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Nationale betoging 7 oktober 2015 

Toespraak ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw  

 

Kameraden, 

Wat heeft deze regering na 1 jaar ons gebracht? 

Wat heeft Michel ons in 1 jaar opgeleverd? 

Niets… dan alleen maar miserie en kruimels. 

Deze regering heeft er haar prioriteit van gemaakt om de rijken en de grote bedrijven volledig te 
ontzien. 

Door een taxshift in de totaal verkeerde richting, want  

- geen vermogenswinstbelasting 

- geen meerwaardebelasting 

- en nog meer cadeaus aan de bedrijven die nu al meer subsidies krijgen dan dat ze belastingen 
betalen 

 

Ondertussen worden jongeren zonder inkomen gezet door de beperking in de tijd van de 
wachtuitkeringen. Maar voor diezelfde jongeren hebben deze regeringen nog niets gedaan. Zij 
worden aan hun lot overgelaten. 

 

Net zoals de gepensioneerden. De afschaffing van de belastingschijf van 30% levert helemaal niets 
op voor meer dan 1 miljoen gepensioneerden omdat zij al een te laag pensioen hebben! Kan het 
nog cynischer, Michel? 

 

Voor de gepensioneerden van morgen, is er ook al slecht nieuws. Door te raken aan het aanvullend 
pensioen, lopen meer dan een miljoen mensen tot 20.000 euro mis. 20.000 euro waarop jullie recht 
hebben, maar die Michel nu gewoonweg in de zakken van de werkgevers én de 
verzekeringsinstelling wil houden! 

 

De werkzoekenden zijn de dupe van de besparingen van Michel: strengere controles, scherpere 
sancties en een uitkering waar een gemiddeld gezin niet van kan leven… Maar de grootste schande 
is wel dat deze regering een jaar geleden beloofd heeft dat ze werk ging maken van jobs, jobs, 
jobs… Tot op vandaag is dat nul, nul, nul… 
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Ook de tijdelijke werklozen moeten eraan geloven. De uitkeringen gaan naar omlaag en door de 
beperking in de tijd van de tijdelijke werkloosheid, zullen bedrijven  er toe aangezet worden om te 
ontslaan. Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft de afgelopen jaren getoond dat hierdoor 
ontslagen konden worden vermeden in tijden van crisis. Hoe cynisch kan je zijn om net dat 
beschermingssysteem af te bouwen? Hoe dom en fout is dan je beleid? 

 

En voor wie ziek is, heeft deze regering al helemaal geen goed nieuws. Als langdurig zieke zal je nu 
na 2 maanden, en ik herhaal 2 maanden, al aangesproken worden om een verplichte re-integratie 
te volgen. Verloopt dat niet zoals verwacht, dan kunnen ze nog een deel van je ziekte-uitkering 
afnemen. En natuurlijk is dat een vrijgeleide om mensen nog sneller te ontslaan. Mogen we nog 
ziek zijn, Michel? 

 

Een regering die met sociale correcties moet werken, zegt zelf dat ze geen sociaal beleid voert. 
Anders heb je geen sociale correcties nodig! 

 

Is het echt de bedoeling dat alles wat sociaal of socialistisch is, er aan moet geloven? Onze sociale 
zekerheid, onze ziekteverzekering, onze statuten, gratis bussen…?  

 

Deze regering is asociaal. 

 

Michel, 

De werknemers en de gezinnen betalen vandaag de factuur die jij voorlegt om zogezegd het land te 
saneren. 

 

De koopkracht heb je al verminderd door de indexsprong en door de verhoging van de btw op 
elektriciteit.  

 

Je hebt al gezorgd voor duurdere winkelkarren door hogere accijnzen en de suikertaks.  

 

Je hebt gezorgd dat de werknemers straks nog meer moeten werken, voor minder loon. Nog 
langer, voor minder pensioen. 

 

De deeltijdse werknemers ga je nu nog wat pesten door hen te verplichten te zoeken naar een 
tweede job die er niet is.  
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De openbare diensten heb je zowel wat mensen als middelen betreft, heel hard getroffen! Het zijn 
nochtans de ambtenaren die instaan voor de dienstverlening aan de burgers. Het zijn de 
treinbestuurders die de treinen doen rijden. Het zijn de leerkrachten die de scholen draaiende 
houden en het zijn de loketbedienden in de gemeenten die zorgen voor het contact met de burger. 
Het zijn gewone mensen die minder beschermd zullen zijn. 

 

Als je nog meer gaat besparen op de ambtenaren, als je nog meer het statuut van de ambtenaren 
gaat ontkleden, heb je binnenkort geen dienstverlening meer! 

 

Wil je dan dat alles geprivatiseerd wordt? Willen jullie, Michel-De Wever, dan echt dat de burgers 
nog meer betalen voor deze diensten? Nog meer in de zakken zitten van de mensen, dus?  

 

Respecteer de openbare diensten en de ambtenaren! 

 

Michel, mogen we jou eraan herinneren dat er naast werknemers, gepensioneerden, zieken en 
werklozen… nog portefeuilles zijn die je kan aanspreken. En veel dikkere portefeuilles, waar je 
veel meer uit kan halen! 

 

Als je echt iets wil bijdragen, Michel, luister dan naar onze alternatieven! 

- zorg voor investeringen in jobs, de openbare sector, infrastructuur en de non-profit sector; 

- respecteer de automatische indexeringen van lonen én uitkeringen en respecteer de vrijheid van 
onderhandelen; 

- zorg voor sterke, kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten; 

- laat de grote vermogens meer bijdragen en maak nu werk van een echte strijd tegen 
belastingontduiking; 

- en verzorg onze sociale zekerheid door een stabiele en voldoende financiering. 

 

Wat dit laatste betreft, Michel-De Wever: het enige gevaar voor onze sociale zekerheid, is het 
besparingsbeleid van jullie regering. Niet de oorlogsvluchtelingen die in ons land veiligheid en 
zekerheid zoeken. Het zijn niet diegenen die – met gevaar voor eigen leven en dat van hun kinderen 
– hier zogezegd geluk komen zoeken, die een gevaar vormen voor onze jobs en onze sociale 
zekerheid. 

 

Jullie psychologie van de angst is er de oorzaak van dat deze oorlogsslachtoffers het mikpunt zijn 
van haat en puur racisme van sommigen. 
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Dat zijn de echte gevaren voor onze samenleving. 

 

Stop met dit beleid! 

 

Stop met de mensen angst aan te jagen! 

 

Wij willen geen falende staat. 

 

Wij willen een overheid die verantwoordelijk is en die doet wat moet voor elk lid van de 
samenleving! 

 

Want openbare diensten, openbare infrastructuur, onderwijs en sociale bescherming zijn onze 
rijkdom. 

 

Een leefbare wereld, want er zijn geen jobs op een dode planeet, een warme solidaire en zorgende 
maatschappij… Dat willen wij vandaag en morgen vrijwaren. 

 

Daarom zijn wij hier vandaag, 

 

En daarom zetten wij onze acties verder, in de regio’s, samen in gemeenschappelijk vakbondsfront 
en de burgerbeweging. 

 

Leve het ABVV!  Samen Sterk! 


