Handen af

van mijn

overheidsdienst!

De overheidsdiensten zijn de pijlers van de sociale staat en vormen voor alle burgers, vooral voor de minst
begunstigden, een bevoorrecht middel om hun basisrechten uit te oefenen: recht op onderwijs en opleiding,
gezondheidszorg en opvangstructuren, onderdak, energie en water, sociale zekerheid in het algemeen,
communicatievormen en vervoer.
Sinds het begin van de jaren tachtig is de druk van de werkgeverslobby's zichtbaar toegenomen: aanval op de
belastinginning en op het personeel van de overheidsdiensten, dat te talrijk en dus te duur zou zijn. Steeds weerklinkt
hetzelfde betoog: “Genoeg herverdeling en stabilisering, tijd om de bedrijven de stimuleren” terwijl de economische
geschiedenis op spectaculaire wijze aantoont dat de neoliberale recepten, de zogenaamde aderlating, veeleer leiden
tot de dood dan de genezing van de zieke.
De Waalse en Brusselse Metaalbewerkers van het ABVV hebben de overheidsdiensten altijd beschouwd als hun eerste
koopkracht. Ze zijn het vermogen van zij die er geen hebben. Voor ons staat een aanval op de overheidsdiensten gelijk
aan een aanval op het maatschappelijk project dat onze voorouders uitgedacht en op touw gezet hebben na de
pijnlijke ervaringen van 1929 en 1945. Ze werden opgericht ter bescherming en bewijzen al decennialang hun nut als
waarborg voor sociale cohesie, gelijkheid tussen burgers en integratie. Ze moeten dus beschermd en behouden blijven
en ontwikkeld worden.

illustratie

om dit goed te begrijpen

Overheidsuitgaven/maand
Gezondheid

•
•
•
•
•

Een koppel met 2 kinderen (lagere en middelbare school)
Laag gezondheidsrisico
Geen sociale huisvesting
Openbaar vervoer voor de echtgenote (bus en trein)
Beschikbaar maandinkomen € 3.500

Echtgenoot

Echtenote

1° kind

2° kind

Totaal

6,22

9,06

6,12

6,25

27,65

309

611

920

Onderwijs
Totaal (in €)

508,30

508,30

Vervoer
6,22

517,36

315,12

Beschikbaar maandinkomen van het gezin

617,25

1.455,95

3.500,00

+ overheidsuitgaven

1.455,95

= Aangepast beschikbaar inkomen (in €)

4.955,95

De overheidsdiensten moeten vooral uit het marktsysteem gehouden worden en gefinancierd worden met belastingen.
Een eerlijke, evenwichtige en herdachte belasting. De Waalse en Brusselse Metaalbewerkers van het ABVV pleiten voor
een betere verdeling van de fiscaliteit tussen de inkomsten uit de arbeid en de inkomsten uit kapitaal. De belastingheffing
op de inkomsten uit vermogen moet dringend verhoogd worden, evenals op beurstransacties en vastgoed.

VU: Nico Cue, MWB-ABVV - rue de Namur 49, 5000 Beez - 1529
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