
  Vlaamse regering Bourgeois I 

  vermindering van je woonbonus bij een hypothecaire lening met gemiddeld 
1.300 euro per gezin per jaar

  niet-indexering van de huidige bedragen bij hypothecaire leningen

  afschaffing gratis 100 kWh elektriciteit + 15 m3 water = 200 euro duurder per 
gezin per jaar

  forse verhoging van de stroomprijzen vanaf 2015

  stijging van de Vlaamse zorgverzekering van 10 euro naar 25 euro  (voor lage 
inkomens) of van 25 euro naar 50 euro (rest)

  een indexsprong op de kinderbijslag (gemiddeld 84 euro per jaar minder per 
gezin)

  duurdere tickets en (studenten)abonnementen De Lijn 

  afschaffing Vlaamse aanmoedigingspremie bij tijdkrediet en loopbaanonder-
breking

  verhoging van het inschrijvingsgeld hoger onderwijs naar 890 euro (voor 
niet-studiebeursstudenten)

  verhoging van de maximumfactuur voor lager en secundair onderwijs: + 20 
euro per leerling

  1 uur gratis werken in het onderwijs, daardoor minder kansen voor jonge 
leerkrachten

  verhoging minimumtarief kinderopvang van 1,57 euro naar 5 euro per dag 
(45 weken opvang betekent + 771 euro per gezin)

  minder budget voor gezinszorg

  verhoging van de lidgelden van sportclubs, jeugd- en culturele bewegingen 
door vermindering van de subsidies

	 …

Check hier hoe zwaar de regeringsmaatregelen je treffen.    

Daarom staak ik op 15 december

V.U.: ABVV, Katrien Neyt, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent - ACV, Marc Buysse, Poel 7, 9000 Gent – ACLVB, Ewald Serraes, Koning Albertlaan 93, 9000 Gent N
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  Federale regering Michel I 

  een indexsprong op je loon van 2 %, dit betekent gemiddeld 907 euro bruto 
minder, per jaar per werknemer

  een nieuwe loonblokkering voor de periode 2015-2016 en dit na al 4 jaar loon-
blokkering in de periode 2011-2014

  nog meer flexibiliteit gevraagd van jou als werknemer (regels versoepelen)

  verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden (2 halve 
dagen per week)

  minder jobs bij de overheidsdiensten: extra werkdruk voor het personeel 

  inlevering van 23 % voor deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering

  bedrag tijdelijke werkloosheid wordt verlaagd van 70 % naar 65 %

  indexsprong van 2 % op je tijdelijke werkloosheid, ziekte-uitkering, kinder-
bijslag …

  beperking van het aantal dagen economische werkloosheid per jaar 

  verhoging van de leeftijd SWT (brugpensioen) naar 60 jaar of ouder

  verhoging van de leeftijd vervroegd pensioen + vermeerdering van de vereis-
te loopbaanjaren

  verhoging van leeftijd volledig pensioen van 65 jaar naar 67 jaar tegen 2030

  de mogelijkheid om in te stappen in een landingsbaan (1/5 of 1/2) van 55 jaar 
naar 60 jaar

  afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdkrediet

  verhoging remgeld (+ 45 %) bij bezoek aan bepaalde geneesheer-specialisten

  verlaging van je uitkering bij ziekte (berekend op de laatste 12 maanden in 
plaats van op het laatste loon)

  hogere accijnzen op tabak, diesel, alcohol

  schoolverlater zonder kwalificatie (-21 jaar): geen recht op een inschakelings-
uitkering

  verlaagde btw (6 %) op renovatie van je woning: pas vanaf 10 jaar i.p.v. 5 jaar

  … 

Check hier hoe zwaar de regeringsmaatregelen je treffen.    

Daarom staak ik op 15 december
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