!

Oh Charles?

Zeg, Gwen?!

Hey, Bart?!

Hallo, Kris?!

Geen regering die alleen luistert
naar rijken en werkgevers
Zweeds? Kamikaze? Rechts!

Hun ultraliberaal programma vol blinde besparingen zal onze sociale zekerheid droogleggen, de openbare
diensten lamleggen, onze koopkracht vernietigen en -volgens het Federaal Planbureau- 47.000 jobs kosten!
De aangekondigde maatregelen in de sociale zekerheid nekken wie al het hardst getroffen is door de crisis:
de jongeren, de werklozen, de zieken, de gepensioneerden. De antisociale plannen viseren de werknemers en
zullen een sociaal bloedbad aanrichten. We moeten reageren voor het te laat is!

Antisociale plannen
De aan de werknemers beloofde belastingverlaging is pure oplichterij: je verliest meer dan je krijgt! Wat je
wint met de verhoging van het belastingvrij inkomen, wordt volledig opgesoupeerd en overschreden door wat je
verliest met een indexsprong, een loonblokkering, en hogere BTW en accijnzen. Over je hele loopbaan bekeken
kost één indexsprong je meer dan 20.000 euro.
Met de ‘beloofde’ fiscale maatregelen zit de rechtse coalitie in jouw zakken om de werkgevers nieuwe cadeaus
te geven (lagere RSZ-bijdragen, lagere vennootschapsbelasting). Cadeaus die de winsten van de ondernemingen
aandikken zonder de minste garantie op jobs. Het zijn weer eens de werknemers die mogen opdraaien voor de
crisis.

Snoeien om te bloeden
De antisociale plannen zullen duizenden slachtoffers maken door:
de beroepsinschakelingstijd te verlengen,
duizenden werklozen uit te sluiten o.b.v. een inkomensonderzoek of n.a.l.v. strengere controles, bovenop de
50.000 jongeren die vanaf 1 januari 2015 met uitsluiting bedreigd zijn,
de brugpensioenleeftijd op te trekken voor oudere werknemers die zomaar op straat worden gezet,
het budget voor gezondheidszorg drastisch te verminderen,
het ambtenarenpensioenen te verlagen en de pensioenleeftijd voor alle werknemers te verhogen i.f.v. de
levensverwachting of van een puntensysteem dat werknemers met een onvolledige loopbaan bestraft.
In plaats van de economie op gang te trekken, zal deze rechtse regering de koopkracht vernietigen, de
relance ondermijnen, de ongelijkheden nog doen toenemen en de rijken nog rijker maken... op de kap van de
werknemers.

We moeten ons nu laten horen, voor alles vastligt in een regeerakkoord.

Afspraak op dinsdag 23 september
om 11 uur op het Muntplein in Brussel

V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien aub.

De coalitie van N-VA, CD&V, Open VLD en MR is een rechtse coalitie. Een rechtse coalitie die alleen zijn oor
te luisteren legt aan de rechterzijde. Een rechtse coalitie die enkel oor heeft voor de belangen van rijken en
werkgevers. Een rechtse coalitie die een rechtse regering wil vormen, van én voor rijken en werkgevers.

