Het is precies een jaar geleden dat de regering Michel - De Wever een
lawine aan asociale maatregelen op ons losliet!

Op één jaar tijd heeft de regering de aanval ingezet:
Op onze koopkracht:
• een opgelegde indexsprong, goed voor een zuiver verlies van
16 à 27.000 euro op een heel leven;
• nieuwe belastingen op het verbruik in het kader van de « Tax-shift »,
die zwaar zullen doorwegen op het budget van de gezinnen
(BTW elektriciteit, accijnzen op diesel, enz.) .
Op onze pensioenen en brugpensioenen:
• strengere voorwaarden om op vervroegd pensioen te mogen gaan:
in 2019 moeten werknemers 63 zijn en 42 jaar loopbaan achter de
rug hebben;

Op 7 oktober moeten we de straat op trekken,
om eraan te herinneren dat er alternatieven bestaan
voor besparingen, gebaseerd op een beleid dat:
• de strikte regels van het sociaal overleg in acht
neemt, de enige garantie voor vooruitgang en
vrede in onze bedrijven,
• de economie aanzwengelt, onder meer via
productieve investeringen,
• zorgt voor de creatie van duurzame en
kwaliteitsvolle banen,

• aangepaste beschikbaarheid van de bruggepensioneerden;

• onze overheidsdiensten versterkt, die onze
eerste koopkracht zijn,

• verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en
67 jaar in 2030!

• onze sociale zekerheid beschermt, een echt
middel om armoede te bestrijden,

Op het systeem van tijdskrediet:
• afschaffing van de uitkering voor tijdskrediet zonder motief en geen
gelijkstelling voor het pensioen;
• tijdskrediet « eindeloopbaan » wordt op 60 jaar in plaats van 55 jaar
gebracht, behalve voor zware beroepen en ondernemingen in
herstructurering.

• een collectieve vermindering van de arbeidstijd
bevordert, met compenserende aanwerving,
• de pensioenleeftijd weer op 65 jaar brengt,
• gericht is op een globale, eerlijke en evenwichtige
fiscaliteit!

Op werkzoekenden:
• controle beschikbaarheid voor werklozen tot 60 jaar en
aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar;
• jongeren die na hun 24ste hun studies afronden of
jongeren die vóór hun 21ste stoppen met studeren
zonder voldoende diploma’s, hebben geen recht meer
op inschakelingsuitkering;
• het bedrag van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid
wordt verlaagd;
• de administratieve sancties worden opgedreven.
En dan hebben we het nog niet over de vermindering van de
middelen van ONZE sociale zekerheid en ONZE
overheidsdiensten. Tegelijkertijd worden er nieuwe
geschenken uitgedeeld aan de patroons en wordt er NIETS
gevraagd aan de grote vermogens, fraudeurs en renteniers.
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V A N W O E D E!

VU: Nico Cue, MWB-ABVV - rue de Namur 49, 5000 Beez - 1563

Deze regering heeft haar kamp gekozen? Laten we het onze
kiezen: dat van het sociaal verzet.

