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•• hogere bijdrage zorgverzekering
•• doorrekening waterzuivering via factuur
•• doorrekening allerlei toeslagen (VREG, certificaten en REG 

ODV) via energiefactuur
•• eerste indexsprong voor de kinderbijslag
•• vermindering woonbonus + niet-indexering bestaande 

contracten
•• afschaffing belastingvermindering brand- en inbraak-

preventie

•• hogere tarieven De Lijn 

•• geen opleidingscheques meer voor hooggeschoolden; 
enkel nog na loopbaanbegeleiding

•• hogere tarieven kinderopvang voor nieuwe attesten; vanaf 
1 januari 2016 voor iedereen

•• minder kindkorting in de kinderopvang
•• beperking van het vervoersaanbod van De Lijn

•• hoger inschrijvingsgeld hoger onderwijs
•• hoger inschrijvingsgeld volwassenen- en deeltijds kunst-

onderwijs 
•• hogere maximumfactuur in lager- en kleuteronderwijs
•• afschaffing gratis openbaar vervoer voor 65+

•• afschaffing gratis kubieke meters water per gezinslid
•• afschaffing gratis kilowattuur per gezinslid
•• tweede indexsprong voor de kinderbijslag

pensioenen
•• strengere toegangsvoorwaarden vervroegd pensioen: 

minstens 63 jaar en loopbaan van 42 jaar (vanaf 2019)
•• optrekken wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar  

(in 2025) en tot 67 jaar (in 2030)
•• toegangsleeftijd overlevingspensioen gaat van  

50 naar 55 jaar, vanaf 2025 tot 2030
•• zware besparingen in de ambtenarenpensioenen

indexsprong
•• indexsprong wordt doorgevoerd voor alle werknemers 

en uitkeringsgerechtigden: meer dan 7 miljoen  mensen 
verliezen blijvend koopkracht 

•• geen recht meer op inschakelingsuitkeringen 
•—  voor jongeren die afstuderen na 24 jaar
•—  voor jonge schoolverlaters vóór hun 21ste en zonder 
voldoende kwalificatie

•• inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijdse 
werknemers wordt na 2 jaar gehalveerd

•• opschorting indexering van de belastingaftrek voor vervan-
gingsinkomens en van bepaalde belasting uitgaven, …

•• … maar wel indexering van de meeste accijnzen

werkloosheid
•• afschaffing anciënniteitstoeslag voor (nieuwe)  

oudere werklozen
•• controles beschikbaarheid voor werklozen ouder  

dan 60 (aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar)
•• vermindering van de tijdelijke werkloosheids uitkeringen
•• beperking van de vrijstelling voor mantelzorgers
•• verlaagde berekening van de inkomensgarantie- 

uitkering voor onvrijwillig deeltijdse werknemers
•• verstrenging van de administratieve sancties 

SWT
•• strengere toegangsvoorwaarden 
•• aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar

tijdskrediet
•• afschaffing uitkering tijdskrediet zonder motief en geen 

gelijkstelling meer voor pensioen
•• landingsbanen van 55 naar 60 jaar (behalve bij zware 

beroepen of onderneming in moeilijkheden of herstructu-
rering)

pensioenen
•• afschaffing pensioenbonus

koopkracht
•• tot max. 15 euro per maand méér nettoloon maar uitslui-

tend voor wie werkt
 

•• plan Horeca met o.a. flexi-jobs, nog meer overuren en nog 
meer gelegenheidsarbeid

•• meer nachtarbeid in de e-commerce zonder de noodzake-
lijke sociale omkadering

•• justitie: duurdere rolrechten, ook voor sociale zaken

koopkracht 
•• 27/4/2015 indexsprong voor alle lonen en alle sociale 

uitkeringen; maar niet voor de huur

sociale zekerheid
•• nieuwe re-integratieprocedure voor zieke werknemers ten 

laatste twee maanden na aangifte van hun arbeids    on-
geschiktheid

•• zware besparingen in de sociale zekerheids instellingen

fiscaliteit
Onrechtvaardige en onevenwichtige taxshift: lasten voor de 
gezinnen (o.a. verhoging btw op elektriciteit), lusten voor 
grote bedrijven en grote vermogens (o.a. vermindering werk-
geversbijdrage aan de sociale zekerheid zonder voor waarden 
om jobs te behouden of te creëren, geen vermogenswinst 
belasting).

Deze lijst geeft de belangrijkste beslissingen van de 
regeringen-Michel en -Bourgeois (sommige zijn nog niet 
gestemd). De lijst is niet volledig: daarvoor zijn de maatregelen 
te talrijk.

Op 7 oktober is de regering-Michel een jaar aan de macht.  
Een jaar van onverteerbare maatregelen voor werknemers, 
voor gepensioneerden, voor wie aangewezen is op een 
uitkering en voor jongeren die de toekomst van het land zijn. 
Antisociale maatregelen die ons enkel kruimels overlaten. 
En het gaat maar door. De taxshift toont dat de regering-
Michel verkeerde keuzes blijft maken. Nochtans zijn er 
alternatieven!
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Jobs
•— Nieuwe banen met een relance- en investeringsbeleid.
•— Een echte visie op werkbaar werk, over de hele loop-
baan, met aangepast werk voor oudere werknemers. 
•— Investeringen in de openbare sector, in publieke infra-
structuur en in de non-profit.
•— Alternatieven zoals collectieve werktijdverkorting met 
loonbehoud en met compenserende aanwervingen. 
Met jobkansen voor jongeren. 

Koopkracht 
•— Respect voor de automatische indexering van 
lonen en sociale uitkeringen én voor de vrijheid van 
onderhandelen.
•— Sterke, kwaliteitsvolle en betaalbare openbare dien-
sten: zij zijn een belangrijke vorm van koopkracht voor 
alle burgers dankzij een rechtvaardige fiscale herverde-
ling van de geproduceerde rijkdom.

Pensioenen
•— Herstel van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar.
•— Met waardige en leefbare pensioenen.
•— Met werknemerspensioenen op het niveau van de 
overheidspensioenen.
•— Met behoud van de huidige pensioenberekening zowel 
in de openbare als in de privésector.
•— Met behoud van de gelijkgestelde periodes, en met een 
betere pensioenberekening voor wie deeltijds werkt, 
meestal vrouwen. 
•— Rekening houden met de zwaarte van het werk bij het 
bepalen van de uittredingsleeftijd en de loopbaanduur. 

Rechtvaardige belastingen
•— Met gelijke bijdragen van alle in komens via globalise-
ring van de inkomens. Eén euro is één euro, ongeacht 
hoe die wordt verdiend.
•— Met versterkte bijdragen van inkomsten uit kapitaal 
en verhuur in plaats van hogere belastingen op 
consumptie. 
•— Met prioritaire strijd tegen belastingontduiking. 

Sociale zekerheid
•— Met stabiele en voldoende financiering zodat alle uitke-
ringsgerechtigden een waardig inkomen hebben. 
•— Met een kwaliteitsvolle, voor iedereen toegankelijke 
gezondheidsverzekering.

Onze alternatieven 
voor een  

antisociaal regeringsbeleid

Onze alternatieven steunen op een rechtvaardig  
maatschappijmodel. 
 
Met rechtvaardige fiscaliteit.  
Met kwaliteitsvolle openbare diensten.  
Met een stevige sociale bescherming.  
Met sociaal overleg en met vrije onderhandelingen  
zonder onverantwoorde opgelegde loonnormen.

V.U.: ABVV, Rudy De Leeuw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel • ACV, D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel • ACLVB, Jan Vercamst, Boudewijnlaan 8 - 1000 Brussel • niet op de openbare weg gooien, aub



WE VERZAMELEN OM  11 UUR AAN HET NOORDSTATION IN BRUSSEL 
 

STATION ONTHAAL 
VANAF 

VERTREK AANKOMST 
BRUSSEL NOORD 

Regio Aalst 
Station Aalst 9u 10u12 10u53 
Station Zottegem 9u15 9u50 10u45 
Regio Dendermonde 
Station 
Dendermonde 

9u 10u06 10u32 

Station Wetteren 9u15 9u56 10u53 
Regio Gent 
Station Gent-St-
Pieters 

9u 10u07 10u48 

Station Deinze 9u15 9u53 11u04 
Overstap Gent S.P. 

Station Eeklo 8u45 9u13 10u35 
Overstap Gent S.P. 

Regio Waasland 
Station Lokeren 9u 9u41 10u32 
Station St-Niklaas 9u 10:01 11u 

Overstap A’werpen-
Berchem 

Regio Vlaamse Ardennen 
Station Oudenaarde 9u 9u33 10u32 
Station Ronse 8u15 9u12 10u32 

Overstap 
Oudenaarde 

 
 
Om het vervoer naar de manifestatie in goede banen te kunnen leiden is op 
voorhand inschrijven verplicht! 
Gelieve nominatief in te schrijven op één van onderstaande adressen of bij je 
beroepssecretaris. 
Inschrijven kan tot 5 OKTOBER 17 UUR  
We voorzien enkel onthaal in bovenstaande stations. Wil je vertrekken uit een ander 
station dan koop je zelf een treinticket met de code MFB  en je bezorgt dit   
vóór 15 NOVEMBER 2015 aan het gewestelijk secretariaat ‘terugbetaling treinticket’ 
Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent. Gelieve op het treinticket uw rijksregisternummer, naam 
en voornaam + rekeningnummer te vermelden 
  
Regio Aalst AALST.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE T 053 727 824 
Regio 
Dendermonde 

DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE T 052 259 283 

Regio Gent GENT.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE T 09 265 52 67 
Regio Ronse RONSE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE T 055 33 90 06 
Regio Waasland WAASLAND.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE  T 03 760 04 28 
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