
De vorige Zweedse regering beloofde ons dat 
ze een begroting in evenwicht zou brengen. Ze 
deed het omgekeerde. Wel werden veelal de 
wensen van de werkgevers vervuld. Zo verlaagde 
de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent. 
Er werden arbeidssystemen gecreëerd zonder 
sociale bijdragen, zoals de flexi-jobs. De regering 
minimaliseerde dat sociale bijdragen dienen om 
pensioenen, werkloosheids- of ziekte-uitkerin-
gen te betalen. Er vloeide meer geld naar men-
sen die het niet nodig hadden. Indexsprongen 
hakten extra in op de welvaartsvastheid van de 
gewone mens. Resultaat: 12 miljard tekort. De 
les is duidelijk. Te doorgedreven economische 
kortingen creëren sociale tekorten.

Handen af van de sociale zekerheid
Vooral de sociale zekerheid staat onder hoog-
spanning. We dragen allen stevig bij tot de soci-
ale zekerheid. Het is goed dat onze samenleving 
iemand die ziek is, oud is of zijn werk verloor niet 
alleen met zijn lot achterlaat. Maar dat sociaal 
contract is uitgehold omdat de bescherming 
steeds minder afdoend wordt. Het gat wordt 
ingevuld door privéverzekeringen voor wie het 
zich kan veroorloven. Die evolutie dreigt nog 
te versnellen. Vanaf 2021 loopt het tekort in de 
sociaal zekerheid op van meer dan 4 miljard 
tot 6 miljard. De bedrijfswereld en rechterzijde 
gebruiken dat nu voor een nieuwe besparingsli-
tanie. Zowel Alexander De Croo (Open VLD) en 
N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaarden in 
interviews: “als het probleem in de sociale zeker-

heid groot genoeg wordt, móéten we er wel in 
snijden.” De toekomst van de sociale zekerheid 
wordt zonder twijfel een belangrijk slagveld de 
komende weken en maanden.

Kwaliteit van werk
Ook de kwaliteit van werk wordt steeds belang-
rijker. Mensen zijn geen machines die je steeds 
harder en langer kan doen draaien. De voor-
bije jaren werd almaar meer ingezet op langer 
werken, terwijl aan de stijgende werkdruk niet 
werd verholpen. Bovendien leven mensen niet 
allemaal in goede gezondheid tot hun laatste 
dag. Gezondheidsproblemen duiken al veel 
vroeger op. Heel veel mensen halen nu al niet 
de pensioenleeftijd in goede gezondheid. Het 
ziekterapport voor onderwijspersoneel van 2017 
bevestigt deze vaststellingen. Een debat over 
eindeloopbaan en de gevolgen van zware beroe-
pen is nodig.

Aanmodderen
Zolang er geen regering op de been is, is het 
aanmodderen. De lopende federale regering, of 
wat ervan overblijft, werkt budgettair in twaalf-
den. Gedegen debatten en maatregelen zijn 
onmogelijk. Dit staat op gespannen voet met 
wat we nodig hebben. De Belgische begroting 
ontspoort steeds verder. Het uitblijven van een 
federale regering is een aanslag op jouw en onze 
leefomstandigheden en het sociaal weefsel van 
onze maatschappij. We hebben nood aan een 
herstelregering!
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BRon En LEES:
Opiniestuk “Het is tijd voor een  
echte herstelregering”,  
Marc Leemans, 
19 september 2019.

Tijd
Een gat van 12 miljard euro tegen 2024. Dat is wat ons te wachten staat. En ondertussen is er 
nog altijd geen federale regering. De informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders 
proberen aanslepend politieke partijen te overtuigen om een politiek project uit de grond te 
stampen. De nood is hoog. Mensen willen duidelijkheid over hun sociale toekomst, de duur 
van de loopbaan, de gezondheidszorgen en de wijze waarop we samenleven. Daarvan liggen 
mensen wakker. Het signaal van de kiezers op 26 mei was helder: oplossingen moeten 
rechtvaardig gezocht worden.

voor een 
herstelregering!

Bij het ter perse gaan van Basis-8 was er 
nog geen regeringsverklaring in het Vlaams 
Parlement. Informatie over de hoofdlijnen van 
het regeerakkoord en onze reactie lees je via 
www.cov.be, Facebook.com/hetCOV, Twitter.
com/hetCOV.


