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De belasting op lage inkomens
stijgt flink, maar protest blijft uit.
Gek is dat.

In Den Haag wordt tussen Mark
Rutte en Diederik Samsom druk on-
derhandeld over waar de pijn van de
bezuinigingen terecht moet komen.
Studenten en forenzen zijn nu aan
het winnen, verzekeraars en ouderen
verliezen. Maar er zijn meer verlie-
zers, helaas komen zij niet allemaal
even goed in de publiciteit. Het is tijd
dat iemand het voor hen opneemt.

In het Belastingplan 2013 is beslo-
ten tot een algemene belastingverho-
ging voor inkomens tot 19.645 euro.
Het tarief gaat inclusief sociale pre-
mies van 33,10 procent naar 37 pro-
cent of concreet bijna 800 euro per
jaar. De belastingtarieven in de schij-
ven voor de hogere inkomens zijn
nauwelijks aangepast. En compensa-
tie via vaste belastingkortingen is er
nauwelijks. Vooral voor inkomens
tot 19.645 euro komt dit hard aan.

Als logisch gevolg van deze maat-
regel zal zwartwerken aan populari-
teit winnen. Immers, een zwartwer-
ker betaalt geen belasting en iemand
met een legitieme baan houdt van
iedere verdiende euro slechts 63 cent
over. Relatief gezien gaan de niet-
belastingbetalers (de zwartwerker en
de crimineel) erop vooruit.

Waarom kan zo’n ingrijpende

belastingverhoging vrijwel zonder
ophef gebeuren?

Het ontbreekt aan een goede
lobby. Zo hebben studenten hebben
hun studentenvakbonden en foren-
zen kunnen kiezen uit de ANWB,
vakbonden, de NS en de autobran-
che. Er is altijd wel iemand die voor
een goed lobbypartijtje zijn kop
boven het maaiveld uitsteekt. Wat
daarbij goed helpt zijn mooie termen
als ‘langstudeerboete’ of ‘forenzen-
taks’. Deze woorden roepen meteen
een gevoel op van protest en onrecht.

Misschien moeten we nog een
passend woord verzinnen voor de
geplande belastingverhoging. Enke-
le losse voorstellen kan ik u wel
geven: de lage inkomensboete, de
zwartwerkpremie of de sigaar-uit-ei-
gen-doos van Rutte (immers: Rutte
beloofde tijdens de afgelopen verkie-
zingscampagne in 2015 ieder wer-
kende 1.000 euro uit te betalen; die
kan hier mooi door worden gefinan-
cierd).

Kiest u maar. En als er niemand
opstaat en protesteert tegen de 4 pro-
cent belastingverhoging in schijf 1…
ach ja, dan laten we het gewoon zo en
betaalt iedereen extra belasting. Het
geld moet uiteindelijk toch ergens
vandaan komen.
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‘Zwa r t w e r k p r e m i e ’ is goed
nieuws voor criminelen


