Koopkracht en energie:
geen minipasjes, maar
stevige stappen vooruit!
APRIL

JUNI

lokale
acties

nationale
betoging
in brussel

APRIL – JUNI: VAKBONDEN AAN ZET
De situatie is te ernstig om slechts met kleine pasjes vooruit te schuifelen.
ACLVB vraagt aan de regeringen van dit land dat er stevige stappen vooruit gezet worden:
1. Wijzig de loonwet.
Dankzij onze petitie, binnenkort in het parlement!
2. Handen af van de automatische loonindexering!
3. Hou de energieprijzen onder controle.
Energie is een basisrecht voor iedereen!
4. Bestendig het sociaal tarief voor meer mensen.
5. Verbeter de financiering van energiebesparende investeringen
zoals isolatie en hernieuwbare energie.
6. Overwinsten van energieleveranciers moeten terugvloeien
naar werknemers en sociaal verzekerden.
7. Verplicht energieleveranciers ieder kwartaal hun goedkoopste tarief aan te bieden.
8. Verplicht een telewerkpremie.

Stop je energie in
een positieve vakbond

BEGIN FEBRUARI:
MAATREGELEN MEER NETTOLOON ZIJN DRUPPEL OP HETE PLAAT
De federale regering wil de koopkracht van lagere en middeninkomens boosten
en hen netto meer laten overhouden met twee maatregelen:
• De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt afgeschaft.
• Meer werknemers krijgen toegang tot de werkbonus (lees minder RSZ-bijdrage).
Hier bovenop: het minimumloon stijgt met 80,95 euro vanaf 1 april dankzij onze
IPA-onderhandelingen.
conclusie aclvb:
Op zich waardevolle maatregelen, maar een druppel op een hete plaat
als gas- en elektriciteitsprijzen door het dak gaan.

MIDDEN MAART:
ENERGIEDEAL ROND MAAR NOG MEER MENSEN AAN DE GROND
De federale regering koos voor tijdelijke oplapmiddelen om de energiefactuur
op korte termijn te verlichten:
• Tijdelijke verlaging van de btw van 21% naar 6%.
• Tijdelijke verlaging van de accijnzen.
conclusie aclvb:
Te weinig én te laat. Door de stijgende prijzen van voeding en verschroeiende b
 randstofprijzen
aan de pomp wordt de situatie sociaal onhoudbaar.

Stop je energie in
een positieve vakbond
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• Tijdelijke verlenging van het sociaal tarief.

