
FLOPS, 
FLOPS, 
FLOPS !!!

JOBS, 
JOBS, 
JOBS ???  

Al twee jaar zet de regering 
gewone mensen op een 

zwaar en gevaarlijk dieet! 

Met aantasting van koopkracht

Met afbouw van sociale rechten

Met zware besparingen in overheid en sociale zekerheid

Met een indexsprong voor loontrekkenden, gepensioneerden en mensen met een uitkering; hogere accijnzen en 
BTW, hogere facturen allerhande; een taks-misser 

(die de ongedekte cheque doorschuift naar de volgende regering).

Een latere pensioenleeftijd; later op SWT en landingsbaan; minder tijdkrediet; schrapping van inschakelingsuitke-
ring; lagere uitkering tijdelijke werkloosheid; minder bijpassing bij inkomensverlies van deeltijdsen; méér 

automatische en goedkopere flexibiliteit; aanvallen op statuut en actievrijheid van vakbonden en noem maar op.

Afbouw tewerkstelling bij de overheid; beperking van pensioenberekening voor ambtenaren en onderwijs; niet-in-
dexering van uitkeringen; moeilijker toegang tot uitkeringen; sancties voor langdurig zieken en invaliden; …

De regering Michel wil door een asociaal beleid geld vrijmaken voor de werkgevers. 
Dit gebeurt via een indexsprong, lagere bijdragen, hogere fiscale subsidies, een 
lagere vennootschapsbelasting en een verstrenging van de loonnorm. Zo krijgen de 
werkgevers nu al méér dan 5 miljard bijkomende cadeaus, jaarlijks. Tegen 2020 is 
dat méér dan 25 miljard. Zonder enig engagement dat dit omgezet wordt in jobs. Dat 
beleid leidt tot zware sociale achteruitgang. Samengevat: langer werken, in moeilijker 
omstandigheden voor minder geld.

Ondertussen gaan multinationals die ontsnappen aan eerlijke belastingen over tot 
sluitingen. De harde gevolgen zijn voor duizenden werknemers en hun families. En 
voor de samenleving die armer wordt.



HET ZWART GAT WORDT STEEDS GROTER!
De gevolgen zijn desastreus. Ondanks de miljarden inspanning van miljoenen gewone mensen gaapt er een enorm 
zwart gat in de staatsbegroting. Dat steeds meer geld opslokt van gewone mensen: mensen die werken, mensen 
met pensioen of een uitkering. Omdat de regering een scheef beleid voert zonder fiscale rechtvaardigheid. We ho-
ren niets over eerlijke fiscaliteit. Over bijdragen van de zwaarste schouders? Over belasting op reële huurinkomens, 
over vermogenswinstbelasting, over meerwaardebelasting, over minder fiscale aftrekposten voor vermogenden en 
bedrijven? Nada, niente, rien, nothing.

Wie veel heeft mag zich nog verder verrijken. Wie weinig heeft wordt verder verarmd. En het zwart gat wordt steeds 
groter. Opnieuw horen we allerlei voorstellen om dit scheef beleid nog schever te maken:

2 miljard nieuwe besparingen (waarvan 1 miljard in sociale zekerheid).

Wij willen een regeringsbeleid dat rechtvaardig is voor alle burgers. Voor klein en groot. Voor arm en rijk.

Zwaar besparen in gezondheidszorgen.

Beperking in duur van werkloosheidsvergoeding.

Geen werkloosheidsuitkering meer voor werklozen met andere inkomens in het gezin.

Beperkte gelijkstelling voor het pensioen van periodes van werkloosheid en SWT.

Indexsprong voor overheids- en onderwijzend personeel, gepensioneerden en mensen met een uitkering.

Vertraagde index door regeringsmaatregelen (bv hogere BTW op elektriciteit) uit index te halen.

Koopkracht! Beter voor groei dan indexsprong en hogere btw & accijnzen.

Leefbare jobs! Met oog voor het gezin.

Goede pensioenen! Dat is wat anders dan werken tot 67.

Rechtvaardige belastingen! Als alle inkomens in verhouding
hun deel doen, legt dat minder druk op de eerlijke belastingbetaler.
Goede openbare diensten! Iedereen wil goed openbaar 
vervoer, onderwijs, infrastructuur, veiligheidsdiensten, zorg.

Sterke sociale zekerheid! Een goede verzekering is beter dan sociale bijstand.

Perspectief! Jobkansen voor jongeren en voor iedereen die werk zoekt.

Index voortaan op 1 januari, wat verkapte indexsprong betekent met blijvend verlies.

Nieuwe loonblokkering door aanpassing loonwet.

Belasten syndicale premie (werkgever mag wel lidkaart VBO, UNIZO, golf-club fiscaal aftrekken).

Invoering nachtarbeid in e-commerce zonder sociaal overleg.

Uitbreiden goedkope flexi-jobs tot alle sectoren.

Financiële sancties voor zieken en invaliden.

MAAR HET KAN ANDERS!
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