
De financiers, de grote aandeelhouders, de multinatio-De financiers, de grote aandeelhouders, de multinatio-De financiers, de grote aandeelhouders, de multinatio-De financiers, de grote aandeelhouders, de multinatio-

nals moeten betalen, niet de werkende bevolking! We nals moeten betalen, niet de werkende bevolking! We nals moeten betalen, niet de werkende bevolking! We nals moeten betalen, niet de werkende bevolking! We 

moeten dit systeem dat ons recht naar de afgrond drijft, moeten dit systeem dat ons recht naar de afgrond drijft, moeten dit systeem dat ons recht naar de afgrond drijft, moeten dit systeem dat ons recht naar de afgrond drijft, 

afschaffen! Zowel op straat als tijdens de verkiezingen afschaffen! Zowel op straat als tijdens de verkiezingen afschaffen! Zowel op straat als tijdens de verkiezingen afschaffen! Zowel op straat als tijdens de verkiezingen 

moeten we een antikapitalistisch alternatief opbouwen!moeten we een antikapitalistisch alternatief opbouwen!moeten we een antikapitalistisch alternatief opbouwen!moeten we een antikapitalistisch alternatief opbouwen! 

 

Meer werken om armer te worden of minder 

werken om allemaal een job te hebben? 
 

Het voorstel van het ABVV om 38 uren te werken op 4 da-

gen (m.a.w. een werkdag van 9u30!) voor degenen die dat 

wensen, kan enkel de uitbuiting en stress op het werk 

doen toenemen, en zal het aanwerven van jongeren verhin-

deren. Dit voorstel is in tegenspraak met de officiële oppo-

sitie van de vakbonden tegen de Richtlijn van de EU over 

de arbeidsduur. Deze richtlijn voorziet de mogelijkheid de 

wekelijkse arbeidsduur te verhogen tot 65 uren indien de 

werknemer hier “individueel” mee instemt (en dus niet via 

een CAO), en beschouwt de “niet-actieve wachttijd van art-

sen, verplegers, brandweerlui, … niet langer als arbeidstijd! 

We moeten een stevig gevecht voeren op Europese schaal 

om deze Richtlijn in de vuilbak te laten belanden. Laat ons 

de 4-dagenweek van 8 uren eisen!  

Een 32Een 32Een 32Een 32----urenweek voor iedereen, zonder inkomensverlies urenweek voor iedereen, zonder inkomensverlies urenweek voor iedereen, zonder inkomensverlies urenweek voor iedereen, zonder inkomensverlies 

of verhoging van het arbeidsritme, met bijkomende aan-of verhoging van het arbeidsritme, met bijkomende aan-of verhoging van het arbeidsritme, met bijkomende aan-of verhoging van het arbeidsritme, met bijkomende aan-

wervingen is het beste middel tegen de werkloosheid! wervingen is het beste middel tegen de werkloosheid! wervingen is het beste middel tegen de werkloosheid! wervingen is het beste middel tegen de werkloosheid!     

Het geld halen waar het zit! 
Om een echte indexkoppeling te herstellen, een inhaaloperatie voor de lonen af te dwingen en de sociale uitkeringen wel-

vaartvast te maken, de BTW op levensnoodzakelijke middelen af te schaffen, voor de invoering van gratis openbaar ver-

voer, is er voldoende geld, het moet alleen gehaald worden waar het zit:  

♦ Belasting op de superwinsten van de multinationale energiebedrijvenBelasting op de superwinsten van de multinationale energiebedrijvenBelasting op de superwinsten van de multinationale energiebedrijvenBelasting op de superwinsten van de multinationale energiebedrijven    

♦ Speciale belasting op de superwinsten voor de periode 2006Speciale belasting op de superwinsten voor de periode 2006Speciale belasting op de superwinsten voor de periode 2006Speciale belasting op de superwinsten voor de periode 2006----2007200720072007----2008200820082008    

♦ Afschaffing van de cadeau’s aan de bedrijven in de vorm van de verlaging van de sociale lasten en de notionele inte-Afschaffing van de cadeau’s aan de bedrijven in de vorm van de verlaging van de sociale lasten en de notionele inte-Afschaffing van de cadeau’s aan de bedrijven in de vorm van de verlaging van de sociale lasten en de notionele inte-Afschaffing van de cadeau’s aan de bedrijven in de vorm van de verlaging van de sociale lasten en de notionele inte-

restrestrestrest    

♦ Afschaffing van het bankgeheim zodat eindelijk werk kan gemaakt worden van een vermogenskadaster. Opening van Afschaffing van het bankgeheim zodat eindelijk werk kan gemaakt worden van een vermogenskadaster. Opening van Afschaffing van het bankgeheim zodat eindelijk werk kan gemaakt worden van een vermogenskadaster. Opening van Afschaffing van het bankgeheim zodat eindelijk werk kan gemaakt worden van een vermogenskadaster. Opening van 

de boekhoudingen van de bedrijvende boekhoudingen van de bedrijvende boekhoudingen van de bedrijvende boekhoudingen van de bedrijven    

♦ Gelijkheid voor de belastingen (alle inkomsten en patrimonia moeten geraakt worden). Voor een progressieve belas-Gelijkheid voor de belastingen (alle inkomsten en patrimonia moeten geraakt worden). Voor een progressieve belas-Gelijkheid voor de belastingen (alle inkomsten en patrimonia moeten geraakt worden). Voor een progressieve belas-Gelijkheid voor de belastingen (alle inkomsten en patrimonia moeten geraakt worden). Voor een progressieve belas-

ting, (in verhouding tot de mogelijkheid er aan bij te dragen)ting, (in verhouding tot de mogelijkheid er aan bij te dragen)ting, (in verhouding tot de mogelijkheid er aan bij te dragen)ting, (in verhouding tot de mogelijkheid er aan bij te dragen)    

♦ Voor een uitzonderlijke belasting op de patrimonia van de 10% rijkste Belgen om zo de overheidsschuld af te bouwenVoor een uitzonderlijke belasting op de patrimonia van de 10% rijkste Belgen om zo de overheidsschuld af te bouwenVoor een uitzonderlijke belasting op de patrimonia van de 10% rijkste Belgen om zo de overheidsschuld af te bouwenVoor een uitzonderlijke belasting op de patrimonia van de 10% rijkste Belgen om zo de overheidsschuld af te bouwen    

♦ Voor een jaarlijkse belasting op de grote fortuinen, zoals in onze buurlanden: een belasting van 2% op de fortuinen van Voor een jaarlijkse belasting op de grote fortuinen, zoals in onze buurlanden: een belasting van 2% op de fortuinen van Voor een jaarlijkse belasting op de grote fortuinen, zoals in onze buurlanden: een belasting van 2% op de fortuinen van Voor een jaarlijkse belasting op de grote fortuinen, zoals in onze buurlanden: een belasting van 2% op de fortuinen van 

meer dan 1 miljoen meer dan 1 miljoen meer dan 1 miljoen meer dan 1 miljoen € (zonder de gezinswoning) zou theoretisch een opbrengst kunnen opleveren van 6,8 miljard € per € (zonder de gezinswoning) zou theoretisch een opbrengst kunnen opleveren van 6,8 miljard € per € (zonder de gezinswoning) zou theoretisch een opbrengst kunnen opleveren van 6,8 miljard € per € (zonder de gezinswoning) zou theoretisch een opbrengst kunnen opleveren van 6,8 miljard € per 

jaarjaarjaarjaar    

♦ Belasting op de winsten behaald op de beurzenBelasting op de winsten behaald op de beurzenBelasting op de winsten behaald op de beurzenBelasting op de winsten behaald op de beurzen    

Bon opsturen naar info@sap-rood.be, Plantinstraat 20, 1070 Brussel 
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………... 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………... 
Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ik wil…: 
 

O Meer info over de SAP 
O Een proefnummer van  Rood, blad van de SAP 
O Lid worden van de SAP 
O Een abonnement op Rood en maak 8 euro over op de rekening van FLL 001-0728451-57 met vermelding van “Rood” 
O Een exemplaar van het boekje “Het neoliberaal bedrog - Een andere politiek is mogelijk” (6 euro op hetzelfde rekeningnummer) 

INFO? 

www.sapwww.sapwww.sapwww.sap----rood.berood.berood.berood.be    
V.u.: D.Dessers, Plantinstraat 20, 1070 Brussel 

HOGERE LONEN 
tegen de stijgende levensduurte! 

Geschenken aan het patronaat : Voor meer jobs of voor de aandeelhouders? 
 

Terwijl de bedrijfswinsten maar bleven stijgen zijn de inkomsten uit de bedrijfsbelasting van 1,1 miljard in 2006 gedaald 

naar 750 miljoen in 2007. Dankzij de notionele interest van Reynders, zijn deze inkomsten met minstens 25% gedaald. 

Het verlagen van de patronale lasten heeft de bedrijven 7 miljard € opgeleverd in 2007: een echte hold-up op de sociale 

zekerheidskas bestemd voor de sociale uitkeringen! Allemaal zogezegd om banen te creëren? 24 Bedrijven met meer 

dan 1000 werknemers die geprofiteerd hebben van de  notionele interest hebben hun tewerkstelling verminderd met 

1.102 voltijdse equivalenten! En waar gaan de winsten naartoe ? Bijna 50% van de winsten van de 

bedrijven uit de Bel 20 (beursgenoteerde bedrijven) zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders, rente-

niers die profiteren van het niet belasten van de meerwaarden verdiend op de beurzen, en waarvan 

de netto-winsten per aandeel met 44% zijn vooruitgegaan in 2007. 

De levensduurte blijft maar stijgen. De lonen en sociale uit-

keringen daarentegen blijven ter plaatse trappelen. In juli 

bereikte de inflatie 5,91%: dat is 25 jaar geleden! Vandaag 

moet zelfs een huishouden met twee inkomens elke euro 

twee keer omdraaien, maar de regering blijft doen alsof 

haar neus bloed. Aan geen enkele van de eisen die het 

ABVV, ACV en de honderdduizend arbeiders die in de lente 

op straat kwamen, is voldaan. Daar bovenop wil het patro-

naat de loonsmatiging versterken en nog minder patronale 

“lasten” betalen! Dit is onaanvaardbaar! Bij het volgende 

interprofessioneel akkoord moeten we door een brede mo-

bilisatie van de ganse werkende bevolking een algemene 

loonsverhoging opleggen aan de patroons! 

 

Geen geknoei met de index!  

Voor een echte automatische indexkoppeling 

 

Sinds begin jaren ’80 wordt de afgevlakte gezondheidsin-

dex gebruikt. Dat betekent dat de prijzen van alcohol, tabak 

en brandstoffen niet meer in rekening worden genomen en 

de toepassing van de index pas na vier maanden gebeurt 

Daarenboven heeft de regering in 1982 et en 1983 ver-

schillende indexsprongen opgelegd waarvan we de effecten 

tot vandaag voelen, meer dan twintig jaar later! Tenslotte 

worden een reeks levensnoodzakelijke uitgaven onderschat 

in de index. De huurprijzen vertegenwoordigen bijvoorbeeld 

gemiddeld slechts 6,2% van de uitgaven terwijl dit in de 

realiteit veel meer is.  

 

De werkenden in plaats van de aandeelhouders! 
 

In 1975 vertegenwoordigden de lonen 75% van het Bruto 

Binnenlands Product. Vandaag is dat minder dan 50%. Met 

andere woorden, minder dan de helft van wat door de wer-

kende bevolking wordt geproduceerd gaat naar hen zelf. 

Om de fundamentele noden te vervullen en het lot van de 

meerderheid van de bevolking te verbeteren, is het tijd om  

Ons leven is meer waard dan hun winst!Ons leven is meer waard dan hun winst!Ons leven is meer waard dan hun winst!Ons leven is meer waard dan hun winst!    

de neoliberale politiek van de laatste 30 jaar radicaal terug 

te draaien. We hebben een andere verdeling van de rijk-

dommen nodig. Onmogelijk? Bepaalde experts en politici 

die zelf nooit problemen hebben om de eindjes aan elkaar 

te knopen, zullen zeggen dat zulke maatregelen dodelijk 

zijn voor de concurrentiepositie van de bedrijven. Daarop 

antwoorden wij dat het terugpakken van de enorme bedra-

gen die vandaag naar de aandeelhouders-renteniers en de 

financiële speculatie gaan, geen enkel effect hebben op de 

competitiviteit. Zelfs de Hoge Raad van Financiën zegt dat 

een betere belasting van de inkomsten uit kapitaal zouden 

doorvoeren, zouden we tot 3 miljard euro extra middelen 

kunnen vinden zonder enige negatieve weerslag op de com-

petitiviteit van de ondernemingen!  

 

€ 150 per maand opslag voor iedereen!  

Geen lonen onder  € 1500 /netto! 
 

De vakbonden vragen een verhoging van de brutolonen. 

Maar dit moet zich ook vertalen in een evenwaardige netto-

loonverhoging. Een verhoging van het brutoloon kan een 

loontrekkende in een hogere belastingschaal doen belan-

den en in de praktijk leiden tot een nettoloonverlies! We  



 

De armen worden armer 
 

1 1 1 1 Persoon op 6666 leeft onder de armoedegrens. 

100 000 100 000 100 000 100 000 personen moeten leven van het bestaansminimum. 

1111 gepensioneerde op 4444 heeft niet meer de middelen om mens-
waardig te leven. 

75%75%75%75% van de werkenden verdienen minder dan 2800 € bruto per 

maand, m.a.w 1600160016001600 tot 1700 1700 1700 1700 euro netto. 
 

 

De rijken worden rijker 
 

Winsten van de Belgische bedrijven in 2007: 79 79 79 79 miljard €. 

15151515 families bezitten een patrimonium van meer dan 1 1 1 1 miljard 
euro. 

90 90 90 90 families bezitten een rijkdom van meer dan 100 100 100 100 miljoen 
euro. 

Aantal multi-miljonairs in België: + 5,2% + 5,2% + 5,2% + 5,2% in 2007. 

Aantal multi-miljonairs in de wereld: +6% +6% +6% +6% in 2007. 

moeten de automatische indexering van de fiscale barema 

eisen. Geen enkel loon minder dan 1500 €, een deftig loon 

om van te leven.  

 

Maar we moeten ook inhalen wat verloren is. Een salaris 

dat in 1982 gelijk was aan 1000 €, is vandaag 150 € per 

maand minder waard tengevolge van de indexsprongen. Wij 

eisen een forfaitaire inhaaloperatie van 150 € per maand 

voor alle lonen en sociale uitkeringen. In januari 2008, heb-

ben de arbeiders van Ford, Bosch, Lear en een reeks ande-

re bedrijven door een staking een premie voor de hoge le-

vensduurte verkregen tussen 400 en 1.000 €. Het is moge-

lijk zulke inhaaloperatie af te dwingen als we er samen voor 

opkomen! De lonen moeten niet enkel omhoog door een 

indexaanpassing en een “inhaalpremie”. We moeten ook 

hun regelmatige stijging afdwingen in functie van de verho-

ging van de productiviteit en de bedrijfswinsten.  

 

Voor welvaartsvaste uitkeringen! 
 

De regering beweert dat er geen ruimte is om de nodige 

middelen te vinden om te beantwoorden aan de ongelijk-

heid en de veralgemeende verarming. Ze liegen! De ruimte 

bestaat, maar de regering gebruikt ze liever voor maatrege-

len ten voordele van het patronaat, zonder dat hier ook 

maar enige jobcreatie tegenoverstaat: De prioriteiten moe-

ten omgekeerd worden: alle sociale uitkeringen 
 

(pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, invaliditeit) evenals 

het bestaansminimum moet geherwaardeerd worden en 

dus welvaartsvast zijn. Om aan de dringendste sociale no-

den tegemoet te komen, moet er ook een blokkering en 

verlaging van de huurprijzen komen en moet de BTW op 

alle levensnoodzakelijke producten worden afgeschaft (en 

moet hij verhoogd worden naar 33% voor alle echte ultra-

luxueuze producten).  

 

Het kapitalisme is in crisis: Een antikapitalistisch alter-

natief is broodnodig! 
 

De crisis die werd veroorzaakt door de Amerikaanse 

“subprimes” diept zich verder uit. Op een paar weken zijn 

tientallen miljarden dollars in rook opgegaan. Het is een 

echte wereldcrisis van een ongeziene omvang die de eco-

nomie treft. De financiële logica van de jacht op winst is 

verantwoordelijk voor deze situatie. In België staan alle 

knipperlichten op rood: de economische groei is afgenomen 

van 2,8% in 2007 naar 1,6% in 2008 en naar 1,2% voor 

2009. Voor de eerste keer in vier jaar zit de werkloosheid in 

stijgende lijn. Daar komt overal nog eens de energiecrisis, 

de ecologische problemen en de voedselcrisis bovenop. Het 

kapitalisme toont zijn failliet aan, maar in plaats van de 

echte schuldigen aan te pakken, zullen de regeringen voor 

de zoveelste keer aan de werkers vragen de broeksriem 

aan te trekken, met de dreiging van ontslagen, werkloos-

heid en achteruitgang van de levensomstandigheden als 

stok achter de deur. 

Red de solidariteit! 
Het communautaire opbod is een vergif dat de ge-

meenschappelijke sociale verworvenheden van de 

Vlaamse, Waalse en Brusselse arbeiders riskeert te 

ondermijnen en vernietigen. De werkenden in het 

noorden en het zuiden van het land moeten zich 

samen schrap zetten tegen de mogelijke splitsing 

van de sociale zekerheid en de collectieve arbeids-

overeenkomsten! Steun de oproep “Red de Solida-

riteit”. Deze oproep verzamelde al meer dan  

125 000 handtekeningen tekenen kan op  

www.reddesolidariteit.be  

Budget voor de sociale maatregelen die tot nu zijn  

genomen: 445 miljoen euro445 miljoen euro445 miljoen euro445 miljoen euro. 
Cadeau’s aan het patronaat in 2007 (notionele intresten  

en vermindering patronale bijdragen): 15 miljard euro15 miljard euro15 miljard euro15 miljard euro! 

 

Verdedig de aarde en onze levens, 
niet de winsten !  

Voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, allen naar Brussel op 6 december! 
 

De Klimaatcoalitie (waarvan ook ABVV en ACV deel uitmaken) en de oproep “ Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid ”roepen 

opnieuw op voor een nationale manifestatie in Brussel op 6 december 2008. Ook elders in de wereld wordt die dag be-

toogd voor radicale en sociaal rechtvaardige maatregelen tegen de dreigende klimaatcatastrofe. Wil je de oproep tekenen 

of wil je meer info?   
 

www.klimaatoproep.be www.klimaatoproep.be www.klimaatoproep.be www.klimaatoproep.be     

We zijn vandaag meer en meer overtuigd van de noodzaak 

energie te besparen (minder gebruiken, woningen isoleren, …). 

In de eerste plaats om te besparen, want energie wordt duur-

der en duurder. Maar ook omdat de fossiele energiebronnen 

(gas, petroleum, steenkool) uitgeput raken. Tenslotte omdat 

het verbranden van deze energiebronnen CO2 vrijmaakt dat 

verantwoordelijk is voor het broeikaseffect en de opwarming 

van de aarde.  

Maar het is te gemakkelijk de bevolking als enige schuldige 

aan te wijzen. De vervuiling en verspilling wordt veroorzaakt De vervuiling en verspilling wordt veroorzaakt De vervuiling en verspilling wordt veroorzaakt De vervuiling en verspilling wordt veroorzaakt 

door de kapitalistische markteconomiedoor de kapitalistische markteconomiedoor de kapitalistische markteconomiedoor de kapitalistische markteconomie. Een voorbeeld: van-

daag wonen nog weinig mensen in de nabijheid van hun werk. 

Dikwijls heeft men geen andere keuze: geen werk te vinden 

waar men woont, te hoge huurprijzen in de grote steden, ge-

dwongen verhuis naar een andere bedrijfszetel, onvoldoende 

openbaar vervoer, enz. Hoe komen we er toe dat het een uit-

zondering wordt om met de wagen naar het werk te moeten in 

plaats van de regel? Je oude koelkast vervangen door een 

nieuw model dat minder energie vreet, een betere verwar-

mingsketel installeren, dubbel glas of zonnepanelen installe-

ren, het dak isoleren, … Allemaal investeringen die snel op-

brengen. Vandaag moet je echter eerst geld hebben om te 

prefinancieren en net de kleine inkomens die het hardst de 

prijsstijgingen voelen hebben hiertoe het minst de middelen.  

Als we echt een rem willen zetten op de klimaatverandering, Als we echt een rem willen zetten op de klimaatverandering, Als we echt een rem willen zetten op de klimaatverandering, Als we echt een rem willen zetten op de klimaatverandering, 

dan moet de uitstoot van gassen met een broeikaseffect met dan moet de uitstoot van gassen met een broeikaseffect met dan moet de uitstoot van gassen met een broeikaseffect met dan moet de uitstoot van gassen met een broeikaseffect met 

80% naar omlaag tegen 205080% naar omlaag tegen 205080% naar omlaag tegen 205080% naar omlaag tegen 2050. Het aanpakken van verspilling 

en energiebesparende maatregelen alleen zijn hiervoor onvol-

doende, hoe noodzakelijk en nuttig ze ook zijn. Om een vol-

doende hoge vermindering van de uitstoot te bereiken zijn er 

structurele oplossingen nodig op het vlak van de ganse sa-

menleving. 

 

Daarom verdedigt de SAP volgende eisen: 
 

In de transportsector: 

 

♦ Uitgebreid, frequent en gratis openbaar vervoer in de ste-

den en op het platteland.  

♦ Tram- of  treinverbindingen van woonzone naar woonzone 

in de grote agglomeraties, een betere bediening met  

openbaar vervoer van de wijken aan de rand van de ste-

den, het opnieuw organiseren van spoorvervoer tussen de 

kleinere gemeentes, de heropening van stations met vol-

doende personeel in de kleine  gemeenten.  

♦ Systematisch aanleggen van fiets- en voetpaden in de ste-

den maar evenzeer in de zones waar werkenden zich moe-

ten verplaatsen (industrieterreinen, havens, luchthavens, 

…). 

♦ Indien woon-werkverkeer enkel met de wagen kan: volledi-

ge terugbetaling door de werkgever van de verplaatsings-

kosten, systematische toepassing van het carpoolen. 

♦ Afschaffing van de « bedrijfswagens », behalve indien deze 

echt noodzakelijk zijn voor de het werk.  

 

In de huisvesting- en energiesector: 

 

♦ Er moet een publieke dienst voor huisvesting en isolatie 

worden opgericht die tot taak heeft over te gaan tot het 

systematisch en betaalbaar isoleren van woningen (dak en 

muren, installatie dubbel glas, enz.). 

♦ We moeten af van de afhankelijkheid van fossiele energie-

bronnen: progressieve installatie van nieuwe technieken 

voor verwarming en opwekken elektriciteit: zonne-energie, 

windenergie, … Installatie van zonnepanelen op alle open-

bare gebouwen. 

♦ De creatie van publieke ondernemingen voor de productie 

van isolatiematerialen (glas, vezels, enz.) aan democrati-

sche prijzen. 

♦ Een volledig publieke energiesector, van productie tot ver-

deling van energie (dus niet terug naar het privé-

monopolie van Electrabel). 

♦ Controle op de energieprijzen samen met de vakbonden 

en de consumentenorganisaties.  

♦ De fondsen voor nucleair onderzoek en de winsten uit 

kernenergie moeten gebruikt worden voor de ontwikkeling 

van hernieuwbare energiebronnen. De kerncentrales moe-

ten ontmanteld worden.  


