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Wat heeft de regering
voor ons bekokstoofd?

Een hongermaal!
Minder inkomen,
dus minder koopkracht

Wie zijn werk verliest, wordt
dubbel gestraft

• De leeftijdsgrenzen voor SWT en

• Met de indexsprong verlies je dui-

• Want waar zijn die jobs? Te jong, te

vervroegd pensioen schuiven weer

zenden euro’s loon. Gemiddeld komt
dit op bruto 907 euro minder loon per

oud, geen ervaring, te duur, …
• Bovendien tellen werkloosheid, lan-

Werken tot 67

op (derde keer op acht jaar). Tegelijk
stijgt de pensioenleeftijd naar 67.

jaar, en dit voor de rest van je loop-

dingsbanen en SWT (brugpensioen)

• Hoe gaan we dat volhouden? Want

baan. Op 20 jaar is dat een mooie

minder mee in je pensioenbereke-

gedaan met landingsbanen beneden

auto. Bereken het voor je eigen loon
op www.indexo.be.
• Dat verlies werkt door in elke uitke-

ring, tot en met je pensioen.

ning.

• En waar kunnen oudere werkzoeken-

piertjes oprapen via gemeenschaps-

den aan de slag? Geen woord daar-

dienst.

over. Ondertussen vinden tiendui-

• Werknemers zien bij tijdelijke werk-

• Jonge werkzoekenden zonder diplo-

loosheid hun uitkering dalen van

ma krijgen geen uitkering voor hun

70% naar 65% van hun loon.

21.

• Plus een nieuwe periode van loonbe-

vriezing.
• Dit alles zonder garanties op jobs.

de 60 jaar.

• Als je niet snel werk vindt, kan je pa-

zenden jongeren geen werk.
• Door de afbouw van SWT kan men

oudere werknemers goedkoop dumpen. Want werkgevers moeten geen

Nog meer onzekerheid en
flexibiliteit

toeslag voor de werknemer of solidariteitsbijdrage voor de sociale zeker-

• De 38-urenweek staat onder enorme

heid meer betalen. De werknemer,

Hogere prijzen en hogere
belastingen

druk. Nog meer tijdelijke contracten,

de sociale zekerheid en de overheid

meer overuren die nog goedkoper

verliezen. De werkgever wint.

• Duurdere trein- en posttarieven, ho-

worden voor de werkgever, veel lan-

gere accijnzen op diesel en tabak.

bouw van tijdkrediet, herinvoeren van

Uitgeholde
overheidsdiensten

de proeftijd…

• Veel minder personeel, investerings-

ger werken op piekmomenten, af-

• Bovenop de factuur van de Vlaamse

regering: hoger studiegeld, duurdere
kinderopvang, elektriciteit en water,…

• Tegelijk vermindert de uitkering voor

• Dus: werknemers, die al het zwaarst

volledig werklozen die deeltijds aan

belast zijn, gaan niet alleen minder

de slag gaan en halveert ze na 2 jaar.

• Minder overheid is meer ieder voor

verdienen maar ook meer betalen.

Vooral jongeren en vrouwen zijn de

zich. Dus nogmaals een hogere fac-

pineut.

tuur voor gewone gezinnen.

budgetten en werkingsmiddelen voor
overheidsdiensten.

Dit bovenop de factuur die u al kreeg van de Vlaamse regering.
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Verder op de hoogte blijven van wat u te wachten staat?
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voo
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too

Een indexsprong in de kinderbijslag, duurdere kinderopvang, meer
inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, duurder water en elektriciteit,
duurder openbaar vervoer, duurder lidgeld voor sportclubs en
verenigingen,…

Wat serveert
de regering aan
de vermogenden ?

Een feestmaal!
Geen fiscale
rechtvaardigheid

Nog meer lastenverlaging
voor werkgevers

• Géén belasting op werkelijke huurin-

• Die lastenverlaging wordt zeer breed

Minder werknemersrechten
• SWT, landingsbanen, beperking op
overuren: weg ermee.

uitgesmeerd zodat men geeft aan

• Er komt een indexsprong.

sectoren die dit niet echt nodig heb-

• Vrije loononderhandelingen in secto-

ben en daardoor te weinig kan geven

ren en bedrijven gaan op de schop.

• Géén afschaffing van bankgeheim.

aan sectoren die het echt nodig heb-

• Géén harde aanpak van sociale dum-

• Géén aanpak van managementven-

ben.

komsten.
• Géén hogere belasting bij verkoop van
bedrijven.

• Deze lastenverlaging wordt door de

nootschappen.
• Géén rem op de ontspoorde notionele

werknemers betaald met de index-

ping.
• Inperking van het internationaal gegarandeerde recht op staken.

sprong.

intrestaftrek.
• Géén versterkte strijd tegen fiscale
fraude en ontwijking.

• Dat alles zonder garantie of engagement op meer jobs. De aandeelhou-

• Géén meerwaardebelasting.

ders wrijven zich nu al in de handen.

• Terugdraaien van de belasting op de
liquidatiebonus.
• Terugdraaien van de boetes voor bedrijfsleiders die privé-uitgaven op de
zaak zetten.

Wie hard werkt wordt nooit rijk. Maar wordt wel zwaar belast.
Wie veel heeft wordt slapend rijker. Die wordt in dit land niet belast.
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Wij willen dat iedereen bijdraagt. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone
gezinnen verder te verarmen. Niet door werknemers eenzijdig de rekening te
presenteren. Niet door wie al die jaren buiten schot blijft opnieuw te ontzien.
Want zo knijpt men de economie en jobs dood.
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