Twee dagen na de grote klimaatmars
van december stemde België - samen
met Tsjechië - tegen een Europese
richtlijn om tegen 2030 32% van onze
energie uit hernieuwbare bronnen te
halen. Vanaf 2030 zouden we ook 32,5%
minder energie moeten verbruiken.

De regering is er voor de bedrijven,
niet voor de mensen
KIES VOOR EEN ANDER BELEID in 2019!
Gemorrel aan het tijdskrediet
De voorwaarden werden aangescherpt. Tijdskrediet
kan alleen nog worden opgenomen als zorg- of opleidingsverlof. Loopbaanonderbreking in de publieke
sector werd beperkt.

Indexsprong = minder loon

Stijging langdurig zieken
Nog nooit waren er zoveel langdurig zieken: 400.000, meer dan er
werklozen zijn. Met meer gevallen van stress, burn-out en bewegingsletsels. Mensen moeten harder en langer werken (meer dan 1 op
3 kampt met te hoge werkdruk) en tegelijk zijn de voorwaarden
op SWT, landingsbaan of tijdskrediet verstrengd.
Een zeer negatieve spiraal.

Pensioen vanaf 67 jaar

Beperkte loonmarge
Accijnsverhogingen
De accijnzen op benzine en diesel werden
verhoogd. Ze bepalen, samen met de btw,
meer dan de helft van de kostprijs aan de
pomp. Deze accijnsverhogingen worden niet
meegerekend voor indexverhogingen.

De tarieven voor kinderopvang werden verhoogd
voor de laagste inkomens. En de kortingen in
de kinderopvang werden beperkt. Er kwam een
indexsprong in de Vlaamse kinderbijslag. En het
nieuwe Vlaamse kinderbijslagsysteem is fors nadeliger voor toekomstige gezinnen met 2 of meer
kinderen: die met 2 kinderen verliezen 11.000
euro, die met 3 kinderen 45.000 euro.

De indexsprong van 2% leidde tot minder loon voor alle werknemers
en uitkeringsgerechtigden. Netto verliezen lage inkomens meer dan
hoge inkomens. Echter, de inkomens van zelfstandigen of uit verhuur,
beleggingen en managementvennootschappen verminderden niet.
De ene euro is de andere niet.

Minder uitkeringen
De regering schafte het recht
op uitkeringen af voor jonge,
kortgeschoolde werklozen.

Kindje kopen? Hogere facturen!

De regering beperkte bij wet de mogelijke
loonstijgingen 2019-2020 (boven de index)
tot maximaal 0,8%. Voor zelfstandigen,
verhuurders, renteniers, managementvennootschappen is er geen beperking.

Hoewel dit in geen enkel verkiezingsprogramma stond verhoogde de regering de pensioenleeftijd tot 67 jaar.
Tegelijkertijd bemoeilijkte de regering
de toegang tot SWT, vervroegd pensioen, landingsbanen en tijdskrediet.
Bovendien, de beloofde uitzonderingen
in de pensioenhervorming voor zware
beroepen kwamen er niet.

Kijk op de keerzijde voor
onze voorstellen

Gat in de begroting
Door de taxshift kregen ondernemingen miljarden
korting op hun socialezekerheidsbijdragen. De
volgende regering zal voor deze ongedekte cheque
van (minstens) 4,8 miljard op zoek moeten naar
geld om deze put te dichten.

Duurder openbaar vervoer
De tarieven voor het openbaar vervoer
werden verhoogd. Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers werd afgeschaft.
Besparingen noopten De Lijn tot een
inkrimping van het vervoersaanbod.
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Klimaatbeleid?!

WERKNEMERS VERDIENEN RESPECT:
DE ACV-STANDPUNTEN
KIES VOOR EEN ANDER BELEID in 2019!
Versoepeling van de loonnorm

Betere combinatie werk en privé
Versterking van de mogelijkheden van
loopbaanonderbreking, tijdskrediet en
landingsbanen. Meer kwaliteit, minder
flexibiliteit.

Sociaal woonbeleid
Meer vorming en opleiding
Stimuleer iedereen (werknemers én werkzoekenden) om opleiding en vorming te volgen.
Promoot het Vlaams opleidingsverlof, de opleidingscheques en het opleidingskrediet. Leren
is dé garantie op duurzaam werk.

Behoud van de index
en het cao-overleg
Behoud van de indexering
van de lonen en bevordering
van het cao-overleg op alle
niveaus, zonder ontsnappingsmogelijkheden voor de
werkgevers

Zet in op meer sociale woningen, huursubsidies, meer sociale leningen en op renovatiesubsidies voor kwalitatieve en
energiezuinige huurwoningen.

Oog voor waardig pensioen en
versoepeling ervan voor zware beroepen
Geen verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Behoud
van de mogelijkheden van SWT en vervroegd pensioen en
versoepeling ervan voor lange en/of zware loopbanen.

Openbaar vervoer
Investeer massaal in het verruimen
van het openbaar vervoer zodat
koning auto een waardige concurrent krijgt.

Meer werkzekerheid
Meer kans op vast werk, bijvoorbeeld door verhoogde werkgeversbijdragen op tijdelijke contracten. Stop de ontsporing van uitzendarbeid
en dag- en weekcontracten. Stop sociale dumping. Gelijk loon voor gelijk werk voor jongeren

Kijk op de keerzijde Wat er mis
is met het huidige beleid

Meer koopkracht
Zorg dat het inkomen van gezinnen opnieuw stijgt. Bijvoorbeeld door de uitkeringen in het groeipakket te indexeren, de inkomensgerelateerde opvang
uit te breiden en een maximumfactuur
in het secundair onderwijs in te voeren. Alleen dan geef je alle kinderen en
jongeren kansen.

Jobcreatie
Creëer 5000 extra jobs in de sociale
economie om kwetsbare werknemers
de kans te geven op een job die ze
verdienen.
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De dwangbuis van de Loonnormwet
moet weg: de werknemers bakken de
koek en willen er ook een deel van.

