
HET ABVV inFORMEERT CORRECT!

juist

1 Het einde van de 38-urenweek
Arbeidstijd berekend op jaarbasis
+ 143 overuren vóór recup
+ 100 uren zonder reden, zonder overleg en eventueel 
zonder recup
= gemiddeld 40 uren per week! 
= 45 uren (of meer) als je de mogelijke overuren (tot 360 
uren) via bijzondere sectorcao’s erbij telt
+ mogelijkheid om maximale arbeidsduur op 11 uur per 
dag en op 50 uur per week te brengen!
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2 Een andere uurregeling 

zonder mijn instemming

Meer dan een miljoen werknemers werken 

al in dergelijk systeem

Geen respect
voor het sociaal overleg

DE regering 
verarmt de werknemers

6 De Belgische economie 
doet het niet beter

Loonstop + indexsprong + verhoging btw op elektriciteit 
+ verhoging accijnzen
= verlies van1.200 tot 1.500 euro per jaar (of 100 euro 
per maand) voor een modaal gezin. Een verlies dat 
niet gecompenseerd wordt door de taxshift!  
De ‘sociale correcties’ voor de sociale uitkeringen zijn 
enkel het gevolg van de in de wet voorziene welvaarts-
koppeling. 

+ 12% mensen naar het OCMW!
+ 8% langdurig zieken!

Nieuwe banen? Over welke jobs gaat het dan? Met welk 
statuut? Deeltijdse jobs? Flexi-jobs? Uitzendwerk?
Jongeren zullen langer aan de zijlijn van de arbeids-
markt staan.

De werknemer zal niet kunnen beslissen wanneer hij meer 
en wanneer hij minder zal werken.
Enkel de werkdruk en het productietempo, dus de 
werkgevers, zullen bepalen wanneer een werknemer 
kan recupereren! 

Daarover werd met de werknemersvertegenwoordigers 
onderhandeld en werd steeds een compensatie voor-
zien voor de werknemers uit de betrokken sectoren.

De door vakbonden en werkgevers gesloten akkoorden 
(SWT/brugpensioen, tijdskrediet, beschikbaarheid werk-
lozen, re-integratie zieke werknemers,…) werden één 
voor één door de regering-Michel gewijzigd!

7 De regering 
pampert de rijken 

Lux-Leaks, fiscale rulings in Luxemburg en België, Pa-
nama Papers… In plaats van de fraude aan te pakken, 
schenkt de regering fiscale amnestie en weigert ze de 
belastingen op kapitaal te herzien. Van de 30 miljard 
fraude recupereert de regering slechts 228 miljoen!

8 De regering wurgt
de openbare diensten  

In plaats van aan de notionele intresten te raken of 
900 miljoen euro onterecht toegekende belasting-
voordelen te recupereren, snoeit de regering in de nu 
al te lage budgetten van de openbare diensten. Justitie, 
politie, de gevangenissen, NMBS, fiscus,… zijn allemaal 
onderbemand en kunnen niet langer goed functioneren.

9 De meesten dreigen tot hun 
67ste te moeten werken

Doordat de gelijkgestelde periodes (inactiviteitsperiodes 
die meetellen voor de berekening van de loopbaanduur 
en het pensioen) in vraag gesteld worden, wordt het 
steeds moeilijker om een volledige loopbaan te halen. 
De zware beroepen wil de regering financieren op kap 
van de sociale zekerheid door steeds meer gelijkgestel-
de periodes te schrappen!

10 De regering wil 
de lonen bevriezen

De minister van Werk wil de wet tot vrijwaring van de 
concurrentiekracht aanpakken. Die wet legt de loonnorm 
vast en garandeert de loonindexering. De regering wil 
echter de lonen bevriezen en de loonbarema’s op de 
helling zetten. De loonnorm zou dwingend worden en 
automatische correcties dreigen tot een loonstop te lei-
den. 

maar...
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