
Vrije visie, eigen stem
V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Plannen in je vrije tijd?  
Berg ze op !

Stop het kabaal,  
tijd voor een rechtvaardig en sociaal verhaal!
 
Het begint pijn aan onze oren te doen, de resem aan besparingsmaatregelen die op de burgers afgevuurd worden, en dit nu al gedurende 
ruime tijd. 

Was je het al vergeten, de maatregelen van het regeerakkoord Michel, waarbij de pensioenleeftijd werd verhoogd en het tijdskrediet eindeloop-
baan werd verstrengd? Federale en gewestelijke maatregelen zoals de tax-shift en de hervorming van de woonbonus zijn nog maar anderhalf 
jaar oud, en er volgen al nieuwe besparingen zoals de verstrenging van het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Daarenboven kwam 
minister Peeters aandraven met een nieuw project ‘werkbaar wendbaar werk’: de werknemer moet zich hierbij nóg flexibeler opstellen ten 
opzichte van zijn werkgever. En volgens Kris Peeters zal het daarbij niet blijven want “we leven allemaal boven onze stand” ….

Is dit nog realistisch? Leveren deze eenzijdig genomen beslissingen de gehoopte meerwaarde op? Of merken we in de praktijk dat het leidt tot 
een onrechtvaardig zware last voor de zwakste schouders?

Oproep aan de regering: laat het sociaal overleg niet verstommen
Wij doen vandaag een oproep naar de regering: geef het sociaal overleg een volwaardige kans. Vakbonden en werkgevers moeten betrokken 
worden van bij de start van nieuwe plannen over de sociale rechten en plichten van werknemers en werkzoekenden. Daarom dat we ons 
afzetten tegen verdere opgedrongen flexibiliteit door het afschaffen van de 38u-week. Wij zijn voorstander van “wederzijdse” flexibiliteit, 
waar zowel werknemer als werkgever beter van worden. En niet binnen een opgelegd regeringskader!

Zal jij nog wekelijks aanwezig kunnen zijn op jouw uurtje sportontspanning? Kan jij nog dagelijks voor sluitingstijd de kinderen afhalen van 
de opvang? Zal jij jouw levensritme en dat van je omgeving moeten aanpassen aan jouw flexibel uurrooster? Deze onzekerheden mogen niet 
zomaar de algemene regel vormen!

Vandaag start de ACLVB haar campagne met het uitdelen van lege zakken, waar je jouw plannen tijdelijk of permanent kan opbergen. 
Welke vrije tijd zal jij moeten opgeven? 

Daarnaast zal de ACLVB in de volgende weken door middel van sensibiliseringsacties de regering confronteren met de gevolgen van haar 
voorstellen tot besparingen.

Wij willen met praktijkverhalen de regering overtuigen het sociaal overleg alle kansen te geven, voordat ze hun eenzijdig genomen maatregelen 
omzetten in wetgeving.

En wees gerust, de ACLVB zal het “menselijk” kapitaal steeds vooropstellen, en dit blijven verdedigen! Desnoods met hardere acties ! 
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De Regeringen Michel en 
Bourgeois NV
 

Factuur
Aan: De Burger

Factuurnummer Klantnummer Contractnummer Factuurdatum
00000001 123456 112233 01-06-2016
 
Rekening

1.   Turteltaks  € 100,00
2.   Verhogen inschrijvingsgeld hoger onderwijs  € 270,00
3.   Doorrekenen zorgverzekering  € 50,00
4.   Vermindering woonbonus   € 608,00
5.   Afschaffen gratis elektriciteit   € 80,00
6.   Aanpassen distributienettarieven  € 165,00
7.   Verhoging waterfactuur  € 130,00
8.   BTW-verhoging elektriciteit naar 21%  € 100,00
9.   Indexsprong  € 550,00
10. Stijgende kosten kinderopvang (sociaal tarief)  € 514,00
11. Accijnsverhoging diesel  € 200,00
12. Accijnsverhoging alcohol  € 70,00
13. Suikertaks  € 10,00
14. Niet-indexering kinderbijslag  € 37,50
 _____________________
 TOTAAL € 2.884,50

_________________________________________________________________________________

+Andere maatregelen:

14. Verstrengen regels brugpensioen en aangepaste beschikbaarheid  
15. Schrappen inschakelingsuitkeringen
16. Ontmanteling eindeloopbaankrediet
17. Afschaffen anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
18. Vermindering inkomensgarantie-uitkering voor gedeeltelijk werklozen
19. Optrekken maximumfacturen onderwijs
20. Flexwerk en afschaffen 38-uren week 
21. Werkplicht langdurig zieken 
22. Ingrijpen ambtenarenpensioenen       

Graag betaling zo spoedig mogelijk op ons rekeningnummer.

*Deze cijfers zijn een benadering. Zij zijn afhankelijk van velerlei factoren en kunnen wijzigen naargelang woonplaats,
gezinssituatie, inkomen etc. De bedragen zijn indicitatief voor een gezin van tweeverdieners, tenzij anders aangegeven 
(tabak, zorgeverzekering).


