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De waarheid heeft ook zijn rechten 

  
Het ACV neemt met verbijstering akte van  politieke uitspraken van gisteren. “We leven met zijn 
allen  boven onze stand”. “De overheid leeft boven haar stand”. ”De begrotingsopmaak voor 2017. 
Dan pas gaan we echt in de diepte moeten snijden”.  
  
Het ACV stelt vast dat het geheugen van politici blijkbaar bijzonder kort en heel selectief is: 
  

         Nu al bespaart deze regering  jaarlijks  3,5 miljard euro op zieken, invaliden, werklozen, 
jongeren met een inschakelingsuitkering en gepensioneerden. Daar staan welgeteld 50 
miljoen euro aan sociale correcties tegenover. Dus slechts correctie voor 1,7% van de totale 
besparingen op sociale uitkeringen op jaarbasis. Die sociale correcties zijn vooral sociale 
illusies.  
  

         Ook werknemers, ambtenaren en onderwijzend personeel hebben al meer dan hun deel 
geleverd:  2,7 miljard door de indexsprong. De pensioenleeftijd werd opgetrokken naar 67. 
Tijdkrediet, landingsbanen en SWT werden  zwaar aangepakt. En met de 
begrotingscontrole kwam daar nog een pak flexibiliteit op maat van de werkgevers bovenop, 
plus de mogelijkheid de arbeidsduur opnieuw op 40 uur te brengen, ten koste van de 
werklozen. Deeltijdsen met variabel rooster zonder sector-cao, krijgen  pas één dag vooraf te 
weten of en wanneer ze moeten werken.   
 
Nadat deze regering aan de centen van de gewone mensen zit, bouwt deze regering nu de 
rechten drastisch af. 

         De voorbije maanden werd duidelijk dat er in de werking van de overheid en haar 
dienstverlening niet meer kan gesnoeid worden. Infrastructuur, veiligheid, justitie, 
openbaar vervoer, … daar zijn de limieten meer dan bereikt.  Nagenoeg alle ministers vragen 
permanent bijkomend budget. Het is ondertussen ruimschoots bewezen dat de overheid niet 
efficiënter wordt door besparingen. De overheid wordt inefficiënter door besparingen. En 
haar burgers zijn daar de dupe van. 

Dit alles nog los van hogere BTW en accijnzen die mensen met een laag inkomen extra hard treffen, 
want zij besteden een groter deel van hun inkomen aan consumptie. En nog los van alle extra-
facturen, à la de Turteltaks  en inleveringen op de kinderbijslag vanuit Vlaanderen. De lijst van 
maatregelen die betaald worden door de gewone mensen is overweldigend . 
  

“ De waarheid heeft ook haar rechten. En dat is dat velen al boven hun stand inleverden. En 
alsmaar moeilijker rond komen. Dat horen we permanent van onze leden in dienstencentra 
en bedrijven.  De politieke uitspraken van dit weekend zijn voor gewone mensen ronduit 
beledigend.  Dat we met zijn allen boven onze stand leven, dat moet je dan vooral nog 



durven zeggen aan de 15% van de mensen die in armoede leven of die er door dit 
regeringsbeleid in geduwd worden” stelt ACV voorzitter Marc Leemans.  
  
“Daar staat tegenover dat anderen nog steeds ver beneden hun stand bijdragen. Daarvoor 
zijn nochtans voor de hand liggende oplossingen voor.  Kom eindelijk met een 
vermogenswinstbelasting. Vraag  een correcte belasting van verhuurders, op hun reële 
inkomsten. Stop de agressieve taks planning van bedrijven via  de notionele intrestaftrek 
en via belastingparadijzen. Pak de fiscale onrechtvaardigheden dus echt aan. Ook met 
eindelijk een geloofwaardig plan tegen de fiscale fraude.  En niet met lege dozen zoals de 
karaattaks, de kaaimantaks of de speculatietaks.  

  
Vermogenden, belastingontwijkers, belastingfraudeurs en bedrijven nog meer uit de wind 
zetten, door dit debat af te leiden naar een nieuwe snijoperatie in de overheid en de sociale 
zekerheid,  die de overheid nog verder zal ontwrichten en nog meer gerechtigden op sociale 
zekerheid in de armoede stort, is al te doorzichtig”. 
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