ACTUEEL Lies Van Rompaey

Géén gelukkige

D

e regering Michel blaast twee kaarsjes uit. Het
kibbelkabinet, zo wordt ze ook wel eens genoemd. Maar het
kibbelen belette haar niet om een duidelijke koers te varen
van harde besparingen, hogere facturen voor de ‘gewone’ mensen,
scherpe taal over profiteurs maar een lakse aanpak van grote
fiscale fraude, aanvallen op de werknemers, het in twijfel trekken
van de huidige sociale zekerheid, het optrekken van de
pensioenleeftijd en het besparen op de pensioengelden. En sociaal
overleg? Dat staat op een zeer laag pitje.
We kwamen al eerder op straat tegen
het asociale beleid van deze regering. Met zo’n 100.000 waren we in
oktober 2015 om ons ongenoegen te
laten zien en horen over de onrechtvaardige regeringsmaatregelen en
met een duidelijke oproep voor werkbaar werk en een eerlijk pensioen,
koopkracht en eerlijke belastingen,
een stevige sociale zekerheid en kansen voor jongeren. “De regeringsbeslissingen snijden in het vel van elke
mens. Als overleg en gesprek onvoldoende gehoor vinden, kunnen we dit
niet langer apathisch ondergaan”, zo
schreef Marianne Coopman toen.
In april 2016 trokken we een nieuwe
actietrein op gang. Met protest- en
sensibiliseringsacties tegen het pensioenbeleid van de federale regering

en met de vraag om een visionair
loopbaanplan in onderwijs. Op 31 mei
kwam het overheidspersoneel op
straat met de boodschap: #GENOEG.
Genoeg bespaard op leefbaar werk.
Genoeg bespaard op pensioenen en
werkzekerheid. Onderwijs staat voor
steeds grotere maatschappelijke uitdagingen. Het is belangrijk dat we jonge, gemotiveerde en bekwame leerkrachten kunnen aantrekken. Dat kan
alleen met een aantrekkelijke onderwijsloopbaan. Alleen zo wordt ‘leerkracht worden’ weer de eerste keuze
van vele studenten.

Pensioenen
Het drastisch verlengen van de loopbaan en de dreiging om het pensioenbedrag te verlagen, hakken concreet

in op de werkomstandigheden van het
onderwijspersoneel. Ondertussen
blijft het debat over de pensioenen
aanslepen. De regering wil nu ook
besparen op de erkenning van de
zware beroepen. Op dit moment staat
vast dat er vier criteria zullen gehanteerd worden om te bepalen of een
beroep al dan niet als zwaar kan erkend worden: fysiek zwaar werk, een
belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale
werkbelasting. Of Bacquelaine bereid
zal zijn om de mentale werkbelasting
van leerkrachten te erkennen, valt
nog te bezien. Onderzoek wees wel
uit dat de emotionele belasting bij
30,1% van de leraren problematisch
is, wat veel hoger is dan het Vlaams
gemiddelde van 20%.

Werkbaar werk
Werkbaar werk, daar willen we voor
gaan. Met een loopbaan die, omdat ze
voortaan langer zal zijn, ook haalbaar
moet blijven. Minister Peeters spreekt
van wendbaar werk en wil werkgevers
kansen geven om hun personeel flexibeler in te zetten. Samen met het ACV
pleiten wij voor wendbaar werk op
werknemersmaat en willen we werken aan een betere combinatie arbeid/gezin en aan maatregelen die
helpen om burn-outs te voorkomen.
Minister De Block heeft het over
sancties voor niet-meewerkende
langdurig zieken en wil jaarlijks een
groot aantal langdurig zieken aan een herevaluatie onderwerpen.
Samen met het
ACV pleiten
wij voor
een duurzaam reïntegratieplan van
langdurig
zieken.
Langdurig zieken financieel
bestraffen als ze
niet snel genoeg aan
het werk zijn, is mensonwaardig.

Het drastisch
verlengen van de
loopbaan en de dreiging
om het pensioenbedrag te
verlagen, hakken concreet
in op de werkomstandigheden van het onderwijs
personeel.
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Investeren in mensen is beter dan er
op te besparen.
“Besparen en inkomsten zoeken is
beleid voeren met visie op de toekomst”, aldus Marianne Coopman.
“Voor ons zijn dat rechtvaardige keuzes die een solidaire toekomst en
leefbaar en werkbaar werk niet in de
weg staan. Tot nu toe is de regering
Michel daar nog niet in geslaagd. De
resultaten zijn ronduit teleurstellend.”
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Eerlijke verdeling
van de lasten
“Er moet ook eerlijker belast worden”,
zegt Koen Meesters van het ACV.
“Iedere euro moet naar draagkracht
hetzelfde belast worden. Ook als je
die euro hebt verdiend door te speculeren op de beurs. We willen ook een
grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal.” Marianne Coopman beaamt:
“‘De crisis oplossen’ is geen excuus
om het geld te zoeken bij ambtenaren,
werknemers, werklozen, zieken en
gezinnen terwijl anderen via ondoorzichtige belastingconstructies de dans
ontspringen.” Ook Marc Leemans benadrukt het belang van een eerlijke
verdeling van de lasten: “De werkgevers blijven de cadeaus opstapelen.
Zij krijgen jaarlijks 2,7 miljard euro
door de indexsprong en miljarden lastenverlaging. En vermogens worden
ontzien. Het is tijd voor een ander,
eerlijk en evenwichtig beleid.”

29 september 2016:
Er zijn alternatieven!
Geen reden dus om je feestneus op te
zetten. Wel redenen genoeg om de regering duidelijk te maken dat er alternatieven zijn: Inzetten op meer koopkracht, op leefbare jobs, goede pensioenen, eerlijke belastingen, goede
openbare diensten en investeringen in
sociale zekerheid. Op 29 september
komen we op straat. Hopelijk met
heel veel overtuigde mensen. Om de
regering te laten zien dat we gehoord
willen worden. We rekenen op jou! n

Janek werkt voltijds (2.500 euro bruto),
Veronique werkt niet. Ze hebben twee
kinderen, Maria (3) en Ludwik (12). Ze
hebben 1 dieselwagen. Janek rookt. Ze
betalen 700 euro huur per maand voor
hun woning. Door de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen, positieve en
negatieve, verliezen ze jaarlijks 1.049,49
euro inkomen.

Bereken je inkomensverlies
De vele besparingen liggen zwaar op de maag. Jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden …, iedereen wordt er door getroffen. De een al een beetje meer dan de ander. Maar het jaarlijks inkomensverlies loopt al snel op van een paar honderd euro tot ruim 1.000 euro. ACV
maakte een berekeningstool die op basis van de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen - zowel de positieve als de negatieve - de winst of het verlies per
jaar berekent voor jouw persoonlijk profiel (gezinssituatie, kinderen, werk, uitkering enz.). De maatregelen die zijn aangekondigd voor de periode 2018-2020
worden in deze tool niet opgenomen, omdat hiervoor (nog) geen financiering is
voorzien.
Je kan op www.berekenjeinkomensverlies.be kiezen uit 11 profielen. Selecteer
het profiel dat het dichtst bij jou en je gezinssituatie aansluit. Zo heb je al direct
een idee wat de regeringsmaatregelen je jaarlijks kosten of opleveren. Als je dat
wenst kan je in de tool nog parameters aanpassen zodat de berekening helemaal overeenstemt met je persoonlijk profiel. Of je start ‘blanco met de berekeningstool’ en vult alle parameters zelf in, vertrekkend van je eigen profiel.
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