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DOOR
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De maatregelen van de Vlaamse regering-Bourgeois en de
federale regering-Michel hebben – voor zover die gekend zijn –
een zware impact op de jongeren op zowat alle fronten.
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Hoe worden JONGEREN
GETROFFEN door de
maatregelen van
N-VA, CD&V en Open VLD?

De jongeren
zullen de maat
regelen beslist
voelen.
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1. WERKGELEGENHEID

2. PRECARITEIT

Het verlies van duizenden arbeidsplaatsen binnen de overheidssector,
waarvan 2.000 Vlaamse ambtenaren,
2. 500 jobs in het onderwijs, 1.450
Gesko’s bij de lokale besturen, …
bemoeilijkt de zoektocht naar een
job. De overheid is vaak een springplank voor jongeren zonder ervaring,
aangezien het aanwervingssysteem
van de overheid via examens geen of
weinig rekening houdt met ervaring.
Ook op federaal niveau sneuvelen
jobs. De regering-Michel wil in 5 jaar
tijd 12 % op de geplande personeelskosten besparen. Per 5 ambtenaren
die vertrekken zou slechts 1 ambtenaar worden vervangen.
Ook de vermindering van de overheidssteun aan Bpost, de NMBS,
De Lijn, de VRT, … zal gevolgen
hebben voor de tewerkstelling in
de overheidsbedrijven.

Een vaste, stabiele betrekking wordt
meer en meer de uitzondering.
Nochtans vragen de banken vaste
contracten vooraleer zij een lening
toekennen voor een huis, een auto, …
Het leven van jongeren in precaire en
onzekere jobs (tijdelijke contracten,
uitzendcontracten, …) staat dan ook
letterlijk ‘on hold’.

Het optrekken van de pensioen- en
brugpensioenleeftijd met 2 à 4 jaar
betekent een terugval van 100.000
banen voor jongeren bovenop de
47.000 jobs die verdwijnen als België
strikt het begrotingstraject volgt dat
Europa voorschrijft.

De index wordt “niet op de helling
gezet”, maar “kan eventueel verder
worden hervormd”. De Franstalige
partij Ecolo berekende dat de laatste
‘hervorming’ van de index u en mij
0,4 % kost.
Indirect wordt de portemonnee van
jongeren getroffen door de vermindering van de RSZ-bijdragen naar
25 %.

4. WONEN

fig. 2

Kostprijs: 1 à 2 miljard euro plus 100
à 150 miljoen euro per jaar.

3. KOOPKRACHT
De jongeren zullen de maatregelen
beslist voelen in hun loonzakje:
Het directe gevolg is merkbaar door
de indexsprong van 2 %. Die 2 %
achtervolgt hen tot op het einde van
hun carrière. Moet hij/zij nog 40 jaar
werken, dan verliest hij/zij 28.000
euro bruto. Bovendien volgt in 20152016 een periode van loonmatiging
(lees: loonstop) na de loonstop van
2013-2014 en de povere stijging met
0,3 % in 2011-2012 “tot zolang de
competitiviteit niet hersteld is”
(zie fig. 1).

De RSZ-bijdragen voor ziekte,
ouderdom, invaliditeit, … zijn een
vorm van indirect loon. Ook het
aanvullend pensioen daalt. Door de
vermindering van het wettelijk
rendement dat wordt uitgekeerd op
spaargeld naar een ‘reëler’ (lees:
lager) rendement, worden de
jongeren – opnieuw – het zwaarst
getroffen, omdat zij het langst
moeten sparen aan een lager
rendement. Volgens berekeningen
van de BBTK kan het verschil
oplopen tot 18 % in het worst case
scenario (zie fig. 2).

Bron: BBTK/SETCa

De uitkering bij tijdelijke werkloosheid gaat van 70 % naar 65 %. De
federale regering heeft niet alleen
beslist om die uitkering te verlagen.
Ook het aantal dagen dat werkgevers
tijdelijke werkloosheid mogen
gebruiken, wordt beperkt. Bij heel
wat (jonge) tijdelijke werknemers zit
de schrik erin dat zij hierdoor zullen
worden ontslagen. Voor alle duidelijkheid : de economische werkloosheid treft vooral arbeiders (92 %) uit
de bouw en de industrie!

De harmonisering van het arbeidersen bediendenstatuten en de afbouw
van het aantal paritaire comités zal
eveneens nadelig uitvallen voor jongeren. De federale regering wil een
nieuw loopbaanmodel gebaseerd op
competenties en productiviteit in
plaats van leeftijd en anciënniteit.
Verder stijgen de prijzen voor het
openbaar vervoer en verhoogt de
regering de taksen en accijnzen op
wijn, tabak en diesel.

fig. 3

Wonen wordt duurder. De Vlaamse
regering heeft de registratierechten en
de woonbonus aangepast, alsook de
btw op renovatie. De sp.a berekende
de gevolgen bij de aankoop van een
bescheiden woning van 180.000 euro
voor een jong koppel. Wordt het klein
beschrijf afgeschaft en vervangen
door een budgetneutrale verlaging van
registratierechten, dan kost het dat
koppel 4.900 euro. Als datzelfde koppel een hypotheek neemt over 20 jaar
om die 180.000 euro te betalen, verliest het bijna 20.000 euro aan woonbonus (1.000 euro per jaar). En dat is
nog niet alles: als dat koppel moet
renoveren voor 100.000 euro, dan
moet het nog eens 15.000 euro extra
ophoesten door de btw die stijgt van
6 % naar 21 %. Conclusie: de aankoop
van een bescheiden woning wordt tot
40.000 euro duurder (zie fig. 3)!
Het alternatief? Huren op de privémarkt of langer blijven wonen in Hotel
Mama. Want ook het budget voor sociale woningbouw daalt met 157 miljoen
euro en de wachtlijsten voor een sociale woning worden elk jaar langer.

5. OPLEIDING

fig. 1

Bruto Loon/Wedde

Jaren voor
pensioen
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De federale regering beweert dat
levenslang leren belangrijk is, de
Vlaamse regering werkt dit echter
tegen. Een opleiding volgen zal meer
gaan kosten en om een grotere
inspanning vragen.
• Het inschrijvingsgeld voor volwassenonderwijs gaat omhoog van
1,15 euro naar 1,5 euro per
opleidingsuur ofwel een verhoging
van 30 %.
• De aanmoedigingspremie voor
tijdskrediet voor het volgen van
een opleiding wordt afgeschaft.

6

• Hooggeschoolden zullen geen
recht meer hebben op
opleidingscheques.
• Middelen voor het volwassenonderwijs zullen “rationeler worden
aangewend”.
• De toekomst van het betaald educatief verlof is nog erg onduidelijk.
Ook jonge gezinnen, jonge werklozen
en studenten zijn de pineut van de
regeringen.

6. GEZIN
Voor jongeren met kinderen wordt de
factuur gepeperd: enerzijds stijgt de
kinderopvang van 1,5 euro naar 5
euro per dag en anderzijds wordt de
kinderbijslag verlaagd. Voor een
gezin met 2 kleine kinderen betekent
dit een verlies van 62 euro per jaar.
Verder stijgt de water- en energie
factuur door de afschaffing van het
gratis aandeel water en energie. Voor
hetzelfde gezin met 2 kleine kinderen
loopt de meerkost op tot 125 euro
voor water en 175 euro voor energie.
En dan hopen dat de kinderen niet
(te veel) ziek zijn, want de federale
regering bespaart 2,6 miljard euro in
de gezondheidszorg. Gevolg: ofwel
betalen we meer uit eigen zak ofwel
nemen we een aanvullende ziekteverzekering, waarvan de premies
voor alle duidelijkheid ook uit eigen
zak betaald worden.

7. STUDEREN
Met de maatregelen van de Vlaamse
regering wordt verder studeren aanzienlijk duurder. Het inschrijvingsgeld stijgt van 619 euro naar 890
euro. Ook studentenvoorzieningen
zoals resto’s, koten, studiebegeleiding,… worden duurder.
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Werkende studenten worden de
speelbal van de patroon. Jobstudenten kunnen voortaan na 1 of 2 uur
werken naar huis worden gestuurd
wanneer het weer tegenvalt of er te
weinig klanten opdagen.
Wie verder wilt studeren moet stoppen op 24 jaar , wil hij/zij een
beroepsinschakelingsuitkering krijgen. Bovendien word je als samenwonende na 3 jaar uitgesloten als je
geen job vindt.
Jongeren zonder diploma worden
dubbel gestraft, wanneer zij stoppen
met school : geen werk, maar ook
geen inkomen. Als je geen diploma
secundair onderwijs hebt, krijg je
bovendien geen beroepsinschakelingsuitkering als je onder de 21 bent.
De besparingsplannen van de Vlaamse
regering treffen ook het sociaal-culturele middenveld en het jeugdwerk. Het
lidgeld van de sportclub en de jeugdbewegingen wordt duurder.

8. JONGE WERKLOZEN
20 % van de jongeren is werkloos!
Wie geen werk vindt of zijn job verliest, wordt ook getroffen :
• De werkloosheidsuitkeringen worden niet langer berekend op basis
van het laatste loon, maar op basis
van een gemiddelde van
12 maanden.
• Er komt ook een indexsprong
van 2 % op de werkloosheidsuitkeringen.
• De belastingvermindering op de
vervangingsinkomens wordt niet
langer geïndexeerd.
• Je mag geen baan meer weigeren,
zelfs wanneer je je daarvoor meer
dan 60 km moet verplaatsen.
• Na 2 jaar werkloosheid kun je als
jongere verplicht worden om per
week 2 halve dagen ‘gemeenschapsdienst’ te verrichten.

• De jaren werkloosheid zullen niet
meetellen voor de berekening van
het pensioen!

9. 18 MILJARD EURO INSPANNINGEN, 6 MILJARD EURO UITGEVEN VOOR AANKOOP F-35
In totaal bespaart de federale regering 8 miljard euro en komen er
3 miljard euro nieuwe inkomsten
tegenover een inlevering van 8 miljard euro door de Vlaamse regering.
Die inspanningen komen bovenop de
51 miljard euro begrotingsinspanningen voor de periode 2012-2014,
waarvan 24,4 miljard euro besparingen op de uitgaven en 15,7 miljard
euro nieuwe inkomsten.
Met welk resultaat? Een economie
die verder stagneert. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de
Belgische economie zal groeien met
1,4 % in 2015 en 1,5 % in 2016 en
daarna opnieuw zal dalen tot 1,2 %
in 2019. Sinds 2008 stagneert de
Belgische economie met een groei
van amper 0,47 %.
Tegelijkertijd trekt de regering 6 miljard euro uit voor de aankoop van 40
gevechtsvliegtuigen en vindt zij dat
het leger opnieuw de middelen moet
krijgen om zijn taken naar behoren
te vervullen.
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