
Vrije visie, eigen stem

Hoe wint u  
aan deze regering?

De regering stoeft dat dankzij haar koopkrachtmaatregelen uw 
nettoloon zal stijgen en iedereen dus beter af is. Klopt dit? 

Gezien de factuur die u net aanschouwde kunnen we op zijn 
minst stellen dat er een kleine nuance bij hoort. U moet immers 
wel een aantal kosten van deze factuur in mindering brengen 
van de “100 euro per maand extra” die de regering u belooft. 

Kort gezegd kunnen we zeggen dat u winst maakt als u aan 
volgende voorwaarden voldoet: 

 ◼ U rookt niet

 ◼ U drinkt geen alcohol 

 ◼ U verbruikt geen elektriciteit 

 ◼ U studeert niet of u heeft geen studerende kinderen, 
kortom: iemand in uw huishouden wil slimmer worden

 ◼ U drinkt geen frisdranken 

 ◼ U verbruikt geen water (eigenlijk mag u gecombineerd 
met de accijnzen en suikertaks dus ook geen water van 
de kraan drinken nu…)

 ◼ U heeft geen kinderen

 ◼ U wenst geen huis te kopen of te renoveren 

 ◼ U verplaatst zich niet met de eigen wagen of het 
openbaar vervoer

 ◼ U bent zwaar en langdurig ziek en kan dus winst boeken 
uit het gebruiken van de zorgverzekering

 ◼ U wenst eigenlijk helemaal niet met pensioen te gaan

 

Kortom: 

U leeft op water en droog brood, huurt liever een woning die u 
niet verwarmt en waar u zich niet doucht. U en uw partner heb-
ben hopelijk geen kinderen want die worden extreem duur! En 
liefst van al blijft u ook in die woning want naar buiten gaan, 
ook dat kost toch wel wat meer. En geef toe, op restaurant of 
café een wijntje of een cola drinken is toch ongezond en duur. 
Gelukkig kan u nog gaan werken en hoeft u zich niet teveel zor-
gen te maken om uw pensioen, dat zal toch quasi onbestaande 
zijn. Uw enige hoop is stevig ziek worden, zodat u nog op zijn 
minst uw geld kan halen uit de zorgverzekering.

De meeste van deze besparingsmaatregelen zijn echter lineair, 
dit wil zeggen dat iedereen evenveel moet bijdragen … en dat 
is niet eerlijk! Voor de ACLVB moeten de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen. Nu moeten de lage inkomens in 
verhouding meer betalen dan de grootverdieners!

Voor de Liberale Vakbond zijn er alternatieven. 

Om die reden hebben we een alternatieve tax shift 
uitgewerkt met voorstellen voor een rechtvaardige 
fiscaliteit. 

Deze kan u vinden op: http://www.aclvb.be/publicaties/dos-
siers/dossiers/een-rechtvaardige-en-redelijke-tax-shift/
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Het leven wordt duur,  
maar alleen de burger  

krijgt de factuur!

TAX SHIFT? HOE WINT U AAN DEZE REGERING? 



De Regeringen Michel en Bourgeois NV

FACTUUR

Aan: De Burger

Factuurnummer Klantnummer Contractnummer Factuurdatum

00000001 123456 112233 06-12-2015

Rekening

1.	 Doorrekenen	groenestroomcertificaten	 €	 100,00

2.	 Verhogen	inschrijvingsgeld	hoger	onderwijs			 €	 320,00

3.	 Afschaffen	gratis	abonnement	De	Lijn	65+		 €	 50,00

4.	 Doorrekenen	zorgverzekering	/per	persoon	 €	 25,00

5.	 Doorrekenen	zorgverzekering	sociaal	tarief	/per	persoon	 €	 15,00

6.	 Vermindering	woonbonus	 €	 608,00

7.	 Afschaffen	gratis	elektriciteit	 €	 80,00

8.	 Aanpassen	distributienettarieven	 €	 165,00

9.	 Verhoging	waterfactuur	 €	 130,00

10.	Niet-indexering	kinderbijslag	/	kind	 €	 37,50

11.	BTW-verhoging	elektriciteit	naar	21%	 €	 100,00

12.	Indexsprong	 €	 550,00

13.	Stijgende	kosten	kinderopvang	 €	 400,00

14.	Accijnsverhoging	diesel	 €	 200,00

15.	Accijnsverhoging	alcohol	 €	 70,00

16.	Suikertaks	 €	 10,00

17.	Accijnsverhoging	tabak	(1	pak/dag)	 €	 117,00

  TOTAAL   € ______

+Andere maatregelen:

18.	Verstrengen	regels	brugpensioen	en	aangepaste	beschikbaarheid	

19.	Schrappen	inschakelingsuitkeringen	
20.	Ontmanteling	eindeloopbaankrediet	
21.	Afschaffen	anciënniteitstoeslag	voor	oudere	werklozen	
22.	Vermindering	inkomensgarantie-uitkering	voor	gedeeltelijk	werklozen	

23.	Optrekken	maximumfacturen	onderwijs	

Gaarne	betaling	zo spoedig mogelijk	op	ons	rekeningnummer.

*Deze	cijfers	zijn	een	benadering.	Zij	zijn	afhankelijk	van	velerlei	factoren	en	kunnen	wijzigen
	naargelang	woonplaats,	gezinssituatie,	 

inkomen	etc.	De	bedragen	zijn	indicitatief	voor	een	gezin	van	tweeverdieners,	tenzij	anders	aan
gegeven	(tabak,	zorgeverzekering).


