Regering, u slaat de bal volledig mis!

Een oneerlijke fiscaliteit? NEEN
U bent dus van plan de btw te verhogen. Dit is de meeste asociale belasting ooit, want rijken en armen
worden zonder onderscheid op dezelfde manier belast. Als we een tax-shift eisen is dit net om tot een
betere verdeling van de fiscaliteit tussen inkomsten uit arbeid en andere inkomstbronnen te komen. Onder
meer met een vermogenswinstbelasting en een heffing op de meerwaarde van aandelen. Met deze eerlijke
belastingverschuiving beogen we meer koopkracht en meer kwaliteitsvolle jobs!
Een indexsprong? NEEN
Met een indexsprong treft u alleen werknemers en wie op een uitkering aangewezen is, terwijl de andere
inkomens de dans (alweer) ontspringen. Verder bent u van plan de huurprijzen te indexeren, waardoor u de
eigenaars ontziet en enkel de huurders verarmt. De indexsprong zal een negatieve impact hebben op de
consumptie. Alleen de aandeelhouders varen hier wel bij.
Besparingen in de overheidssector? NEEN
Sterke en toegankelijke overheidsdiensten zijn een buffer tegen het winstbejag. De blinde besparingen in de
openbare sector – minder personeel, minder investeringen, minder werkingsmiddelen en het statuut onderuit
halen – zullen werknemers en mensen met een uitkering of pensioen zeer sterk treffen.
Afbouw van de sociale zekerheid? NEEN
Werklozen zijn al de eerste slachtoffers van uw maatregelen. Maar u heeft ook de toekomstig
gepensioneerden – uit de overheids- en privésector – in het vizier. Wie zijn de volgenden? Een sterke federale
sociale zekerheid moet een waardig inkomen kunnen verzekeren aan alle kwetsbaren uit de samenleving
(werklozen, zieken, gepensioneerden), net zoals een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Een blind bezuinigingsbeleid? NEEN
België heeft nood aan een daadwerkelijk economisch relanceplan om uit de crisis te geraken, GEEN
bezuinigingsbeleid waarvan in andere Europese landen al is bewezen dat dit niet werkt!
Als SWT-er of oudere werkloze beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot 65? NEEN
Niet alleen nutteloos maar ook en vooral vernederend! Waar zullen ze een nieuw baan vinden? En onder welke
voorwaarden?

Afspraak met de militanten van ACV, ABVV en ACLVB
op 11 maart om 11u aan de Munt.
Hoog tijd voor meer sociale rechtvaardigheid en een eerlijke fiscaliteit!

V.U.: ABVV, Rudy De Leeuw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel • ACV, D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel • ACLVB, Jan Vercamst, Poincarélaan 74, 1070 Brussel • niet op de openbare weg gooien, aub

Uw maatregelen worden helemaal niet gesmaakt!

