
Vrouwen

11 november 2014

REGERINGSMENU “Het gepluimd kieken”
 (met speciale prijzen voor vrouwen)

in het teken van armoedeVrouwendag

De nieuwe federale en Vlaamse regeringen gaan vele miljarden besparen en zoeken 
die vooral bij de werkenden en de mensen die van een uitkering moeten leven.

Het regeerakkoord is over de hele lijn vrouwonvriendelijk, want vrouwen worden 
hard getroffen door deze maatregelen, waardoor de ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen alleen maar zal toenemen.

Werken als een paard om te eindigen 
als EEN gepluimd kieken?

Wij vrouwen pikken dit niet! 
Kom uit je kot!

Kom uit je kot!



Een zalig lange carrière   

Vervroegd met pensioen
   

Overlevingspensioen   

Ouder en werkloos

Een landingsbaan vanaf 55 jaar?  

Deeltijds aan ’t werk (de voltijdse jobs zijn op)

Tijdskrediet zonder motief

Lang werkloos?

Een assortiment gelijkgestelde periodes
(werkloosheid, verlof voor opleiding)

Een passende job?

Al 2 jaar werkloos?
 

Nieuw: een loopbaanrekening

Je mag tot 67 jaar werken

Pas vanaf 62,5 jaar met loopbaan
van 42 jaar

Pas vanaf 55 i.p.v. 50 jaar

Je blijft beschikbaar tot 65 jaar 

Nu pas vanaf 60 jaar

Je inkomensgarantie-uitkering (IGU) 
wordt gehalveerd na 2 jaar

Gratis (vergeet een herbronningsperiode)

De degressiviteit in de uitkeringen
blijven behouden

Tellen niet meer volledig mee voor je 
pensioen

Nu ook vanaf 60 km van je thuis

Je mag 2 halve dagen 
gemeenschapsdienst doen

Je kan nog flexibeler ingezet worden ten 
koste van je privéleven + je moet zelf je 
verlof, overuren opsparen voor later

Zware prijsstijgingen voor trein, tram, bus, water, elektriciteit, inschrijvingsgeld hoger 

onderwijs, ...

Verhoging accijnzen (diesel, ...), BTW-tarieven, posttarieven, ...

Zware besparingen bij de openbare diensten (nog minder ambtenaren, leerkrachten, minimum 

i.p.v. maximum dienstverlening, ... )

Geen betere terugbetaling brillen, hoorapparaten, tandzorg, zoals gevraagd

Globale problemen worden niet aangepakt Armoede (nog meer) troef bij de vrouwen 
in de derde wereld

Vlaamse kinderbijslag

Een betaalbare crèche

Vlaamse verplichte zorgverzekering

Pas bevallen?

Remgeld specialisten (gynaecoloog,...)

Derdebetalersregeling (bijv. chronisch zieken)

Vlaamse aanmoedigingspremies (bovenop 
tijdskrediet)

Geen indexering + afschaffing 
leeftijdstoeslagen

Minimumtarief: van 1 naar 5 euro

Een verdubbeling: nu 50 i.p.v. 25 euro

Nog sneller naar huis

Je mag vanaf nu zelf meer betalen

Wordt uitgesteld. Je moet het nog steeds 
zelf eerst ophoesten

Enkel voor zorgverlof, afgeschaft voor 
landingsbanen

Een greep uit het horrormenu van de regeringen 
voor de vrouwen (niet naar keuze, alles inbegrepen)

Nagerechten

Bijgerechten a volonte

Zuiders pousse-cafE van het huis

Een indexsprong

Een loonbevriezing van het huis

Tot -20.000 euro op je hele loopbaan

Minimum 2 jaar hetzelfde loon met 
prijzen die blijven stijgen

Prijs

Prijs

Voorgerechten

Hoofdgerechten


