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Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM Werlrremers moe
ten volgend iaar geen loonsver-
hoging laiigen maar een eenma-
Iige, belastingvriie uitkering van
2 procent. Werkgeversvereniging
AWVN wil op die manier de kooP
lrracht opkrikken in de hooP dat
de consument in de kwakkelende
economie weer eens echte aanko
pengaatdoen.

Bijkomend voordeel voor de werkge-
vers is dat door de maatregel, een bo-
nus van 660 euro voor een modaal
inkomen van 33 duizend euro, de
loonkosten van de bedrijven niet on-
nodig structureel oplofen.'Eenma-
lig z procent is meer dan de 1,6 of 1,7
procent structurele loonsverhoging
die nu gemiddeld in cao's wordt af-
$esp-bken', zegt éèn woordvoerder.

In politiek Den Haag wordt niet
meteen enthousiast gereageerd op
het voorstel. 'lk vind het een aardigè
gedachte', zegt WD-Kamerlid Helma
Neppérus. 'Maar ik zeg er wel bij dat
de rekening wordt betaald door de
belastingbetaler.' Een belastingvrije
bonus scheelt de Belastingdlenst
r miljard euro aan inkomsten. Nep-

' pérus noemt dat fors. Maar volgens
de AWVN staan daar hogere btw-in-
komsten tegenover.

Parlementariër f esse Klaver (Groen-
links) noemt het voorstel 'hapsnap-
beleid'. De partijwil de inkomstenbè-
lasting verlagen, waardoor mensen
niet alleen volgend jaar, maar ieder
jaar meer geld overhouden.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kava
stelt dat het AWVN-plan er nier voór
zorgt dat werken structureel aan-
trekkelijker wordt. Net als Klaver
pleit zij voor een verlaging van de in-
komstenbelasting.

Ook de vakbonden hebben kritiek
op het voorstel. FNV, CNV en MHP vin-
den dat erper sectormoetworden ge-
keken naar wat nodig is. 'Niet alle be-
drijven of sectoren zijn even winstge-
vend; daar houden wij aan de onder-
handelingstafel rekening mee', zegt
Leo Harteveld van de FNV 'Als.je de
economie écht een stimulans wilt ge-
ven, dan is het eerder een goed idee
om eenmalige uitkeringen juist aan-
vullend op normale, structurele
loonsverhogingen toe te kennen',
zegt MHP-voorzitter Bob van der Wal.
faap Smit (CNV) vindt dat dit soort
voorstellen moeten worden bespro-
ken aan de cao-tafel.
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