
DE REK IS ER UIT!
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Daarom betoogt het ACV:
Voor het behoud van de 38-urenweek.

Voor de creatie van werkbare, voltijdse jobs. Werkbaar van start tot landing.

Na eerdere harde ingrepen (pensioen op 67, de indexsprong, meer en hogere facturen, 
flexi-jobs…) krijgen mensen die werken opnieuw de volle laag van deze regering door:

Na uw centen zit de regering aan uw rechten! Voor vermogenden zijn er Panama-voordelen, 
voor wie werkt inleveringen en minder rechten.

•	 Invoering van de 45-urenweek en werkdagen van 9 uur.
•	 Variabele uurroosters die maar één dag vooraf bekend moeten zijn.
•	 Straffen van langdurig zieken.



DE 38-URENWEEK VERKWANSEL JE NIET !

Werkbare jobs? 
Oeps, vergeten!

Door de afbouw van de 38-uren week krijgen werkgevers opnieuw een dik cadeau: 
automatische flexibiliteit via de 45-urenweek en dagen van 9 uur. Zonder enig sociaal 
overleg in de sector of onderneming. 

Dit gaat helemaal niet om werkbaar werk. En hoe dit voor jobs zal zorgen is een com-
pleet raadsel. De simpele waarheid is dat werknemers meer moeten werken als hun 
werkgever dit wil, En thuis moeten blijven als de werkgever hen minder nodig heeft. 

Dit leidt tot nog moeilijker werkomstandigheden. Dus nog meer stress, burn-out en 
meer langdurig zieken. Maar ook daar heeft deze regering een ‘oplossing’ voor. Zieken 
en invaliden moeten van Minister De Block en Minister Peeters voortaan strenger ge-
controleerd en gesanctioneerd worden. Nochtans kies je ziek zijn niet en straffen helpt 
zeker niet !

Jobs, jobs, jobs…  vult deze regering in via flexi-jobs, interimjobs , hogere flexibiliteit en 
meer overuren voor wie al werkt.

In een moderne visie rond werkbaar werk hebben mensen  recht op een degelijke en 
werkbare job. Die hen zekerheid van werk en inkomen biedt. En een leefbare combinatie 
van werk, vrije tijd en gezin.
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