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1. INLEIDING
De toekomst is duidelijk niet meer wat hij ooit was … Een “no future” pessimisme lijkt steeds meer te overheersen.  
De overtuiging dat toekomstige generaties met nog meer sociaal geweld te maken zullen krijgen dan onze tijdgenoten schiet 
stevig wortel. Deze overtuiging leidt tot fatalisme en soms tot nefaste berusting. Toch blijft een andere wereld mogelijk. Hij is 
zelfs broodnodig. En het hangt van ieder van ons af of hij er komt.

HET DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ IS HET GELUK VAN ALLEN
“Het doel van de maatschappij is het geluk van allen”. Dit is het eerste artikel van de Franse verklaring van de rechten van 
de Mens en de Burger van 24 juni 1793. En het blijft een ambitieuze doelstelling. Aan wie kan je dit project toevertrouwen?

Meer dan twee eeuwen na de Franse revolutie lijkt de kwestie nog altijd niet beslecht. De antwoorden evolueren in de loop 
van de geschiedenis, afhankelijk van de machtsverhoudingen die onze gemeenschappen kenmerken. Ook de manier waarop 
onze politici functioneren ondergaat de invloed van een machtsverhouding die gunstig is voor de kapitaalbezitters.

Reeds in 2006 verklaarde de Amerikaanse miljardair Warren Buffet aan de New York Times dat “de klassenstrijd bestaat … 
en dat de kapitaalbezitters gewonnen hebben”. 

Deze evolutie — overwinning volgens Warren Buffet — blijkt uit de slogan TINA: There Is No Alternative. Met andere 
woorden: de neoliberale recepten zijn de enige mogelijke. In die mate zelfs, dat er geen behoefte meer lijkt te zijn om de 
term te gebruiken voor de sociale constructie die de belangen van het kapitaal tegenover de belangen van de arbeid stelt: 
kapitalisme.

VOOR EEN ANTIKAPITALISTISCHE DEFINITIE VAN …  
HET KAPITALISME
Voor een hele generatie was de term “kapitalisme” aan het vervagen, toen de financiële crisis van 2008 hem plots weer 
actueel maakte. Er bestaat trouwens ook nu nog veel onduidelijkheid over.

Kapitalisme is om te beginnen niet hetzelfde als markteconomie. Zo probeert het kapitalisme regelmatig om de “wetten” 
van de markteconomie te omzeilen. En het valt ook niet samen met het liberalisme, vooral een politieke overtuiging. Het 
is nog minder, zoals ooit een neoliberale econoom1 heeft geschreven, “de natuurlijke orde van de menselijke samenleving”, 
aangezien het kapitalisme op een bepaald moment in de geschiedenis is verschenen.

Het kernwoord is “kapitaal”: “een sociale verhouding die steunt op de eigendom van de productiemiddelen”2. 

“Het hoofdkenmerk van het wereldwijde kapitalisme sinds het begin van de jaren 80 is de stelselmatige daling van het 
loonaandeel. Dit is het gedeelte van het BBP (bruto binnenlands product) dat bij de loontrekkenden terechtkomt. Deze 
trend wijst erop dat de exploitatiegraad stijgt. Deze vaststelling steunt op onweerlegbare statistische gegevens en is in de 
meeste landen merkbaar, zowel in het Noorden als in het Zuiden”3. In die zin kan een geloofwaardig syndicalisme alleen 
maar … antikapitalistisch zijn!

Het neoliberalisme is de hedendaagse ideologie die de doelstellingen van het kapitalisme rechtvaardigt. Het is de “reden 
van het hedendaagse kapitalisme, een kapitalisme dat zijn archaïstische referenties heeft afgeworpen en zich complexloos 
opwerpt als historische constructie en algemene levensnorm.

1. Bruno Colmant verwees in een opiniestuk in de krant “Le Soir” van 5 februari 2008 naar een uitspraak van Alain Minc (Cambio, 16 december 1994):  
het “kapitalisme kan niet ineenstorten, want het is de natuurlijke toestand van de samenleving. De democratie is dat niet, de markt wel.”

2. “Le capitalisme en dix leçons. Petit cours illustré d’économie hétérodoxe”, Tekst van Michel Husson, Tekeningen door Charb, Uitg. La Découverte, Parijs, 2012, 
p. 10.

3. “Un pur capitalisme”, Michel Husson, Uitg. Page deux, Lausanne, 2008, p. 13.
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Het neoliberalisme kan gedefinieerd worden als het geheel van uitspraken, praktijken en bepalingen die een nieuwe 
regeringsvorm van mensen afbakenen volgens het universele principe van de concurrentie.”4. 

De goocheltruc die “de staat doet verdwijnen” van het toneel verbergt vooral de effectieve transformatie ervan in een 
soort “grote onderneming” die zich volledige plooit naar het algemene principe van de concurrentie en die gericht is op de 
expansie, ondersteuning en in zekere mate ook regulering van de markten. Niet alleen is de staat niet verdwenen, niet 
alleen staat hij meer dan ooit in dienst van de ondernemingen, maar hij is ook veranderd in een regering van 
het ondernemerstype”5.

Kapitalisme en het “gemeenschappelijk geluk” zijn duidelijk tegenovergestelde sociale doeleinden. Kijk maar naar de balans 
van de kapitalistische wereldorganisatie die zich laat afmetingen aan een opeenvolging van crisissen: humanitaire, ecologische, 
sociale, economische, financiële, politieke, ethische, qua voeding, op energiegebied, …

DE KRACHT VAN EEN SYSTEEM SCHUILT  
IN DE INSTEMMING DIE HET LOSWEEKT
Om weerstand te kunnen bieden aan de kapitalistische logica moet je die eerst wel begrijpen.

Je moet je ook afvragen wat de voorwaarden en de middelen zijn om die logica om te keren.

Ten slotte is het ook nodig om de analyse te veralgemenen van de “culturele” dimensies die verklaren hoe - en met welke 
instrumenten … - een minderheid, die trouwens steeds kleiner wordt, erin slaagt om ook in een democratisch systeem een 
sociale organisatie op te leggen die overduidelijk de belangen schaadt van een groeiende meerderheid.

Hoe kan je een gemeenschappelijke legitimiteit geven aan het nastreven van particuliere belangen wanneer de 
accumulatiedynamiek, die kenmerkend is voor het kapitalisme, steunt op de uitbuiting van mensen, eindige grondstoffen 
uitput en het bestaan zelf van de mensheid bedreigt?

HEEL CONCRETE ONDERMIJNING
De systematische vernietiging van de grondvesten van de sociale staat is al decennia aan de gang in het kader van een regime 
dat zich nog steeds beroept op de representatieve democratie.

Zowel wereldwijd als lokaal worden de samenlevingen steeds ongelijker. Niemand ontkent dit feit. Het proces is traag 
begonnen om dan plots te versnellen.

Tegelijk werd het imago van de producenten gedegradeerd om de wereld van de consumptie naar voren te schuiven, samen 
met het idee dat wij tot een “middenklasse” zouden behoren. Deze zou een tussenliggend niveau zijn tussen een open elite, 
die voor iedereen toegankelijk is (op basis van je eigen verdienste, talent of werk …), en een massa van achtergeblevenen 
die verantwoordelijk is voor haar eigen situatie (kijk naar het dominante discours ten aanzien van werklozen). De elite zet 
aan het dromen. De achtergeblevenen schrikken af. 

De solidariteitsmechanismen die werden ontwikkeld als instrumenten om de door arbeid voortgebrachte rijkdom te 
verdelen worden eerst uitgehold en vervolgens geleidelijk ontmanteld met de goedkeuring van “Jan en Mie met de pet”. 

Beter “één in de hand” dan “twee vogels in de lucht”.

Opnieuw realiteitszin in het debat brengen moet een permanente doelstelling zijn van de volksopvoeding, die functioneert 
als een antikapitalistische opleiding van de “gedomineerden” en als verzet tegen de “culturele heerschappij” van het 
neoliberalisme.

4. “La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale”, Pierre Dardot en Christian Laval, Uitg. La Découverte, Parijs, 2009, p. 6.

5. Ibidem, p. 11-12.
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Wij moeten dringend een andere ambitie naar voren schuiven die in de kern van het sociaal project het “gemeenschappelijk 
geluk” vervangt: de emancipatie van alle vrouwen en mannen waaruit de samenleving bestaat en respect voor de beschikbare 
grondstoffen en middelen die wij ontlenen aan de generaties die na ons komen.

Door de diepte van de huidige crisis is het debat over de verdeling van de rijkdommen en de verhouding tussen kapitaal 
en arbeid actueler dan ooit. Het wereldbeeld dat steunt op begrotingsbezuinigingen, bevriezing van de lonen en structurele 
hervormingen heeft slechts één doel: de bevolking uitbuiten, de winst vergroten en herverdelen aan de wereld van het kapitaal!

De mantra “begrotingsbezuinigingen-werkloosheid-winst” werkt als een schoktherapie als reactie op een “crisis” om 
hervormingen te kunnen doorvoeren die neerkomen op een sterke sociale achteruitgang.

Wij moeten dringend wakker worden en zo snel mogelijk bepalen wat voor ons enerzijds het samenlevingsmodel is waarvoor 
wij solidair en eensgezind strijd willen leveren en anderzijds welke politieke keuzes en strategieën wij in de toekomst moeten 
maken.

In het licht van het voorgaande is het duidelijk dat wij “anders moeten denken dan de algemeen heersende 
overtuigingen” en dat wij een reëel alternatief moeten bieden door de burgers opnieuw toekomstperspectief te geven.

2. AUSTERITEIT & CRISIS: VASTSTELLINGEN
Na vele jaren crisis lijkt de term zelf ons volledig misbruikt en ontkracht. Sommigen blijven geloven dat wat wij sinds 2007 
meemaken van voorbijgaande aard is en dat het rustige leven binnenkort weer aanbreekt en blijft duren.

Maar de crisis die wij sinds 2007 meemaken is geen toeval! Wat wij nu beleven is het catastrofale gevolg van een 
ongelijkheidssysteem dat drie decennia geleden op mondiaal en Europees niveau werd ingevoerd.

Sindsdien hebben een aantal economen en andere waarnemers, van Olivier Blanchard tot Joseph Stiglitz en Paul Krugman, de 
ene analyse na de andere gemaakt om tot dezelfde conclusie te komen: austeriteit lost de crisis niet op, maar maakt ze erger.

Ondertussen betalen de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers de crisis in klinkende munt. De verarming van 
duizenden gezinnen is voelbaar. De hervormingen van de werkloosheid en de pensioenen enerzijds en de inkrimping van de 
uitgaven bij de openbare diensten anderzijds treffen steeds dezelfde bevolkingsgroepen. Anderen boeken er winst bij, door 
ongestraft (of toch zo goed als) te speculeren op de overheidsschuld, de grondstoffen of het vastgoed.

Theoretisch is al eerder aangetoond dat alleen arbeid waarde oplevert. In de bedrijfswereld gaat het nochtans om 
aandeelhouderswaarde. Maar dit is geen waardecreatie, slechts waardeopslorping: arbeid creëert waarde en de financiële 
wereld eigent zich die toe, ten koste van de werknemers.

Op micro-economisch niveau wijzen een hele reeks indicatoren en analyses op de toename van de ongelijkheid en de groei 
van de armoede.

Maar achter die cijfers schuilt ook een bittere dagelijkse realiteit, van de gezinnen en de burgers!

De levensomstandigheden verslechteren en de ongelijkheid schiet spectaculair de hoogte in! Verbazend is dat niet, als de 
opbrengst van kapitaal hoger wordt ingeschat als de opbrengst van werk!

Toch is de stijgende ongelijkheid niet te wijten aan één enkele ingreep. De econoom Thomas Piketty heeft in zijn werk  
“Le Capitalisme au 21e siècle” bijna 1.000 pagina’s nodig om zorgvuldig de nefaste mechanismen te ontrafelen.

Armoede is meer dan geen of te weinig geld hebben. Armoede heeft invloed op iemands werk, onderwijs, huisvesting en 
deelname aan de maatschappij. Veel personen leven in een precaire toestand, zoals kinderen en alleenstaanden. Er komt nu 
ook een nieuwe categorie armen: arme werknemers. In ons land leeft één persoon op zeven in armoede, terwijl België tot 
de 20 rijkste landen van de planeet behoort! Ontluisterend!
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• Bovendien wordt in 5,9% van de gevallen gezondheidszorg uitgesteld of geannuleerd om financiële redenen (1,2% 
in 2007!).

• Het percentage kinderen dat in armoede of sociale uitsluiting leeft, wordt op 21,6% geraamd.

In Wallonië en Brussel wordt de toestand verontrustend. Dit blijkt uit de achteruitgang van bepaalde indicatoren:

• 1 persoon op 5 loopt het risico in armoede terecht te komen; 

• 1 kind op 3 heeft te maken met armoede;

• in bepaalde arrondissementen of provincies daalt de levensverwachting! 

Verergerende factoren zijn de loonblokkering, de jacht op werklozen, de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen en de 
uitsluiting uit de inschakelingsuitkeringen die reeds kwetsbare bevolkingsgroepen nog verder destabiliseren.

De welvaartsstaat, het historische resultaat van een dynamiek voor een betere verdeling van de rijkdom, heeft ondanks de 
talrijke aanvallen met wisselend succes de rol van sociale schokdemper vervuld via een aantal fiscale en herverdelingssystemen, 
die weliswaar onvolmaakt zijn, maar toch de ergste effecten kunnen afzwakken. 

3. EUROPA: WAT HET IS  
 EN WAT HET ZOU MOETEN ZIJN!
De Europese constructie, een instrument van vrede en regulering in de ogen van haar stichters, moest een instrument voor 
sociale vooruitgang en welvaart zijn. De Europese staten en volkeren werden aangespoord om naar elkaar toe te groeien, 
samen te werken en gemeenschappelijke rijkdom voor iedereen te creëren!

In de loop der jaren zijn deze uitgangspunten naar de achtergrond verdrongen door de kapitalistische logica, die meer te 
winnen heeft bij concurrentie dan bij samenwerking en die meer voordeel en winst haalt uit de ellende van volkeren dan 
door te streven naar de welvaart en voorspoed van de burgers.

Het hedendaagse Europa of in elk geval de eurozone is het resultaat van structurele mechanismen voor de reproductie van 
ongelijkheidsverhoudingen.

De laatste jaren illustreren het faillissement van het Europese project, dat in een straatje zonder einde is terechtgekomen. 
Griekenland houdt ons een spiegel voor en toont ons de contradicties van de Europese constructie.

Het Europese austeriteitsbeleid heeft dezelfde resultaten opgeleverd, d.w.z. een verdere stijging van de tekorten en de 
overheidsschuld. Noch in het noorden, noch in het zuiden is er ook maar één voorbeeld waaruit blijkt dat dit beleid 
positieve resultaten kan opleveren. Bezuinigen is slechts de uitdrukking van een politieke strategie om de exploitatie van de 
werknemers te vergroten.

Europa moet absoluut een model worden om na te streven, niet om te vermijden!

In deze context pleiten wij voor:

• een sociaal, solidair, democratisch, industrieel en samenwerkend Europa met als kernprincipe het optimaal invullen 
van de sociale behoeften;

• een Europa dat de sociale en milieunormen aan zijn grenzen doet naleven (met douanetarieven die als 
ontwikkelingshulp terugvloeien naar de landen van oorsprong). Dit wordt soms protectionisme genoemd, maar dat 
klopt niet, want deze maatregelen staan in dienst van sociale transformatie en niet van de kapitalistische belangen;

• een hernieuwde rol voor de eengemaakte munt en de ECB, die eindelijk de belangen van de bevolking vooropstellen;

• de invoering van de Tobin-taks;
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• de strijd tegen de sociale dumping binnen Europa;

• een democratisch politiek project;

• een industrieel project van samenwerking tussen de staten;

• collectieve onderhandelingen over loonsverhogingen, index, arbeidsduur (bijv. 32 uur/week), minimumloon, 
eengemaakte fiscaliteit voor bedrijven, kwaliteitsvol werk, volwaardige statuten voor jongeren). Opslorping van 26 
miljoen werklozen door een dringend beleid van arbeidsduurvermindering, een lagere pensioenleeftijd en een echte 
industrialisatie.

4. DE NATIONALE POLITIEKE  
 EN DE ROL VAN DE OVERHEID
De landen spelen een doorslaggevende rol in de Europese beslissingen via verschillende Raden van Ministers en/of Europese 
toppen met staatshoofden en regeringsleiders. Toch verstopt iedereen zich achter Europa!

De crisis vraagt om daden en maatregelen die als basis de solidariteit met en voor iedereen hebben. Gebeurt dit niet, dan 
kunnen allerlei vormen van racisme of discriminatie opnieuw de kop opsteken of zelfs bloeien.

In België was deze “crisis” heel uitgesproken onder deze regering. De bezuinigingen hebben de werknemers en burgers niet 
gespaard door:

• aanhoudende, hardnekkige aanvallen tegen werkzoekenden;

• een loonblokkering;

• het uiteenrafelen van de federale solidariteit binnen de sociale zekerheid;

• een permanente bedreiging van de pensioenen en ons repartitiesysteem;

• indexmanipulaties en dus aantasting van de koopkracht;

• een grotere flexibiliteit;

• het op de helling zetten van het sociaal overleg;

• sterk snoeien in de begroting, zowel federaal als in de andere entiteiten;

• kortwieken en ontmantelen van de overheidsdiensten;

• …

De uitgangspunten die wij altijd al hebben verdedigd, moeten bijgevolg absoluut worden herbevestigd: een beter evenwicht 
tussen kapitaal en arbeid en een betere verdeling van de rijkdommen. Michel Husson zegt het zo: de ongelijkheid moet in 
een tang worden genomen, met aan de ene kant een verhoging van de loonmassa en aan de andere kant een ernstige fiscale 
hervorming. Deze aanpak moet gepaard gaan met een gevoelige verlaging van de dividenden, waarvoor geen economische 
rechtvaardiging bestaat en die geen sociaal nut hebben. Bovendien moeten zowel de winsten als het gebruik van de 
belastingen strikter worden gecontroleerd.

Wij herhalen onze prioriteiten inzake:

• koopkracht, index en brutoloon. Dit mechanisme om de lonen te koppelen aan de evolutie van de levensduurte 
is voor ons een fundamentele sociale verworvenheid. Net zoals het sociaal overleg is de indexering een 
basismechanisme voor de sociale relaties. Dit in vraag stellen, betekent een cadeau aan het kapitaal. Dat willen wij 
niet;

• collectieve arbeidsduurvermindering;
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• herwaardrering van de eerste pensioenpijler (repartitiestelsel = wettelijk pensioen): dit is het enige 
stelsel dat aan het grootste aantal mensen een menswaardig vervangingsinkomen oplevert. Voor ons moet het 
repartitiepensioen 75% bedragen van het gemiddelde loon van de 5 best betaalde jaren tijdens de loopbaan en 
bovendien overeenstemmen met het ambtenarenpensioen, d.w.z. minstens € 1.500 netto per maand;

• onderhandelingsvrijheid;

• fiscale rechtvaardigheid en het einde van de fiscale niches (bijv. afschaffing van de notionele interestaftrek);

• sterke overheidsdiensten als eerste waarborg voor de koopkracht en patrimonium voor wie er geen heeft;

• kortere loopbanen, vooral voor wie zwaar en moeilijk werk verricht;

• strijd tegen sociale dumping (bijv. door meer controles en meer middelen voor de arbeidsinspectie);

• netwerksyndicalisme om onderaanneming beter te controleren;

• speciale waakzaamheid voor het statuut van afgevaardigden in KMO’s en procedures voor meer bescherming 
van kandidaten en toekomstige afgevaardigden;

• hervorming van de werkloosheid (degressiviteit en uitsluiting) terugdraaien en afschaffen;

• eengemaakt statuut van arbeiders/bedienden, zonder verlies voor wie dan ook.

5. MOGELIJKE HEFBOMEN 

A. EEN ECHT BELEID OM DE ECONOMIE TE HERORIËNTEREN  
 & TE HERLOKALISEREN 
Behalve een betere verdeling van de rijkdommen en een hervonden evenwicht tussen kapitaal en arbeid moeten wij ons 
buigen over de betekenis zelf van rijkdom en de middelen om ze te produceren. Dit is een kwestie van maatschappijvisie. 
Volledige tewerkstelling is dan niet langer louter het gevolg van economische groei, maar van een heroriëntering van de 
beroepsactiviteiten, met een combinatie van nieuwe banen in de overheidsdiensten, collectieve arbeidsduurvermindering en 
sociaal nuttige en economisch duurzame productie.

Wij moeten dus opnieuw onze plaats opeisen in de economische sector met een langetermijnvisie, om ons maatschappijmodel 
naar voren te schuiven dat de Mens een centrale rol geeft. Tegelijk moeten wij nadenken over begrippen als gemeenschappelijke 
en publieke bezittingen: de toegang ertoe moet voor de hele samenleving duurzaam gewaarborgd worden, onder andere 
met het oog op de toekomstige generaties.

Hoe lovenswaardig deze doelstelling ook is, ze kan pas bereikt worden door een collectieve bewustwording, door een 
ideologische breuk met de commerciële & concurrentiële logica en door de middelen en acties die wij moeten aanwenden 
in fasen in te zetten: 

• wij moeten ons opnieuw de openbare middelen als hefbomen heroveren: een overheidsbank oprichten, spaargeld 
inzamelen, …;

• een plan voor instandhouding en nieuwe economische & industriële vooruitzichten op basis van waakzaamheid, 
anticipatie, waarschuwingen, planning, openbaar vervoer en de overname van activiteiten door werknemers:

 – nieuwe rechten voor werknemers bij het beheer van bedrijven. Het gaat om een soort voorkooprecht bij de 
verkoop van bedrijven om de werkgelegenheid in stand te houden. De wetgever beschermt de werknemers nu 
niet door ze een prioritair kooprecht te geven. Toch kunnen de statuten van een bedrijf nu al wettelijk bepalen 
dat vennoten of aandeelhouders een voorkooprecht op de aandelen van het bedrijf hebben. Men wil zo 
vermijden dat een ongewenste persoon een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan opkopen. Waarom 
zou dit recht niet mogelijk zijn voor werknemers?
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 – voorkooprecht voor de staat of een gewest. De overheid moet opnieuw een belangrijkere rol gaan spelen in 
de economische sector, met een langetermijnvisie en voor de verdediging van een maatschappijmodel waarin 
de mens centraal staat. Tegelijk moet men nadenken over begrippen als gemeenschappelijke en openbare 
bezittingen. De toegang ertoe moet duurzaam gewaarborgd worden voor de hele samenleving, onder andere 
in het belang van de toekomstige generaties.

• de door de overheden verleende steun moet afhankelijk worden gemaakt van de sociale behoeften. Op dit ogenblik 
betreffen deze steun- en subsidiemaatregelen alleen het uitdelen van financiële middelen, zonder te kijken naar sociale 
of ecologische doelstellingen, zonder rekening te houden met lonen, werkzekerheid of veiligheid op de werkplek. 
Door deze voorwaarden centraal te stellen in het overheidsbeleid bereikt men niet alleen een verschuiving in de 
werking van de overheidssteun, maar krijgt men ook een hefboom in handen voor de hele economische activiteit;

 Hiermee verbonden domeinen:

 – collectieve ontslagen;

 – milieunormen;

 – veiligheidsnormen;

 – arbeidstijd;

 – …

• valorisatie van de non-profitsector; 

• opkomst van nieuwe concepten en economische modellen: circulaire economie, functionaliteitseconomie, positieve 
acties, … u grotere steun voor de sociale economie door middel van een governance-model;

• regulering van de banken u zakenbanken scheiden van depositobanken;

• dividenden u mogelijkheden: belasting op de aandeelhoudersrente, beperking van de distributie van dividenden, 
voorwaarden voor het uitkeren van dividenden, beperkt toegelaten aandeelhoudersmarge, ...; 

• het creëren van een “economische bijdrage” zoals nu een sociale bijdrage. Maar in tegenstelling tot de sociale 
bijdrage, zou de economische bijdrage worden geïnd op de creatie van rijkdom (dus de bruto marge) in plaats 
van op de lonen. In Wallonië zou een bijdrage van 0,5% een gewestelijk investeringsfonds van minstens een 
miljard per jaar kunnen spijzen. Dit fonds zou paritair worden beheerd. De middelen kunnen nuttig worden 
geïnvesteerd in sociaal en ecologisch verantwoorde projecten, die voorzien in reële behoeften (het bouwen van 
sociale woningen, verbetering van de energieprestaties van gebouwen, …) en zelfs het creëren van banen door 
arbeidsduurvermindering stimuleren!

• instelling van een maximumloon;

• wet tegen ontslagen om de beurswaarde op te krikken. 

B1. EEN ECHT INDUSTRIEEL BELEID
In aansluiting bij een Europese doelstelling is het de bedoeling om het aandeel van de industrie in het BBP van Wallonië en 
Brussel tegen 2020 op te trekken met 20%. Iedereen is het erover eens dat de “traditionele of innovatieve” industriesector 
een doorslaggevende rol blijft spelen in het economisch en sociaal weefsel van een land.

Het strikte onderscheid tussen diensten en industrie verliest aan belang. Bovendien is de groei in de dienstensector hoofdzakelijk 
afkomstig van diensten aan bedrijven, die zich veel sneller uitbreiden dan diensten aan particulieren. De ontwikkeling van de 
industrie enerzijds en de diensten anderzijds is dus complementair, het ene gaat niet ten koste van het andere.

Bijgevolg is het noodzakelijk om een proces op gang te brengen om de productie weer naar hier te halen, dus zo dicht 
mogelijk bij de plaats van consumptie. Een dergelijke herlokalisatie is slechts zinvol als tegelijk het hele productieapparaat 
wordt geheroriënteerd, inzake industrie, landbouw en diensten. Dit houdt nog andere maatregelen in dan steun aan bedrijven, 
zoals productieve investeringen volgens een andere logica dan de louter commerciële.
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Om dit te bereiken zijn een aantal disrupties nodig en moeten er voldoende middelen zijn:

• de Europese budgetverdragen en -normen (SEC 2010) aanklagen die productieve investeringen beperken of 
blokkeren;

• toegeven dat het een illusie is en zelfs contraproductief om uitsluitend op het privé-initiatief te vertrouwen om de 
economie in het algemeen en de industrie in het bijzonder uit het slop te halen. Het verleden heeft aangetoond 
dat overheden een belangrijke speler zijn, die in staat is om grote investeringen te doen die pas op lange termijn 
rendabel zijn. Een interventionistisch beleid van de staat, die zich de openbare productiemiddelen opnieuw moet 
toe-eigenen, is hiervoor onontbeerlijk;

• R&D-subsidies toewijzen op basis van de behoeften en vooral opletten voor de commercialisering ervan;

• rekening houden met de integratie van digitale technologieën in de productieprocessen en de sociale en milieu-
impact ervan meten. Deze evolutie kan tot een herschikking van de traditionele economische modellen leiden en 
nieuwe kansen creëren voor ons industrieel weefsel;

• een fonds oprichten voor de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van België en Europa. Het fonds zou 
de heroriëntering van het productieapparaat in functie van bepaalde doelstellingen financieren. Dat veronderstelt 
enerzijds de versterking van het overheidsingrijpen en anderzijds de toepassing van een democratische, sociale en 
ecologische planning die steunt op een omvangrijke en sterke openbare sector;

• opnieuw prioritaire industriële sectoren afbakenen om te voorzien in de maatschappelijke en milieubehoeften, 
met integratie van de hele Belgische, Europese en mondiale waardeketen. Dit veronderstelt dat de bestaande 
waardeketens volledig in beeld moeten worden gebracht met geschikte analysemiddelen en dat anderzijds de 
bijbehorende perspectieven en mogelijkheden bij de planning worden betrokken;

• een beleid van correcties aan de grenzen aanmoedigen. In tegenstelling tot het eenzijdige model van de concurrentie, 
dient er in ons land en meer algemeen in Europa een echte strategie van duurzame ontwikkeling in de juiste context 
te worden geplaatst. De economische, sociale en ecologische integriteit van het Europese klimaatbeleid is immers 
de belangrijkste basis voor correcties aan de grenzen;

• een efficiënt en doelgericht Europees industrieel beleid ontwikkelen dat dient om de bestaande krachten te 
versterken, nieuwe opportuniteiten tot stand te brengen en productieve investeringen te herlanceren.

B2. EEN ECHT INDUSTRIEEL & TECHNOLOGISCH BELEID
Technologie is niet neutraal. Voor bedrijven is het een hefboom om sterker te concurreren, voor vakbonden een factor 
voor een sterkere sociale dynamiek die kwaliteitsbanen schept, de arbeidsomstandigheden verbetert en de ecologische 
voetafdruk beperkt.

MWB-ABVV wijst erop dat dit beleid zich niet mag beperken tot de digitale transformatie, noch tot de “diensten”. In elk 
productieproces staat het digitale tegenwoordig centraal. Met andere woorden: het gaat niet om een losstaande technologische 
revolutie, maar om een nieuwe ontwikkelingsfase in de informatica die informatie centraal stelt (bezit, verrijking, analyse van 
de informatie, enz.). Hiermee komt ook de mens weer centraal te staan in het werk en de samenleving. Het gaat dus ook 
om een nieuwe sociologische revolutie.

MWB-ABVV beschouwt dit als een kapitale keuze voor de toekomst: ofwel de rug toekeren naar de digitalisering van de 
economie, ofwel de productiviteitswinst ten goede laten komen van de arbeiders door de nadruk te leggen op:

• het structurerende fundament van onze industrie;

• de consolidatie van de werkgelegenheid;

• grotere gelijkheid van vrouwen en mannen;

• de financiering van richtingen om vacatures en competenties van werknemers en werkneemsters beter op elkaar 
af te stemmen;

• de invoering van formules voor collectieve arbeidsduurvermindering als tegengewicht voor de flexibilisering van 
werkvormen, nu en later ;

• …
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C. WERKGELEGENHEID  
 EN COLLECTIEVE ARBEIDSDUURVERMINDERING
Er zijn al veel sussende woorden gevallen over de heropleving van onze gewesten, terwijl wij anderzijds gebukt gaan onder 
een zware crisis. Toch blijkt de werkloosheidsgraad in Wallonië en in Brussel al vele jaren heel stabiel en heel hoog te blijven 
(ongeveer 15% van de actieve bevolking).

Voor vrouwen (20%) en jongeren (25% bij min-25-jarigen) is de situatie nog erger en in bepaalde streken gaat het zelfs om 
meer dan 50%6. 

Het gaat ook om een algemener werkloosheidsprobleem. In de Europese Unie (EU28) zijn er momenteel meer dan 
22,5 miljoen werkzoekenden, of een werkloosheidsgraad van 9,3%. In de eurozone gaat het zelfs om 10,7% (EZ18)7.  
De werkelijkheid is zelfs nog erger dan deze cijfers laten vermoeden, omdat ze worden gemanipuleerd door de uitsluiting 
van bepaalde categorieën werklozen. 

Sinds 1970 is de productiviteit per arbeidsuur in België over de hele economie gestegen met een factor 2,68. En tegelijk 
werd er een einde gemaakt aan de dynamiek van de collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met 
compenserende aanwervingen.

Voorstel

Collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen zou normaal een lineair 
proces moeten zijn, waarbij elke productiviteitswinst leidt tot arbeidsduurvermindering. Sinds meerdere decennia is dat niet 
meer het geval.

In België worden de kosten van een collectieve arbeidsduurvermindering tot 32 uur op ongeveer 20 miljard euro geraamd, 
of 5% van het BBP9. 

Dat is natuurlijk een hoog bedrag, maar minder dan het aandeel van de voortgebrachte rijkdom die de laatste jaren van 
arbeid naar kapitaal werd overgeheveld (ongeveer 12% van het BBP of meer dan 40 miljard euro).

Ter vergelijking kunnen we nog opmerken dat de steunmaatregelen voor bedrijven (verlaging van de bijdragen, 
loonsubsidiëringen) volgens de verwachting in 2018 meer dan 16 miljard euro zouden bedragen.

Een rechtlijnige berekening leert ons dat de arbeidsduurvermindering van 38 naar 32 uur/week met compenserende 
aanwervingen ongeveer 633.000 nieuwe banen zou opleveren. Natuurlijk is een dergelijke rechtlijnige logica niet correct: in 
werkelijkheid is de werkgelegenheid sterk versnipperd, is er veel gedwongen deeltijds werk, worden er overuren gepresteerd, 
staan werkgevers weigerachtig tegenover compenserende aanwervingen, … Cijfers uit Frankrijk10 laten nochtans vermoeden 
dat er minimaal tussen 150.000 en 200.000 jobs zouden ontstaan. In het licht van de ongeveer 610.000 werkzoekenden in 
ons land is het duidelijk hoe groot de impact van zo’n maatregel zou zijn.

Nog een ander gevolg en een belangrijk voordeel is dat het werk wekelijks gedurende 4 en niet 5 dagen zou kunnen worden 
uitgevoerd. Er zou dus meer tijd vrijkomen voor het gezin en ons sociaal leven. Collectieve arbeidsduurvermindering zou ons 
meer tijd geven om onze vrienden te ontmoeten, aan sport te doen, met onze kinderen bezig te zijn. Kortom, dit is essentieel 
om opnieuw meer controle over ons leven te krijgen, daar waar onze beroepsactiviteiten ons nu al te veel opslorpen.

Een dergelijke toepassing van de productiviteitswinst zou evident moeten zijn voor links. Waarom is dat niet (meer) het 
geval? Een intrigerende vraag…

6. Bron: RVA - Iweps.

7. Bron: communiqué 210/2015 Eurostat dec 2015.

8. Bron: nota CCE 2012-0088.

9. Bron: studie “Réduire collectivement le temps de travail : pour une plus juste distribution des richesses pour travailler tous et pour vivre mieux” onder leiding 
van Luca Ciccia.

10. Studies van Michel Husson en het INSEE over de overgang naar 35 uur.
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D. FISCALITEIT
Vaststellingen

• Fiscaliteit is een belangrijk instrument voor de overheid, met impact op elk domein: werkgelegenheid, gezondheid, 
milieu, huisvesting, justitie, … Wij buigen ons vooral over het fiscale beleid als instrument voor een rechtvaardige 
verdeling van de geproduceerde rijkdom. Die rechtvaardige verdeling is maar mogelijk als iedereen bijdraagt volgens 
een stelsel van progressieve belastingen met meer belastingschijven en hogere percentages (dan nu het geval is). 

• De verhouding kapitaal-arbeid wordt al decennia ongunstiger. De verdeling van de geproduceerde rijkdom 
creëert steeds meer ongelijkheid, ten koste van de werknemers. In de Europese Unie is het evenwicht tussen de 
productiviteitswinst en de loonstijgingen ver zoek. Wij zien geen echte politieke wil om deze trend bijvoorbeeld 
fiscaal bij te sturen, door inkomsten uit kapitaal even zwaar te belasten als inkomsten uit arbeid. Ter vergelijking: 
de belasting op inkomsten uit aandelen bedraagt in België nauwelijks 8%, terwijl de OESO-norm niet minder dan 
36,8%11 aangeeft.

• Ook in de inkomsten van de natuurlijke personen is de ongelijkheid groot. Wij merken dat de hogere belastingschijven 
van natuurlijke personen aanzienlijk minder belast worden. Zo is de gemiddelde aanslagvoet in de OESO-zone van 
66% in 1981 gedaald naar 43% in 2013. In België bedroeg deze gemiddelde aanslagvoet 71% in 1988 en slechts 
50%12 op dit ogenblik. De afschaffing van belastingschijven boven een aanslagvoet van 50% in België illustreert deze 
trend van het voorbije decennium. De fiscaliteit wordt dus gunstiger voor de “hoge inkomens” (een nauwkeurigere 
omschrijving hiervan lijkt ons wenselijk) en berooft de staat dus van middelen. 

• De tegenhanger van deze gunstige fiscaliteit voor “hoge inkomens” is de gunstige ondernemingsfiscaliteit. Wij stellen 
vast dat bedrijfswinsten in ons land weinig worden belast. De nominale aanslagvoet bedraagt weliswaar 33,99% (wat 
al vrij laag is), maar in werkelijkheid betalen de bedrijven minder, onder andere door de talrijke achterpoortjes en 
fiscale engineering. De impliciete aanslagvoet op inkomsten uit kapitaal bedroeg 20% in België in 201213.

• En dan is er natuurlijk nog de problematiek van de fiscale ontwijking. Sommige inkomsten ontsnappen aan elke 
belastingheffing door mechanismen die door natuurlijke of rechtspersonen worden gecreëerd. De onthullingen op 
dit domein blijven maar komen. 

• Minder belastinginkomsten voor de staat leiden tot steeds minder investeringen in openbare diensten en het 
gemeenschappelijk welzijn. 

• Bovendien veroorzaken lagere inkomsten bij de directe belastingen een verschuiving naar de indirecte fiscaliteit, als 
alternatieve inkomstenbron. Dit maakt de ongelijkheid nog schrijnender. 75% van de fiscale en parafiscale inkomsten 
zijn afkomstig uit arbeid en consumptie (Btw en accijnzen)14. 

• Wij vergeten evenmin het parafiscale deel van onze aanvankelijke gedachtegang. De voorwaarde voor lagere 
werkgeversbijdragen zou het creëren van werkgelegenheid moeten zijn. Dat is nu niet het geval. 

Op basis van de voorgaande vaststellingen doen wij deze aanbevelingen: 

• invoering van een systeem van globalisering van de inkomsten (uit arbeid, uit roerend en onroerend vermogen) bij 
de berekening van de personenbelasting;

• invoering van een fortuinbelasting (globale inkomsten);

• sterkere progressiviteit met belastingschrijven;

• efficiënte bestrijding van alle mechanismen van fraude en fiscale engineering;

• invoering van een echte belasting op de meerwaarde op aandelen en gelijkaardige effecten, zowel bij ondernemingen 
als particulieren;

• sterkere strijd tegen offshore-structuren die opgezet worden om frauduleuze fiscale constructies mogelijk te maken;

• beëindiging van de fiscale paradijzen;

11. Bron: OESO, 2014.

12. Bron: sociaal-economische barometer 2015 van het ABVV.

13. Bron: Eurostat, 2015.

14. Bron: Nertwerk voor Fiscale Rechtvaardigheid, 2014.
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• toezicht op kapitaalbewegingen naar fiscale paradijzen, door kapitalen te markeren via de belasting op financiële 
transacties;

• invoering van een ontradende fiscaliteit op inkomsten die een alternatief voor het brutoloon vormen;

• sluiten van een aantal fiscale achterpoortjes;

• invoering van een “duurzame” fiscaliteit, die de productie en consumptie van “duurzame” goederen en diensten 
bevordert;

• hoge lonen begrenzen door de fiscaliteit. De gemiddelde vergoeding van gedelegeerd bestuurders van 
beursgenoteerde bedrijven in Brussel is in 2013 met 11,2% gestegen in vergelijking met 2012 (Bron: ABVV-
barometer); 

• druk uitoefenen voor een “rechtvaardige” fiscaliteit ‘(zoals hierboven omschreven) op Europees niveau. 

E. SOCIALE ZEKERHEID
Rol en functie

De sociale zekerheid is een collectieve constructie om werknemers te beschermen tegen de risico’s van het leven 
(arbeidsongevallen, ziekte, invaliditeit, werkloosheid, ouderdom, …).

Het verzekeringsprincipe steunt op een bijdrage in verhouding tot het loon die recht geeft op geplafonneerde uitkeringen 
(soms in functie van de gezinssituatie). In het stelsel van de loontrekkenden werd de interne solidariteit van het systeem in 
de jaren 80 versterkt door het loonplafond voor de inning van de bijdragen af te schaffen (wat niet het geval was voor het 
stelsel van de zelfstandigen).

De ervaring heeft geleerd dat het repartitiestelsel (iedereen draagt bij tot voordeel van de “andere” huidige sociale-
uitkeringstrekkers) superieur is aan het kapitalisatiestelsel (iedereen spaart voor zijn eigen “persoonlijke rechten”). Dit 
kapitalisatiestelsel vertoont grotere risico’s: het wordt beheerd door privé-verzekeringsbedrijven, die “voordelig” beleggen 
en investeren, maar dit houdt gevaren in. In tegenstelling tot pensioenfondsen kunnen sociale-zekerheidssystemen niet failliet 
gaan (zie “Fonds de pension, pièges à cons ? Mirage de la démocratie actionnariale”, Frédéric Lordon, Raison d’agir, Parijs, 
2000).

De opeenvolgende regeringen hebben steeds meer uitgaven die eigenlijk voor rekening van de staat zijn (o.a. in het kader 
van de erkenning van economische en sociale rechten) naar het budget van de sociale zekerheid overgeheveld. En tegelijk 
verminderden zij het niveau van de sociale uitkeringen!

Door middel van een beleid van vermindering van de sociale bijdragen werd de paritair beheerde instelling geleidelijk 
ingeschakeld voor economische doeleinden. Eerst om het creëren van banen te bevorderen (wat nieuwe inkomsten 
opleverde en de werkloosheidsuitkeringen moest doen dalen). Vervolgens om de arbeidsmarkt te flexibiliseren (onder 
andere via de controle van de beschikbaarheid en de uitvoering van een actief sociaal overheidsbeleid). En nu er niet 
significant banen bijkomen, moet de verlaging van de bijdragen ten slotte ook de concurrentiepositie van de ondernemingen 
verbeteren.

Aangezien tegelijk het niveau van de dividenden die aan de eigenaars van ondernemingen worden uitgekeerd, stijgen, draagt 
de sociale zekerheid via complexe mechanismen uiteindelijk bij tot de vergoeding van het kapitaal. Uit macro-economisch 
standpunt verhogen de fiscale en parafiscale lastenverminderingen voor de bedrijven (in totaal meer dan tien miljard euro) 
de winsten van de bedrijven (57 miljard in 2014) die de uitkering van dividenden mogelijk maken (meer dan 53 miljard 
in hetzelfde jaar). Het niveau van deze kapitaalvergoeding beloopt … 80% van de middelen van de sociale zekerheid en 
ongeveer 30% van de loonmassa.

De sociale zekerheid speelt bijgevolg een belangrijke rol in de verhouding kapitaal/arbeid, net zoals de lonen … waarvan de 
sociale zekerheid gewoon de weerspiegeling is. Men heeft het trouwens soms over een “vermaatschappelijkt loon”.
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Daarom onderschrijft MWB-ABVV de standpunten van de Waalse en Brusselse interprofessionele. Zij willen enerzijds in 
alle bestaande takken het solidaire intergenerationele verzekeringsprincipe herstellen en anderzijds de financieringsgrondslag 
verbreden en de toepassing ervan tot nieuwe domeinen uitbreiden.

MWB-ABVV herinnert ook aan zijn duidelijke standpunten inzake pensioen:

1. de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw terugbrengen op 65 jaar ;

2. een minimumpensioen van netto € 1.500/maand bij een volledige loopbaan van 45 jaar als loontrekkende;

3. 75% van het gemiddeld loon van de 5 best betaalde jaren van de beroepsloopbaan;

4. integraal behoud van alle gelijkgestelde periode voor de berekening van het wettelijk pensioen;

5. het principe van de eenheid van loopbaan herstellen voor alle werknemers, ongeacht of ze al dan niet nog werken 
na een loopbaan van 45 jaar.
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