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LAAT JE NIET
PLUIMEN 

Versterk onze acties,
kom uit je kot!

Kom uit je kot

6/11/2014
Nationale betoging in Brussel

24/11/2014
Stakingsacties in de provincies,
Luxemburg, Henegouwen, Limburg en Antwerpen

1/12/2014

Stakingsacties in de provincies Namen,
Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

8/12/2014
Stakingsacties in de provincies Vlaams-
Brabant, Waals Brabant en Brussel

15/12/2014
Nationale staking

Ook de Vlaamse regering pluimt je

Werknemers en hun gezinnen krijgen eveneens een 
fikse factuur van de Vlaamse Bourgeoisregering: 

Minder kinderbijslag: de kinderbijslag wordt niet 
geïndexeerd in 2015 en 2016. De leeftijdstoeslagen 
worden afgeschaft.

Duurdere crèches: het minimumtarief stijgt naar 5 
euro per dag. Ook de middentarieven stijgen.

Zorgverzekering duurder: de verplichte premie 
verdubbelt naar 50 euro per jaar, de dienstverlening 
verdubbelt echter niet.

Inschrijvingsgeld hoger onderwijs stijgt van 619 
euro naar mogelijks 1000 euro. De maximumfactuur 
kleuteronderwijs stijgt naar 40 euro, lager onderwijs 
naar 80 euro.

Energiefactuur stijgt: water en elektriciteit worden 
duurder.

Openbaar vervoer: rijden met bus of tram wordt 
duurder, aanbod vermindert.
 
Aanmoedigingspremies (bovenop tijdskrediet) zijn 
er voortaan enkel nog voor zorgverlof, niet meer 
voor landingsbanen. Loopbaanonderbreking in de 
openbare sector wordt zwaar ontmoedigd.

Recht op opleidingscheques wordt afgeschaft voor 
hooggeschoolden. De toekomst van het recht op 
betaald educatief verlof is nog erg onduidelijk.

Minder openbare dienstverlening: 2000 Vlaamse 
ambtenaren minder, ook 2250 jobs in het onderwijs 
sneuvelen.

vakbondABVV  @vlaamsABVV



Voor jongeren: geen toekomst

Geen enkele ondersteuning of garantie op werk.
Jongeren onder de 21 jaar zonder diploma en 
jongeren boven de 24 hebben geen toegang meer 
tot een inschakelingsuitkering.

Voor gepensioneerden: langer werken voor minder 
pensioen

Onze pensioenen zijn al bij de laagste van Europa 
en nu gaat men deze nog eens verminderen voor 
alle werknemers. Bovendien zijn ze niet langer 
welvaartsvast. 

Ook de pensioenen in de openbare sector gaan naar 
omlaag. 

De pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar.
Deze contractbreuken treffen alle werknemers, nu 
en in de toekomst.

Voor werklozen: nog steeds geen werk

Tot 65 jaar word je verplicht naar werk te zoeken, zo 
niet word je gesanctioneerd.

Werklozen worden verplicht tot 
gemeenschapsdienst (gedwongen arbeid).

Voor iedereen

Door de besparingen in de gezondheidszorg wordt 
het moeilijker en moeilijker om goed voor jezelf te 
zorgen.

In de openbare diensten zal er eerder 
een minimumdienstverlening zijn dan een 
maximumdienstverlening.

De druk op de openbare diensten zal directe 
gevolgen hebben voor onze scholen, ons openbaar 
vervoer, onze infrastructuur...

En niets daarvoor in de plaats!

De werkgevers ontvangen geschenken voor meer 
dan 4 miljard euro zonder enige garantie op het 
behoud en de creatie van kwalitatief werk (deftig 
loon, contracten van onbepaalde duur, goede
werkomstandigheden).
En van de hoogste inkomens wordt niets gevraagd!

We laten ons niet pluimen!

Samen met het ABVV voor sociale 
rechtvaardigheid

de koopkracht vrijwaren en versterken

een sterke federale sociale zekerheid 
behouden 

investeren in duurzame relance en
werkgelegenheid

en echte fiscale rechtvaardigheid

Voor werknemers: harder en langer werken voor 
minder koopkracht

De indexsprong betekent een verlies van 20.000 
euro op je hele loopbaan.

Minstens gedurende 2 jaar wordt je loon 
bevroren. Er is geen enkele vrijheid meer om 
loononderhandelingen te voeren.

Op termijn worden lonen meer en meer 
geïndividualiseerd en gebaseerd op productiviteit 
(we worden als citroenen uitgeperst).

Flexibiliteit wordt versterkt door een 
loopbaanrekening waardoor je zelf tijd moet 
opsparen via verlof, overuren... om op een bepaald 
moment in je carrière het iets rustiger aan te 
kunnen doen. 

Het berekenen van de werktijd op jaarbasis verplicht 
je om meer uren te werken wanneer je onderneming 
dat nodig acht, zonder enige compensatie en ten 
koste van je privéleven.

Het wordt bijna onmogelijk om nog met 
brugpensioen te gaan. Werkgevers kunnen 
gemakkelijker oudere werknemers ontslaan (dit kost 
hen minder).

In de zware beroepen en lange loopbanen, wordt 
brugpensioen op 58 jaar gebracht, daarna op 60.

Na 2 jaar werk, zal de werkloosheidsaanvulling 
(IGU) van deeltijdse werknemers (de overgrote 
meerderheid zijn vrouwen) met de helft worden 
verminderd en worden pensioenrechten 
afgenomen. In het algemeen is dit regeerakkoord 
vrouwonvriendelijk, want zij worden het hardst 
getroffen.

Zieke werknemers zullen onmiddellijk verplicht 
worden een integratieplan te volgen.


