
Manifest
Samen strijden voor een STERKE SOCIALE ZEKERHEID

Laten we dat nooit vergeten, dat de sociale zekerheid is, ontstaan uit de
werknemersbewegingen. Dit vanuit een filosofie en een opvatting van sociale
solidaire verdeling en respect voor ieder mens. Dit is nog altijd de hoeksteen van
onze ‘zorgzame’ samenleving.

In 1944 werd het sociaal pact, ons huidig sociale zekerheidssysteem, uitgebouwd.
Dit kwam er dankzij de strijd van vele werkneemsters en werknemers. Na de
oorlog gingen, werkgevers beseffen dat ook zij belang hadden bij meer sociale
gelijkheid en vrede. Dankzij deze sociale zekerheid , staat de economie ten
dienste te staan van de mens. De gezamenlijke solidariteit zorgde er voor dat de
bestaanszekerheid gegarandeerd werd en men niet enkel afhankelijk was van de
marktlogica. De oorspronkelijke maatschappelijke zekerheid, wat een meer
correcte benaming was, had en heeft nog altijd als doel:
 voor iedereen een materiele bestaanszekerheid waarborgen,

(verzekeringsprincipe)
 het behoud van de verworven levensstandaard verzekeren, (sociale

vooruitgang)
 binnen de werknemersgroep een herverdeling van inkomens bewerkstelligen.

(solidariteitsprincipe)

Onder druk van het neoliberalisme werd de afbraak van ons sociaal huis eind
jaren 70, begin jaren 80 ingezet. Ze zijn erin geslaagd het concurrentievermogen
op te leggen als de enige doelstelling van het sociaaleconomisch beleid. Dit heeft
geleid tot een structureel hervormings- en bezuinigingsbeleid dat de
fundamenten van de sociale zekerheid heeft ondermijnd.
Deze trend werd nog sterker na de val van de muur. Door de globalisering werden
de internationale normen welke de mogelijkheid van sterke nationale sociale
zekerheidsstelsels garandeerden, vernietigd.

Het motto werd: “de mens en de staat moeten en zal ten dienste staan van de
economie”.



Eerst werd onze sociale zekerheid beschouwd als melkkoe voor andere groepen
van onze samenleving, daarna om de problemen in de begroting op te lossen.
Afbouw van uitkeringen, snoeien in de gezondheidszorg, verhoging van de
bijdragen, stijging van het remgeld, vermindering van de werkgeversbijdragen,
afschaffing van de salarisgrenzen voor de berekening van de bijdragen, niet
volledig doorvoeren van afspraken betreffende de alternatieve financiering, en
later afbouw ervan, stopzetten brugpensioen, inkrimping kinderijslagen, afbouw
tijdskrediet, vermindering van gelijkstellingen voor pensioen, het
activeringsbeleid, jacht op de werklozen, de afbraak van de rol van de sociale
partners , inbreuk op de autonomie van de sociale partners bij het beheer van de
sociale zekerheid, ….

Het is duidelijk, onze sociale zekerheid zat niet op rozen!
Daar bovenop werd onder premier Michel de Tax shift-operatie doorgevoerd. Een
bijdragevermindering voor de werkgevers van meer dan 7%. Iedereen erkent dat
deze werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid een deel van het loon van de
werknemer is (of anders genoemd, uitgesteld loon), dat rechtstreeks betaald
wordt door de onderneming. Het is dan ook duidelijk, dat ondanks de beloofde
alternatieve financiering door de overheid, hier sprake is van loondiefstal, met als
oogpunt ons solidaire systeem verder te ondergraven.

De sociale zekerheid is een geklasseerd historisch gebouw dat niet mag gesloopt
worden. Onze sociale zekerheid is ons meest kostbare collectieve goed : het is de
rijkdom van eenieder die geboren is zonder rijkdom of een spaarpotje achter de
hand. Ze moet behouden en versterkt worden. De sociale zekerheid dient
gebaseerd te blijven op het verzekeringsprincipe en het solidariteitsprincipe. Het
systematisch privatiseren van sommige risico’s en het invoeren van een staat van
behoefte was en blijft onaanvaardbaar. Onze sociale zekerheid was één van de
beste van de wereld en diende als voorbeeld voor andere landen.

Na de ingrijpende coronaperiode, waar de resterende fundamenten van onze
sociale zekerheid nogmaals hun waarde hebben bewezen, is het hoog tijd om de
sloopt stop te zetten en te starten met de noodzakelijke renovatiewerken.

De fundamentele principes van een versterkte sociale zekerheid.

1. De sociale zekerheid moet aan werknemers, ongeacht hun statuut, een
materiële bestaanszekerheid waarborgen en een behoud van hun
levensstandaard. Dit is nu vaak niet het geval. We willen alle werknemers de
mogelijkheid bieden om te genieten van het systeem, wanneer nodig. Ons
model van sociale zekerheid dient te worden onderscheiden van de sociale
bijstand. Sociale bijstand, die zich met belastinggeld richt op mensen in
armoede, is een andere opdracht van de overheid en moet dit ook blijven.
Terwijl het verzekeringskarakter van de sociale zekerheid behouden moet
blijven.



2. Het beleid en het beheer betreffende de sociale zekerheid moet het voorrecht
blijven van de sociale partners, dit met de bedoeling om de oorspronkelijke
doelstelling te bereiken. Deze beheersautonomie moet volledig zijn en mag
niet worden verminderd door regels of beperkingen die aan de sociale
partners worden opgelegd.

De voordelen en winst van een versterkte sociale zekerheid.

3. Werknemers moeten een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarom
moeten alle minimumuitkeringen opgetrokken worden tot minstens 10% boven
de armoedegrens en moet de vervangingsratio van alle uitkeringen (pensioen,
werkloosheid, ziekte …) groot genoeg zijn om het sociaal en
verzekeringskarakter ervan te waarborgen.

4. Uitkeringen moeten evenredig en automatisch mee evolueren met de reële
lonen.

5. Het is een noodzaak dat werk opnieuw werkbaarder wordt. Dat zorgt
tegelijkertijd voor meer inkomsten en minder uitgaven in de sociale zekerheid.
O.a. de eindeloopbaan systemen moet terug aangepast aan de noden van de
werknemers
Het is ook een belangrijk dat werk beter verdeeld wordt onder werknemers.
Een collectieve arbeidsduurvermindering verlicht bijvoorbeeld de sociale
zekerheid en verzekert tegelijkertijd de financiering er van.

6. Onze sociale zekerheid moet een systeem van hechte nationale solidariteit
blijven. De sociale zekerheid splitsen zal het draagvlak ervoor verkleinen en
dat kun je alleen compenseren door hogere bijdragen of lagere uitkeringen.
Solidariteit stopt immers niet aan de regionale grenzen en werkt in
verschillende richtingen. In tegendeel : we hebben terug een politiek nodig
van harmonisering van de verschillende niveaus en systemen van sociale
bescherming : hier , in Europa, wereldwijd (SDG).)

7. Een wettelijke publieke sociale zekerheid is efficiënter en eerlijker dan een
private verzekering. Privatisering richt zich op winst en maakt de sterksten
sterker en maakt de zwakken structureel zwakker. Stel je voor hoe de
verzekeraars zouden jubelen als ze een nog groter stuk van onze sociale
zekerheid zouden kunnen inpalmen dan vandaag reeds het geval is. Alle
beschikbare middelen moeten bij voorrang worden toegewezen aan het
wettelijk verplichte stelsel.

8. Een gelijkschakeling van ons systeem tussen werknemers en andere groepen
in de samenleving (zoals zelfstandigen) kan een heel goede zaak zijn, op
voorwaarde dat iedereen op een eerlijke evenwaardige manier bijdraagt aan



het systeem. Deze toenadering houdt in dat we naar het beste
werknemersstatuut gaan, zowel op vlak van rechten en prestaties .

9. Meer en meer wordt de tewerkstelling met een standaard
arbeidsovereenkomst uitgehold. Daardoor kunnen steeds minder werkenden
beschermd worden als loon- of weddetrekkende. Werken als werknemer moet
op basis van de normale sociale bijdragen en op basis van gelijke sociale
zekerheidsrechten. (bv. studentenjobs, flexijobs, digitale platformen,
sportbeoefenaars, wetenschappers, artiesten …)

10. De werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid is een deel van het loon van
de werknemer (of anders gezegd, uitgesteld loon), dat rechtstreeks betaald
wordt door de onderneming. Misschien zou het voor de duidelijkheid, toch
meer aangewezen zijn de volledige RSZ bijdrage op het loon van de individuele
werknemer te berekenen. Op die wijze zou de solidariteit onder de
werknemers in elk geval beter tot uiting komen. Sowieso kan aan deze
bijdragen nooit geraakt worden zonder akkoord van de werknemers.

11. De sociale zekerheid moet rekening houden met maatschappelijke evoluties.
Gezien de politieke en sociologische ontwikkelingen, moeten rechten voor
sociale zekerheid op individuele basis worden verkregen en berekend,
ongeacht de verwijzing naar de gezinsstatus. De afschaffing van de status van
"samenwonend" is een eerste stap in deze richting.

12. Onze sociale zekerheid kan ook een essentiële hefboom zijn voor een
rechtvaardige ecologische transitie in onze economie , zodat we kunnen
overgaan van een model van oneindige toename van individuele koopkracht
en voldoening van alle behoeften door de markt, naar een model waarin
gemeenschappelijke goederen en collectieve functies een essentiële rol
spelen, Er is nood aan meer zekerheid en publieke dienstverlening.

13. Het evenwicht tussen het verzekeringsprincipe en solidariteitsprincipe,
noodzaakt ook een herziening van de loonplafonds voor betaalde SZ-stelsels
(bvb pensioen).

De financiering van een versterkte sociale zekerheid.

14. De sociale zekerheid heeft nood aan een structureel gegarandeerde
financiering.
De fundamentele basis van het systeem zijn de bijdragen op inkomens uit
arbeid, en dat moet zo blijven. Vrije loononderhandelingen en substantiële
verhoging van de laagste lonen, zijn daarom een belangrijke motor in de
financiering van de sociale zekerheid.
Voor elementen waar niet alleen werknemers kunnen van genieten (o.a. wat
betreft de medische kosten, waar niet alleen de werknemers recht hebben op
terugbetaling) is het niet aanvaardbaar dat ze alleen gefinancierd wordt door



bijdragen of belastingen van werknemers. Iedereen in de maatschappij moet
op een eerlijke en correcte wijze zijn steentje bij dragen. Dit kan o.a. ook door
een bijdrage op de roerende inkomsten uit kapitaal, uit bijdragen op
huurinkomsten, een vermogensbelasting… .

15. De overheidsinbreng moet op een eerlijke manier meegroeien met de sociale
noden. D.w.z. hoger dan de index en rekening houdende met de realiteiten
(o.a. de kost van de vergrijzing, de welvaartsvastheid, ..). De verplichting van de
overheid moet structureel wettelijk worden verankerd zonder onderwerping
aan voorwaarden die niet gelinkt zijn aan de sociale zekerheid (zoals bepaalde
economische groei) en uiteraard ook correct worden nageleefd.

16. De alternatieve financiering moet sluitend zijn.
De politieke strategie om de sociale bijdragen structureel te verlagen moet
worden stopgezet, want dit is in werkelijkheid een beleid van inkomens-
diefstal. Daarenboven werden deze verschillende bijdrageverminderingen
nooit volledig gecompenseerd, wat het budget van de sociale zekerheid verder
deed dalen.
De compensatie (alternatieve financiering) van deze bijdragevermindering
gebeurt via belastingen en BTW, wat wil zeggen dat wat de werknemers minder
moeten betalen via de sociale zekerheid, nu op nieuw betaald dient te worden
door di zelfde werknemers. Voor de duidelijkheid, miljarden euro's aan
gederfd loon en hogere winsten voor werkgevers, waarvan de gevolgen voor de
sociale zekerheid worden gecompenseerd door opnieuw de werknemers.
Het primaire doel is om de bestaande structurele verminderingen van de
sociale zekerheidsbijdragen (o.a. tax shift) terug te schroeven, en geen nieuwe
verminderingen meer toe te laten. Datgene wat niet kan teruggeschroefd
worden, moet correct en voldoende worden gecompenseerd door alternatieve
financiering zoals wettelijk vastgelegd, en dat gebaseerd op belastingen
betaald door kapitaalhouders (grote fortuinen, financiële inkomsten,
bedrijfswinsten, enz.).

17. De pletwals van cafetariaplannen moeten worden stil gelegd en ruimer nog
alle extralegale voordelen welke vallen onder lagere of geen sociale
bijdragen. Het moet één van de eerste prioriteiten zijn: paal en perk stellen
aan de ontsporingen en de omzetting van bestaande brutolonen in
alternatieve loonvoordelen waarop geen RSZ-bijdragen op worden betaald.
Een evaluatie en rechtzetting van misgroei uit het verleden dringt zich op.

18. Er is tevens noodzaak een de reeds jarenlang gevraagde vereenvoudiging van
de sociale zekerheid et de sociale bescherming in het algemeen. Dat in
samenspraak met de sociale partners.
Deze vereenvoudiging zal ons helpen het probleem van - het niet opnemen van
hun rechten - door vooral de meest kwetsbaren, op te lossen.



Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om
de eerste stap te zetten. (Martin Luther King).


