reuzencadeaus voor de werkgevers. Dat is het geniepige 
van de taxshift: er gaat jaarlijks 4 miljard euro naar die werkgevers, bovenop alle andere rijkelijke cadeaus. 
Dat is het grote niet-gefinancierde deel van de taxshift. De entree voor weer nieuwe besparingen.

De verhoging van de indirecte belastingen stoppen
We bevriezen elke verhoging van de indirecte belastingen. Indirecte belastingen zijn onrechtvaardig want 
iedereen, ongeacht het inkomen, betaalt hetzelfde tarief, of hetzelfde bedrag. De econoom Thomas Piketty 
schrijft: “Een belasting op de consumptie is een belasting uit de 19e eeuw, niet uit de 21e. Indirecte belas-
tingen zoals de btw wegen meer op de lage inkomens. Hoge inkomens consumeren immers niet alles wat 
ze verdienen.”

Geen enkele federale, regionale of gemeentelijke indirecte belasting, zoals btw, accijnzen, vuilniszakken, 
enzovoort, mag nog verhoogd worden. Als dat wel het geval is, moeten andere belastingen naar omlaag.
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Elektriciteit is een basisproduct. We passen er een btw-tarief van 6% op toe in plaats van 21%.

Net zo verlagen we de accijnzen op brandstof en schaffen we het cliquetsysteem af.

Het principe van de cliquet? Goed wetende dat de koersen van de petroleum op de markt een jojo-bewe-
ging maken, profiteert de regering van elke prijsverlaging om de accijnzen te verhogen. Stilzwijgend, zon-
der geur, zonder kleur en zonder pijn. Maar mettertijd is het peil van de belastingen fel gaan stijgen en zijn 
ze pijn gaan doen. Het bedrag van de accijnzen op diesel is van 2003 tot 2018 praktisch verdrievoudigd, van 
23 naar 60 cent per liter. Dat is asociaal en niet efficiënt wat het milieu betreft, want de overheid biedt geen 
alternatief. Integendeel, ze desinvesteert in het openbaar vervoer. Zo gaat het ook met de koolstoftaks die, 
waar ze werd ingevoerd, gewoon nog een accijns toevoegt bovenop het petroleumproduct.

verhinderen dat de rijksten ontsnappen aan het progressief tarief van de successierechten
Op het vlak van de successierechten – ook erfrechten genoemd – wordt er geen onderscheid gemaakt tus-
sen onroerende goederen en roerende (in hoofdzaak financiële activa). De drie gewesten passen een licht 
verschillend tarief toe, maar het is overal progressief. Bij schenkingsrechten daarentegen maken de drie 
gewesten wel een onderscheid: onroerende goederen zijn onderworpen aan een progressief tarief, maar 
voor roerende goederen is dat niet het geval. Daarvoor geldt een lineaire belasting van 3%, ongeacht het 
bedrag ervan. Daar profiteren de rijksten het meest van. Want een groot deel van hun vermogen bestaat 
uit roerende goederen. (Via een inbreng in een vennootschap worden zelfs de gebouwen die zij bezitten, 
getransformeerd in financiële activa.) Daarom gebruiken de meest welgestelden deze preferentiële schen-
kingsrechten om te ontsnappen aan de successierechten, en dus aan de progressiviteit die essentieel is 
voor faire fiscaliteit. Wat ons betreft moeten ook roerende goederen onderworpen worden aan het progres-
sieve tarief van de schenkingsrechten dat al geldt voor de onroerende goederen.

een progressief tarief voor de onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die heel weinig opbrengt voor de gewesten. Maar 
voor de gemeenten is ze een belangrijke bron van inkomsten. De gemeenten bepalen er ook voor het 
grootste gedeelte het tarief van. Per gemeente betalen alle inwoners hetzelfde tarief, ongeacht hun inko-
men en de waarde van hun woning (uitgedrukt in het kadastraal inkomen). Hier geen progressiviteit dus. Er 
is zelfs een omgekeerde progressiviteit, want over het algemeen ligt het tarief hoger in arme gemeenten 
dan in rijke gemeenten. De hogere waarde van de huizen in rijke gemeenten brengt met een lager tarief 
immers toch evenveel op voor de gemeentebegroting. Wij verdedigen een progressief tarief van de onroe-
rende voorheffing, gemeten aan het kadastraal inkomen. Dat tarief zou dan hetzelfde zijn in alle gemeen-
ten, met een budgettaire overheveling tussen de gemeenten, zodat elke gemeente hetzelfde bedrag per 
inwoner krijgt.

DriE. de grote fiscale fraude bestrijden
De fiscale fraude concentreert zich bij de rijksten. Daar zijn twee redenen voor: zij frauderen meer en omdat 
hun inkomen en vermogen groter is frauderen ze ook grotere bedragen. De rijken komen al ruim onder de 
belastingen uit, maar de heel heel rijken komen er heel heel ruim onderuit. Dan hebben we het over 0,01% 
van de bevolking: het rijkste procent van het rijkste procent. De econoom Gabriel Zucman, een specialist in-
zake de belastingparadijzen, heeft aangetoond dat bij deze 0,01% hyperrijken de kans een offshore bedrijf 
te bezitten in belastingparadijzen oploopt tot 70% en dat zij 30% van hun inkomsten ontduiken.

De fiscale fraude bij deze 0,01% rijksten, bedraagt gemiddelde 5,3 miljoen euro per jaar per gezin. Dat is 
26.000 keer meer dan bij de 50% minst rijken, die gemiddeld voor 201 euro ontduiken. Maar de regering-
Michel was er vier en half jaar lang uitdrukkelijk tegen hier een maatregel te nemen.

Om het voor de allerrijksten – of moeten we zeggen “allerrijkste fraudeurs”? – op te nemen, heeft de 
regering-Michel zich tegen nog twee andere maatregelen gekant: het bankgeheim echt opheffen en een 
vermogenskadaster opstellen.
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Wél heeft ze positief gereageerd op het dubieuze verzoek van de diamantairs belast te worden op hun om-
zet in plaats van op hun winst. De regering weet toch ook dat deze pappenheimers goed zijn voor 60% van 
de Belgische dossiers in het Swiss Leaks schandaal. In hun voorstel zorgden de diamantairs er goed voor 
dat de fiscus niet zijn neus zou steken in hun stocks, waarvan iedereen weet dat een groot gedeelte alleen 
in de zwarte boekhouding voorkomt. En zo geschiedde. Minister Johan Van Overtveldt van de N-VA deed in 
2015 een diamanttaks (of karaattaks) aannemen die precies voldoet aan de vragen van de sector. Sinds de 
invoering van de taks hebben de honderd grootste diamantbedrijven hun winsten zien verhogen met een 
factor 12 hoewel hun omzet op hetzelfde peil bleef.

De regering-Michel heeft ook het personeelsbestand bij de FOD Financiën ingekrompen. Dat heeft natuur-
lijk een negatieve impact op de fraudebestrijding. Het personeel heeft 2.680 collega’s verloren. In 2015 
beloofde minister Van Overtveldt nog dat het banenverlies niet zou leiden tot minder belastingcontroleurs. 
Elk vertrek zou daar gecompenseerd worden met een nieuwe aanwerving. Maar het aantal belastingcon-
troleurs is tussen 2016 en 2018 met 30% verminderd.

Deze minister kwam beweren dat hij met zijn kaaimantaks de fraude een zware slag had toegebracht. Deze 
kaaimantaks, een taks op fiscale constructies in belastingparadijzen, moest volgens hem 500 miljoen euro 
per jaar opbrengen. De werkelijke opbrengst was… amper 5 miljoen, 100 keer lager dan aangekondigd.

Heel kleine maatregelen tegen heel grote fiscale fraude, dat haalt niks uit. Er zijn eenvoudige en radicale 
maatregelen nodig die miljarden kunnen opbrengen:

We richten een vermogenskadaster op met het digitale platform “Fortune-on-web”, een uitbreiding van 
Tax-on-web. Zo’n kadaster is het beste instrument om grote fiscale fraude te bestrijden, want dan is verge-
lijkende controle mogelijk van inkomens en vermogens. Met dat kadaster kunnen we fraude bij de inkom-
stenbelasting, btw-fraude, fraude met successie- en schenkingsrechten en witwaspraktijken indijken.

We vormen een aparte cel “grote vermogens” bij het ministerie van Financiën. Dat is een aanbeveling van 
de OESO die verschillende landen al in praktijk brengen.

We schaffen het bankgeheim af. De banken zijn dan verplicht aan de fiscus het saldo mee te delen en 
een jaarlijkse synthese van de transacties op alle bankrekeningen, individuele rekeningen, rekeningen van 
dochtermaatschappijen in het buitenland enzovoort. Banken zijn dan ook verplicht te antwoorden op vra-
gen van de fiscus. Nu kunnen ze nog hun toevlucht nemen tot procedures om dat te blokkeren. We willen 
dat controleurs op elk ogenblik in de banken zelf elke transactie kunnen controleren. Op Europees vlak, 
en als dat niet kan op Belgisch vlak, heffen we het bankgeheim op van de Belgische organisaties Swift en 
Euroclear, die internationale financiële transacties uitvoeren.

We versterken de cel “belastingparadijzen” en de cel “transfer pricing” bij het ministerie van Financiën. 
Belastingparadijzen en transfer pricing – de prijsmanipulatie bij transfers tussen dochtermaatschappijen 
van dezelfde multinational – zijn geduchte wapens van de internationale fiscale fraude. De cellen bij de 
belastingdiensten belast met de controle daarop hebben een verschrikkelijk tekort aan mensen en mid-
delen. Zo telt de cel “belastingparadijzen” zegge en schrijve vier controleurs. Die moeten transacties ter 
waarde van miljarden euro controleren. Het personeelsbestand van de hele FOD Financiën is veel te klein, 
maar in het bijzonder dat van deze cellen. Ook bij de financiële cellen van de rechtbanken is een drastische 
personeelsverhoging nodig.

We willen economische transacties naar belastingparadijzen verbieden. De enige toegelaten transacties 
met deze landen zijn transacties waarvan vooraf is aangetoond dat er een reële economische activiteit aan 
beantwoordt. Deze maatregel houdt in dat we alle fiscale en economische akkoorden tussen België en be-
lastingparadijzen opzeggen, behalve die over de uitwisseling van fiscale informatie. Aan banken verbieden 
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we hoe dan ook actief te zijn in belastingparadijzen. Van onwillige instellingen trekken we de banklicentie 
in. Belastingparadijzen die lid zijn van de Europese Unie moeten hun laakbare praktijken stopzetten op 
straffe van uitsluiting uit de Unie.

We schaffen de verruimde regeling van de minnelijke schikking af waarmee grote financiële delinquenten 
kunnen ontsnappen aan hun proces. We verhogen de straffen voor daders van zware fiscale fraude. Voor 
deze daders mag een ondermaatse geldstraf niet de enig mogelijke straf zijn. Ze moeten de kans lopen 
op een openbaar proces met strafrechtelijke straffen tot en met gevangenisstraf en onteigening van hun 
bedrijf. Dat moet ook gelden voor de banken die hand-en- spandiensten leveren bij grote fraude.

We willen het mechanisme van de rulings afschaffen. Dat zijn anticiperende arrangementen met de fiscus, 
waarmee grote vermogens en grote bedrijven “maatwerk” krijgen voor hun belastingconstructies. Rulings 
geven aanleiding tot voorrechten die het niet verdienen te blijven bestaan. We verplichten bedrijven om hun 
resultaten land per land aan te geven en de bedrijfswinst daar te belasten waar ze gemaakt wordt.

ViEr. een moratorium op Verlagingen Van de sociale 
bijdragen

De stelselmatige verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid en de vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing op allerlei bezoldigingen zijn samen goed voor de gigantische jaarlijk-
se som van 16 miljard euro. Die massa geld gaat naar de werkgevers zonder dat daar strikte voorwaarden 
inzake tewerkstelling aan verbonden zijn.

Elk van deze loonsubsidies verdient een ernstige analyse Om de impact ervan op de tewerkstelling in ver-
gelijking met de kost te checken en om negatieve effecten op te sporen. Zo kan de vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing op werk in wisselende uren werkgevers aanzetten meer nachtwerk in te voeren, wat schadelijk 
is voor de gezondheid van de werknemers. Wat overblijft moet waterdichte garanties hebben.
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