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Kom in Aktie! En andere berichten uit de vrije nieuwsgaring
De plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW,
WWB uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale
werkvoorziening te schrappen moeten van tafel. Hierdoor zullen tienduizenden mensen
met een arbeidsbeperking achter de geraniums en in de armoede belanden. Zij mogen
niet de rekening van de crisis gaan betalen.
Hoe kan je helpen?
1. Teken op www.armoedewerktniet.nl
2. Kom naar de manifestatie op 27 november om 11 uur in de Brabanthallen in Den
Bosch!
3. Laat weten op hyves, linkedin en/of facebook dat je naar de manifestatie gaat! En
nodig je vrienden via deze sites uit! Stuur dit bericht door!
Emile Roemer zegt: Met deze harde rechtse regering koersen we af op een “Nederland in
Tweeën”. Ik schrik wel eens als ik zie hoe gemakkelijk politici, van rechts tot links, alles
in de uitverkoop doen, waar zoveel Nederlanders trots op zijn. Onze goede
voorzieningen, onze sociale zekerheid, onze rechtstaat. De typisch Nederlandse
mentaliteit van zorgen voor elkaar en samen de schouders eronder. Ik begrijp werkelijk
niet waarom we dat allemaal moeten afbreken. Deze verworvenheden maken Nederland
juist tot een land, waar je na je vakantie graag terugkomt. Een land waar we samen
garant staan voor solidariteit en menselijke waardigheid. Een land van beschaving,
waarin mensen gelijkwaardig zijn en je bestaan gegarandeerd!
De onzin van korten op het Pensioen
Het slaat sowieso nergens op als je de cijfers van het CBS erbij pakt, per jaar groeit de
pensioen balans 29% harder dan er nu uitgekeerd word. Er is geen enkele reden om de
pensioenen te korten, buiten dan om de salarissen van de topbestuurders nog verder in
de absurde hoogten te kunnen drijven, het is net als bij de Bankencrisis gewoon ene
slinke manier van flessentrekkerij. Want het vermogen van de pensioenfondsen is
ondanks de crisis flink gestegen, maar dat brengen ze niet in de media...
En ook de bewering dat er steeds meer mensen met pensioen gaan is puur te wijten aan
de dalende conjunctuur, dus als de overheid nou die beloofde banenmotor eens gaat
repareren die ze zo vakkundig hebben laten vastlopen? Minder mensen met pensioen
www.cbs.nl
[quote] Artikel, woensdag 7 juli 2010 9:30
Effecten verzekeraars en pensioenfondsen weer op niveau van voor de crisis. Een
belangrijk deel (82 procent) van de bezittingen van verzekeraars en pensioenfondsen is
belegd in obligaties, aandelen en beleggingsfondsen. In het eerste kwartaal van 2010
kwam de omvang van deze beleggingen uit op bijna 920 miljard euro.
Dit is slechts 11 miljard euro onder het hoogste niveau ooit dat in het derde kwartaal van
2007 werd bereikt. De invloed van de financiële crisis, die de waarde van de beleggingen
sterk aantastte, is daarmee grotendeels ongedaan gemaakt.[/quote]
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We worden dus gewoon enorm belazerd door het financiële Old-Boys netwerk, dat heel
duidelijk zijn tentakels diep in de rijksoverheid heeft weten te slaan. De Pensioenfondsen
hebben dus juist hun verliezen alweer goedgemaakt, in nog geen jaar, en de pot groeit
harder dan er uitgekeerd word...
[quote]Ook ontvangen pensioenpremies en inkomsten uit beleggingen droegen in het
vierde kwartaal van 2009 bij aan een toename van de pensioenvoorzieningen. In het
vierde kwartaal waren de ontvangen pensioenpremies plus de inkomsten uit beleggingen
3,2 miljard euro hoger dan de pensioenuitkeringen.[/quote]
Oh en dat komt dus niet uit een rechtse dan wel linker propaganda-apparaat, maar
gewoon van het CBS, werkelijke cijfers dus. Pensioenpot vult zich ondanks hogere
uitkeringen
Uitbuiting is nu dagelijkse praktijk in Nederland (Anne van Dijk)
Toen in Nederland een aantal jaren geleden, eerder dan in België en Frankrijk, de
grenzen voor Polen werden opengezet, stelden CDA, VVD en D66 dat er 18.000 zouden
komen. Dat in Engeland een veelvoud aan Poolse arbeidsimmigranten kwamen, dan
verwacht, deed er niet toe. Inmiddels is er een Engelse werkelijkheid hier. Waarborgen
voor gelijke beloning en tegen uitbuiting, bepleit door de vakbonden, werden hooghartig
van de hand gewezen.
De Oost Europese uitzendkrachten, zijn extra kwetsbaar. Zij spreken de taal niet. Zij
worden doorgaans gehuisvest door hun werkgever, het uitzendbureau. Die heeft er
belang bij dat de afhankelijkheid blijft. De kans op uitbuiting, is groter bij Oost Europese
uitzendkrachten. FNV Bondgenoten heeft misstanden champignon kweker en
onderbetaling in de vleesindustrie aangepakt. Echter, niet alleen bij Oost Europese
uitzendkrachten vindt onderbetaling plaats. Sinds de uitzendvergunning is afgeschaft,
door een van de paarse (PvdA, D66 en VVD) kabinetten, verschijnen en verdwijnen
uitzendbureaus, als in goochel trucs. Volgens de werkgeversorganisatie van
uitzendbureaus werkgevers, ABU, is de helft van die uitzendbureaus malafide. Ondanks
de malafide uitzendbureaus, is ingevoerd, dat werklozen verplicht zijn voor
uitzendbureaus te gaan werken, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op bonafide en
malafide bureaus. Al jaren geleden is door de burgemeesters van de grote steden gepleit
de vergunningen weer in te voeren. Via het intrekken van uitzendvergunningen kun je
dan uitzendbureaus aanpakken die er een bende van maken. Al jaren pleit vooral FNV
Bondgenoten er voor, te waarborgen dat gelijk werk ook gelijk beloond wordt. Dit door
het toepassen van de arbeidsvoorwaarden van het inlenende bedrijf voor de
uitzendkrachten. Systematisch weigerde door vorige CDA minister van sociale zaken,
Donner, om de arbeidsinspectie te laten controleren op toepassing van de CAO. Volgens
mij omdat hij er belang bij heeft dat werknemers afhankelijk blijven. Met veel moeite is
er, ondanks minister Donner, een wettelijke bepaling gekomen dat de inlenende
werkgever verantwoordelijk is voor het toepassen van ten minste het wettelijk
minimumloon bij de ingeleende werknemers. De inlener zou ook aansprakelijk moeten
zijn voor het toepassen van de CAO. De huidige misstanden moeten worden bestreden
door: Het laten gelden van de CAO voor alle werknemers in een bedrijf.
Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk zijn aan wat geldt voor vaste
krachten, controle door de arbeidsinspectie op naleving CAO en wetten en het
aansprakelijk stellen van de inlenende werkgever voor toepassen van wet en CAO. Het
weer invoeren van vergunningen voor uitzendbureaus, die ingetrokken kunnen worden
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bij uitbuiting en overtredingen. Het verbieden van gedwongen huisvestiging door de
werkgever. Daarnaast ook het geven van taalcursussen. Taalcursussen om deel te
kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving en om in de bedrijven met de
Nederlandse collega's te kunnen praten, overleggen.
VVD, CDA en PVV bezuinigen door afschuiven. ( Anne van Dijk )
Geef de gemeente geen of te weinig geld voor uitvoering van de bijstand. En hup je hebt
bezuinigd. Het gevolg, geen bijzondere bijstand. Geen sportclub en schoolreisjes voor de
kinderen, geen koelkast en stofzuiger meer. Een andere bezuiniging is het verlagen van
de bijstand (met 13%) terwijl vriend en vijand, weet dat je niet rond kunt komen van de
bijstand. Op de armen wordt nog een keer extra bezuinigd door geen uitkering meer te
verstrekken aan gezinsleden met een handicap als een ander gezinslid ten minste het
wettelijk minimumloon (€ 1416, - bruto per maand) verdiend. Kinderen met een
zelfstandige uitkering wegens een handicap, verliezen die. De gezinnen betalen de prijs.
De stijging van de zorgpremie met 10% en het voornemen om de tandartszorg uit het
basis pakket te halen voor 18 tot 22 jarigen, treft weer de mensen met het minste
inkomen. Daarbij komt nog dat deze mensen de zorgtoeslag moeten missen, omdat die
grotendeels wordt wegbezuinigd. Van de VVD, PVV en CDA mag de belasting niet
omhoog. 150.000 miljonairs blijven buiten schot. Dat zou niet goed voor de economie
zijn De lasten verhogen, wat vooral de mensen met de laagste inkomens treft, mag wel.
Rechts bezuinigen is lasten verhogen en inkomens verlagen, van mensen met de lage en
midden inkomens en de mensen met hoge inkomens ongemoeid laten. De mooie
verkiezingspraatjes kunnen dat niet verhullen. Eerlijker zou het zijn, de belasting te
verhogen en daarbij rekening te houden met het inkomen. Hoe rijker, des te hoger de
belasting bijdrage moet zijn om de crisis op te lossen. Daarbij moet bedacht worden, dat
de bonus haaien en hyena’s met salarissen die meer dan 20x het minimumloon
bedragen, de crisis hebben veroorzaakt.
Een op de twaalf van bijstand naar werk
Het idee dat het sociaal minimum wel 20% omlaag kan en dat zij die niet willen werken
hun recht op een uitkering verliezen staat wel haaks op de praktijk. Slechts één op de
twaalf bijstandsgerechtigden heeft vorig jaar een baan gevonden. Het probleem dat er
voor deze groep te weinig werk is wordt nog eens onderstreept door de gepubliceerde
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind 2008 hadden ruim 297.000
personen jonger dan 64 jaar een bijstandsuitkering.
Van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners was de overgang van bijstand naar
werk het grootst in Terneuzen (18 procent), Roosendaal (15 procent) en Leeuwarden (14
procent). De overgang was naar verhouding het laagst in de gemeenten Hilversum (6
procent), Amsterdam (5 procent) en Westland (4 procent).
Van de vier grote steden had Rotterdam met 9 procent de meeste personen die vanuit de
bijstand werk hebben gevonden.
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