
Dit akkoord met de werkgevers kwam er enkel dankzij stevige syndicale druk. Het akkoord 
zorgt ervoor dat vakbonden en werkgevers het overleg in handen houden. Dat we het niet 
moeten overlaten aan de rechtse regering. In het akkoord zitten belangrijke realisaties.

Waarom het ACV het ontwerp van sociaal akkoord goedkeurde

EERSTE STAP GEZET, NOG 

REUZENSTAPPEN TE GAAN

 De loonstop van de regering is doorbroken, er komt ruimte voor onderhandelingen in de sectoren.

 Hogere uitkeringen en pensioenen. Onder andere een verhoging met 2% van alle minima (pensioen, ziekte, 
tijdelijk en volledige werkloosheid,…) en fikse specifieke verbeteringen voor bv. invaliden.

 Verlenging van specifieke stelsels SWT en landingsbanen.

 We overleggen met de werkgevers over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT’ers.

Maar met dit akkoord met de werkgevers zijn we er nog niet. 
Er zijn nog veel onrechtvaardige en asociale regeringsmaatregelen.

HET ACV GAAT VERDER IN VERZET
 Tegen de indexsprong. Deze is dom, ondoelmatig en onrechtvaardig.

 Voor een tax shift. Met een grote verschuiving van lasten en belas-
tingen op arbeid naar vermogen. De bijdrage op arbeid is te hoog, 
terwijl deze op vermogen te verwaarlozen is. LuxLeaks en Swis-
sleaks tonen aan dat de regering snel werk moet maken van fiscale 
rechtvaardigheid!

 Voor sterke, kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten en 
onderwijs. Deze zijn van levensbelang voor iedereen. Het overleg in 
de openbare sector moet dringend opgestart en serieus genomen 
worden.

 Voor een sterke sociale zekerheid. Die ervoor zorgt dat zieken, 
werklozen en gepensioneerden een menswaardig inkomen krijgen. 
Een sociale zekerheid die echt beschermt tegen armoede! Daarop 
kan niet meer bespaard worden.

 Voor jobs en groei! 

acv-online.be

De regering is nog niet van ons af! We zetten ons verzet verder.
Afspraak op 11 maart om 11u op het Muntplein in Brussel.
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b. De indexsprong betekent koop-
krachtverlies voor iedere werknemer, 
zieke, werkloze, gepensioneerde. 

 Oudere werklozen en SWT’ers moe-
ten beschikbaar voor de arbeidsmarkt 
blijven tot hun 65. Terwijl veel jongeren 
wanhopig op zoek zijn naar een job. 
Voor elke vacature zijn er honderden 
sollicitanten. Toch worden duizenden 
werklozen uitgesloten uit de werk-
loosheid. Werkzoekenden in armoede 
duwen zorgt niet voor meer jobs.

 De halvering van de inkomensga-
rantie-uitkering (IGU) voor deeltijdse 
werknemers na 2 jaar is schandalig. 
Vooral vrouwen met een laag loon, 
die geen mogelijkheid krijgen om 
voltijds te werken zijn het slachtoffer. 


