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Wat krijgen we op ons bord?

Enkel kruimels
I

n de herfst van 2014 hadden we één woord voor het hele pakket maatregelen van de nieuwe federale regering: Verpletterend! Op 7 oktober 2015 is de regering Michel een jaar aan de macht. Het werd
een jaar van onverteerbare maatregelen voor u en ik en onze gezinnen. Antisociale maatregelen die
ons slechts kruimels overlaten. Ondanks een jaar van geduldig sociaal overleg, voor en achter de
schermen. Ondanks het aanbieden van rechtvaardiger alternatieven.
Levensduurte
In april werd er een indexsprong
goedgekeurd. Dit werkt door in de
rest van je carrière, tot en met in je
pensioen. Over een hele carrière
betekent dit meer dan vijfentwintigduizend euro. Huur mocht dan weer
wel worden geïndexeerd. Concreet
betekent dit dat met een gelijk loon
hogere kosten moeten worden betaald. Tegelijk beweert de regering
dat mensen netto meer zullen overhouden van hun loon. Hoeveel precies, dat kan ondertussen geen minister meer zeggen. Maar wat ben
je met een paar euro’s meer op je
loonbriefje als je facturen veel sterker stijgen? Bovendien volgen ons
nog voor meer dan 700 miljoen verdere besparingen in de sociale zekerheid.

Jongere werknemers
Jongeren die afstuderen na hun
24ste hebben geen recht meer op
een inschakelingsuitkering.
Hiermee blijft de druk van startende
jonge werknemers bij de ouders liggen. Ook besliste de regering in
haar regeerakkoord onvrijwillig
deeltijdsen met een inkomensgarantie-uitkering aan te pakken.
Gemotiveerde, startende onderwijspersoneelsleden moeten in afwachting van een voltijdse aanstelling
werkloosheid met deeltijdse opdrachten combineren.
Onbegrijpelijk!

Taks-misser
De regering Michel I beloofde na de grote protesten in het najaar van 2014
een heuse taxshift, maar het
werd een taksmisser. De lasten

kwamen vooral nogmaals bij de gezinnen terecht, via onder andere de
verhoging van de BTW en accijnzen.
De lusten bleken eens te meer voor
de werkgevers. De vermindering van
de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid bevat geen enkele garantie om jobs te behouden of te
creëren. De opbrengst kan zonder
meer doorgesluisd worden naar de
aandeelhouders. Desondanks rekent
de regering zich ondertussen rijk
aan de terugverdieneffecten van
jobs die ze denkt te creëren. De
werkgelegenheidscijfers waarmee
ministers goochelen zijn zonder
voorwerp. En ook van een verschuiving van lasten naar vermogen is
nagenoeg geen sprake meer.

Vlaamse regering

Pensioenen

De maat is vol voor werknemers. In
de scholen is de stijgende armoede
van gezinnen voelbaar. Velen hebben het nu al moeilijk om de essentiële rekeningen betaald te krijgen.
De regeringsbeslissingen snijden in
het vel van elke mens. Als overleg
en gesprek onvoldoende gehoor vinden, kunnen we dit niet langer apathisch ondergaan. We moeten op 7
oktober een luide tegenstem geven
want er zijn alternatieven voor het
antisociaal regeringsbeleid. Kom
massaal mee op straat! n

In de pensioenen heeft de regering
vorig jaar alvast flink huisgehouden.
We moeten drastisch langer werken
zonder enig engagement voor werkbaar werk! (lees meer op blz. 8-9).
Als alle plannen voor de pensioenberekening worden uitgevoerd zullen we in de toekomst werken voor
bruto 26 tot 30% minder pensioen.
De federale regering doet onze berekeningen onterecht af als ‘pure
bangmakerij’.

Wat ben je met
een paar euro’s meer op je
loonbriefje als je facturen
veel sterker stijgen?

Daarbovenop voerde de Vlaamse regering een pak maatregelen door
die jouw en mijn koopkracht aantasten: hogere bijdrage voor de zorgverzekering, doorrekenen van de
waterzuivering op de waterfactuur,
verhoging van de elektriciteitsfactuur, lagere woonbonus voor nieuwe
contracten, verhoging tarieven De
Lijn, afschaffing opleidingscheques
voor hooggeschoolden, duurdere
kinderopvang, meer inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs, vanaf
2016 geen gratis kubieke meters
water en ook geen gratis kilowattuur per gezinslid …

Er zijn alternatieven
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