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AN
“200 euro meer betalen 
voor mijn sociale woning? 
Voor een minister is dat niks, 
voor mij is dat veel geld.”
An is chronisch ziek en leeft van een invaliditeitsuitkering. 

Sinds 1 januari 2020 schiet de huurprijs 
van haar sociale woning met 200 

euro omhoog. Een kille beslissing 
van de Vlaamse regering. “Ik voel 
me bedrogen”, vertelt An. “Het 
is nog altijd dezelfde woning 
met dezelfde gebreken als acht 
jaar geleden, toen ik hier kwam 

wonen. Toch moet ik plots veel 
meer betalen. Gelukkig heb ik goeie 

buren. We steunen elkaar. De regering 
ligt niet wakker van ons. Het wordt tijd dat 

er eens op tafel geklopt wordt. ★

SHAYLA
Lege brooddozen: “Kinderen die zonder eten 
naar school komen, dat breekt mijn hart”
Dagelijks gaan 150.000 kinderen in Vlaanderen met een lege brooddoos naar school.  
Shayla: “ik ken leerkrachten in het lager onderwijs die het niet langer kunnen aanzien. Zij maken 
zelf eten en betalen alles zelf. Het maakt mij boos dat zij dat zelf moeten oplossen. Het is toch 
aan de overheid om structurele maatregelen te nemen tegen kinderarmoede?”  ★

LISETTE
“Heel mijn leven  
hard gewerkt  
voor 570 euro pensioen”
Lisette begon te werken op haar 15e. “Als kind 
werkte ik mee in de zaak van mijn ouders. Later 
werd ik bejaardenverzorgster. Ik heb altijd graag 
voor mensen gezorgd, maar het is zwaar werk. 
Door een rugletsel ben ik nu werkonbekwaam. 
Een pensioentje van 570 euro per maand, daar 
moet ik het mee doen. Als je dan hoort hoeveel de 
politiekers verdienen … daar kan ik niet mee om.” 
★

JAN JAMBON: IEDEREEN MOET BESPAREN. 
WIJ: DA GADE GIJ NI BEPALEN! 

De Vlaamse regering van Jan Jambon bespaart op alles, zelfs op 
gezondheid, kindergeld en zelfmoordpreventie. Het regeerakkoord is 
hard en harteloos. Multinationals hangen aan de subsidieslurf, maar de 
woonbonus is afgeschaft. Jonge gezinnen kunnen zo moeilijker een woning 
kopen. Jonge kunstenaars krijgen geen subsidie meer. Ook De Lijn moet 
besparen. Gevolg: dure tickets, afgeschafte haltes en veel vertragingen. ★

HET WORDT TIJD DAT 
ER EENS NAAR ONS 
WORDT GELUISTERD
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MARIA VINDEVOGHEL EN GABY COLEBUNDERS, ARBEIDERS IN HET PARLEMENT 

“JE VALT ACHTEROVER  
ALS JE ZIET HOEVEEL  
POLITIEKERS VERDIENEN.”
Maria Vindevoghel en Gaby 
Colebunders begroeten elkaar 
hartelijk. Hun warme lach 
schalt door het parlement. 
Duizenden vliegtuigen heeft Maria 
Vindevoghel schoongemaakt bij 
Sabena. Gaby Colebunders stond 
jarenlang aan de lopende band 
bij Ford Genk. Vandaag zijn ze 
volksvertegenwoordiger voor  
de PVDA.

Van de werkvloer naar het parlement. Wat 
doet dat met een mens?

Gaby. Op mijn eerste dag in het parlement 
vroeg een journalist wat ik hier eigenlijk kwam 
zoeken. Kun je je dat voorstellen? Alsof alleen 
advocaten en professoren hier op hun plaats 
zitten. Het parlement moet net weerspiegelen 
wat er op straat leeft.

Maria. De klassieke politiek leeft in een bub-
bel. Wij zijn hier om ze eens goed wakker te 
schudden (lacht).

Veel mensen zeggen: de politiek 
is de voeling kwijt met het 
gewone leven.

Maria. Dat is ook echt zo. Ik 
erger me dood aan die wereld-
vreemdheid. Ik leg nog altijd 
mijn oor te luisteren op de 
werkvloer, in mijn wijk.

Dat geeft me veel energie. Zo kan ik verwoor-
den wat er bij de mensen leeft.

Gaby. Als je ziet wat die parlementsleden alle-
maal krijgen, dan val je achterover. Mensen zijn 
terecht kwaad. Het basisloon is al ongeveer 
6.000 euro per maand. En daar komen nog 
vergoedingen bij.

Maria. Wij doen niet mee met de graaicultuur. 
Ik heb nog altijd hetzelfde loon als voor de 

verkiezingen. Ik blijf ook tussen de 
mensen wonen. Dat maakt ons 

uniek.

Kunnen jullie het verschil 
maken?

Maria. Dat wij erin geslaagd 
zijn om 400 miljoen euro los 
te krijgen voor extra personeel 

in rusthuizen en ziekenhuizen, 
daar ben ik bijzonder fier op. Dat 
is hoe wij werken: de strijd van de 

mensen steunen en hun eisen naar 
het parlement brengen. 

Gaby. Toen ik in het parlement op tafel klopte 
voor de arbeiders van AB Inbev hebben ze het 
filmpje met mijn tussenkomst gebruikt in hun 
onderhandelingen. We zijn letterlijk en figuurlijk 
de megafoon van het werkvolk.

Maria. Wij zijn met de twaalf parlementsleden 
van de PVDA ook een echte ploeg, geen ego-
trippers. Bij andere partijen steekt men elkaar 
graag een mes in de rug. Wij respecteren en 
steunen elkaar door en door. Daar ben ik echt 
trots op.

Gaby, “Wij zullen het in het parlement niet 
voor jullie oplossen” zei je in een interview. 
Wat bedoel je daarmee?

Gaby. Wij mogen nog zo veel op tafel kloppen 
in het parlement, als we willen dat er echt iets 
verandert, moeten we op straat komen. Nooit 
in de geschiedenis hebben we iets cadeau ge-
kregen. Het is de sociale strijd die de doorslag 
geeft. Laat je stem horen! 

Maria. Het is echt degoutant hoe de politiek 
mensen tegen elkaar opzet: Vlamingen tegen 
Walen, vluchtelingen tegen de rest, werkne-

mers tegen zelfstandigen. Onder-
tussen neemt de regering alleen 
maatregelen die voor de gewone 
mensen niet deugen. Ik wordt daar 
echt kwaad van. We moeten samen 
opkomen voor onze rechten. ★

“WIJ LATEN DE STEM VAN 
HET VOLK HOREN IN HET 
PARLEMENT.”

MARIA VINDEVOGHEL

“KOM OP STRAAT, 
ZO DWING JE 
VERANDERING AF.”

GABY COLEBUNDERS
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Minister-president Jan Jam-
bon (N-VA) bespaart 60% op 
de cultuursubsidies. Daardoor 
stijgen ticketprijzen voor theater 
en dans en wordt personeel 
ontslagen. Zouden we niet beter 
60% besparen op het loon van de 
ministers en op de subsidies aan 
politieke partijen? Dat voorstel 
van de PVDA werd in het Vlaams 
parlement door alle partijen weg-
gestemd … ★

DE PVDA MAAKT HET VERSCHIL

TWEE SCHEPENPOSTEN MINDER, 
EXTRA GELD VOOR ARMOEDE
In het Oost-Vlaamse Zelzate zit de PVDA mee in het gemeentebe-
stuur. De belastingen zijn hervormd. Winstgevende multinationals 
betalen méér, gezinnen en lokale handelaars minder.

GEEN DEURWAARDERS,
MAAR SOCIAAL ASSISTENTEN
Wie in de schulden zit, krijgt geen 
deurwaarder meer op zijn dak, 
maar een sociaal assistent die mee 
naar oplossingen zoekt. De 
dienstwagen van de burge-
meester is afgeschaft en het 
bestuur doet het met twee 
schepenposten minder. Het 
uitgespaarde geld gaat naar 
armoedebestrijding. ★

ZOUDEN WE NIET BETER 
BESPAREN OP MINISTERS?

60% BESPAARD  
BIJ CULTUUR

ABSURD!

KLIMAATGELD VOOR 
VERVUILENDE MULTINATIONALS
De vijf grootste vervuilende bedrijven in ons land kregen in 2018 
maar liefst 10 miljoen euro Vlaamse klimaatsubsidies ... om hun 
energiefactuur te verlagen. De vijf – Engie-Electrabel, Total, 
ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil – stoten samen evenveel 
broeikasgassen uit als alle gezinnen samen. “Gewone gezinnen 
moeten hun dure energiefacturen zelf betalen, maar de grote 
vervuilers krijgen miljoenen euro cadeau. Dat is de wereld op zijn 
kop”, hekelt Vlaams parlementslid Jos D’Haese. ★

HOEVEEL IS EEN MENSENLEVEN WAARD?

TOMBOLA MET BABY PIA 
Het verhaal van baby Pia ontroert veel mensen. 
Tienduizenden mensen uit Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel zamelden samen 1,9 miljoen euro in om 
het doodzieke meisje, met de zeldzame spierziekte 
SMA, te redden. Hartverwarmend!

FARMAMAFFIA
Het is wraakroepend dat farmabedrijf Novartis 
zoveel geld durft te vragen voor het medicijn, 
terwijl dat bedrijf miljarden euro’s winst maakt. 
Na een storm van protest werd beslist om het 
medicijn gratis te geven aan 100 kindjes, via ... een 
tombola. Zo onmenselijk is het kapitalisme: met 
een tombolalotje beslissen over leven en dood van 
zieke kinderen. Pure maffia! ★
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WIE STAAT ER ÉCHT 
AAN JOUW KANT?
VLAAMS BELANG OF PVDA

WIE VERDEDIGT JOUW BELANG?
⊲ Maak ruimte voor loonsverhoging
⊲ Verhoog het minimumloon
⊲ Stop de jacht op langdurig zieken

WIE WIL DE PRIVILEGES VAN POLITICI 
AANPAKKEN?
⊲ Halveer de lonen van ministers
⊲ Schaf de torenhoge uittredings- 

vergoedingen voor politici af
⊲ Bespaar 10 miljoen euro op  

de subsidies voor politieke partijen

Vergelijk en 
oordeel zelf

VOOR

VOOR

TEGEN

TEGEN

DANKZIJ DE PVDA

EEN NOODFONDS  
VOOR DE ZORG
Een meerderheid in het parlement maakte 67 miljoen euro 
vrij voor een noodfonds voor de zorgsector. Dat gebeurde 

op voorstel van de PVDA. De 
regering moest plooien door de 
druk van onderuit.

BELANGRIJKE  
OVERWINNING
“Het noodfonds zorgt op korte 
termijn voor betere werkomstan-
digheden en meer arbeidsplaat-
sen, en dus extra zuurstof voor 
verpleegkundigen en zorgper-
soneel die kreunen onder de 
werkdruk. Dit is een belangrijke 
overwinning die er gekomen is 
na de maandenlange acties van 
het personeel van de zorg-
sector”, zegt PVDA-voorzitter 
Peter Mertens. We blijven de 
strijd voor kwaliteitsvolle zorg 
steunen. ★

STOP SEKSIME

STRIJD VOOR GELIJKHEID 
De PVDA gaat voluit voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
want daar wordt iedereen beter van. Gelijk loon voor gelijk werk, 
kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang, een gelijke verdeling 
van de zorgtaken, het recht op abortus… Waar vrouwen in actie 
komen, zijn wij ook. 
We staan vooraan in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Jaar-
lijks meer dan 66.000 verkrachtingen, 150 moordpogingen, 1 op de 
4 werkneemsters komt op de werkvloer in contact met grensover-
schrijdend gedrag... En toch blijft het stil op politiek niveau. Dat is 
onaanvaardbaar anno 2020. Stop geweld tegen vrouwen! ★

ZWAAR WERK, LAAG LOON

HUISHOUDHULPEN EISEN 
RESPECT
Al maanden voeren huishoudhulpen actie voor een 
loonsverhoging van 12 cent (!) per uur. De eigenaars van 
grote dienstenchequebedrijven keren zichzelf ondertussen 
miljoenen euro winst uit. Dat is de wereld op zijn kop.

RIJKEN GENOEG GEPAMPERD
“Poetshulpen verdienen gemiddeld 
net 1.000 euro per maand”, 
zei Peter Mertens (PVDA) 
in de Kamer. “Daarvoor 
lopen ze van huis tot huis en 
werken ze hun rug, polsen en 
reukzin kapot. Aan de andere 
kant is er een rijke boven-
klasse voor wie het nooit 
genoeg is. Een bovenklasse 
die gepamperd wordt door 
de regering. Respect voor 
huishoudhulpen, is dat te 
veel gevraagd?” ★
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TOM DE MEESTER
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
VLAAMS PARLEMENT

STEVEN DE VUYST
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
FEDERAAL PARLEMENT

“Betaalbaar wonen, dat is  
voor mij een topprioriteit.”

TOM

“Gratis openbaar vervoer,  
dát is een sociaal klimaatbeleid.” 

STEVEN

VERSTERK  
ONS TEAM
Neem vandaag nog  
je lidkaart € 20/JAAR
⊲ sms ‘lid’+ je naam en adres 

naar 0492 77 50 07
⊲ word lid met één klik op  

pvda.be/lidworden

EERLIJKE POLITIEK
Bij ons vind je geen postjespakkers of zakkenvullers. 
Bij de PVDA is het niet ‘links lullen en rechts 
vullen’. Wij staan op onze principes. Onze 42 
volksvertegenwoordigers, waaronder Raoul Hedebouw 
en Peter Mertens, kiezen niet voor het grote geld, 
maar kiezen heel bewust voor een doorsnee 
werknemersloon.

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
Wij doen niets alleen. Samen met de mensen dwingen wij 
verandering af. Denk maar aan de strijd tegen de Turteltaks. Peter 
Mertens trok samen met 20.000 burgers naar de rechtbank. Samen 
wonnen we het proces en de Turteltaks werd afgeschaft.

AUTHENTIEK 
LINKS
Wij worden gesteund 
door onze leden en zijn 
dus niet afhankelijk van 
multinationals of van het 
grote geld. Onze leden zijn 
het hart van onze partij. 
Wij komen op voor een 
rechtvaardige samenleving, 
waar mens en natuur 
centraal staan, in plaats van 
egoïsme en winstzucht.

GRATIS GENEESKUNDE
De PVDA is een doe-partij. Bij Geneeskunde voor het Volk, een 
initiatief van de PVDA, kan je zonder geld naar de dokter. In onze  
11 groepspraktijken krijgen 25.000 patiënten gratis geneeskunde van 
topkwaliteit. Eerst de mensen, niet de winst. Dat is ons motto.

WE ARE ONE
De PVDA is de enige 
nationale partij, actief in 
heel België. Met afdelingen 
in meer dan 140 steden 
en gemeenten en in 120 
bedrijven en kantoren, van 
Oostende tot Luik. Wij willen 
één land, met één sociale 
zekerheid. Samen staan we 
sterker.

JOS D’HAESE
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
VLAAMS PARLEMENT

GREET DAEMS
VOLKSVERTEGENWOORDIGER  
FEDERAAL PARLEMENT

LISE VANDECASTEELE
VOLKSVERTEGENWOORDIGER VLAAMS PARLEMENT

“Betaalbaar wonen, dat is 
voor mij een topprioriteit.”

LISE

“Werken tot 67 jaar? Daar 
heeft niemand om gevraagd.”

GREET

“Gratis openbaar vervoer,  
dát is een sociaal klimaatbeleid.” 

JOS
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PETER MERTENS  
nationaal voorzitter PVDA 

DE VERLIEZERS VAN DE VERKIEZINGEN HEBBEN  
HET SIGNAAL VAN DE KIEZERS NIET BEGREPEN

“MINDER MINISTERS,  
MEER SOCIAAL BELEID”

            MINDER MINISTERS

We hebben vier ministers van klimaat, maar nul klimaatbeleid.
We hebben vier ministers van mobiliteit die alle vier in de file staan.
We hebben vier ministers van armoedebestrijding, maar de kinderarmoede is op tien jaar tijd verdubbeld. 
Zou ons land niet véél beter draaien met minder ministers? Wij willen 1 minister van klimaat, 1 minister van 
mobiliteit en 1 minister van armoedebestrijding.

“België werkt niet meer”, zeggen N-VA en Vlaams Belang in koor. Maar daar heeft 
de politieke elite zelf voor gezorgd. Na al die staatshervormingen is ons land een 
puinhoop. De bevolking wil 1.500 euro minimumpensioen en eerlijke belastingen, 
geen verdere splitsing van ons land. Wij zijn één. Wij hebben dezelfde zorgen.  
We are one. Eén land, met één sterke, sociale zekerheid. Stop de politieke spelletjes, 
pak de sociale noden aan.

  STOP DE GRAAICULTUUR

Ex-parlementairen krijgen een uittredings-
vergoeding van 468.000 euro. Alle 

volksvertegenwoordigers die op 26 mei 
niet meer herkozen zijn, krijgen een 

absurd hoge ‘uittredingsvergoeding’. 
Die kan oplopen tot 468.000 euro 

per persoon. Terwijl iedereen 
besparingen moet slikken, 

krijgen ex-parlementairen 
in totaal 30 miljoen euro 
cadeau. Van Groen en 
sp.a tot Vlaams Belang: 
iedereen doet mee met 
de graaicultuur. Alleen 
de PVDA is tegen.

HALVEER HET LOON 
VAN POLITICI

WIJ ZIJN ÉÉN

Overal hoor je zeggen: waar zijn die in Brussel mee bezig?
Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met sociale 
noden. Zo kan het niet verder. 

Een parlementslid verdient 6.000 euro netto, een 
minister zelfs 10.000 euro netto per maand. De 
PVDA diende een wetsvoorstel in om het loon van 
ministers en parlementsleden te halveren.  
De uitslag van de stemming was veelzeggend.

PVDA
VLAAMS 
BELANG

GROEN

N-VA OPEN 
VLD

CD&V SP.A

TEGEN

TEGEN

TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN

VOOR
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PVDA-PARLEMENTSLID RAOUL HEDEBOUW IS HET BEU

“HOOG TIJD OM DE POLITIEKE ELITE 
WAKKER TE SCHUDDEN”

1.500 EURO NETTO MINIMUMPENSIOEN

TEKEN NU 
VOOR LATER
1500netto.be

Onze pensioenen behoren tot de laagste van 
Europa, terwijl ministers meer dan 4.000 euro 
pensioen krijgen. Een minimumpensioen van 
1.500 euro netto is geen luxe, maar ons recht. 
Al 150.000 mensen tekenden samen de  
eerste burgerwet. 

EEN GOED PENSIOEN IS GEEN LUXE,  
MAAR EEN RECHT.

Ik zie het elke dag in het parlement: de politiek is de 
voeling kwijt met de bevolking. Parlementsleden zijn meer 
met zichzelf bezig dan met sociale noden. De Wetstraat is 
wereldvreemd. Ministers gaan elke maand met 10.000 euro 
naar huis. Lage pensioenen en hoge facturen, daar liggen zij 
niet wakker van.

Er is veel colère en de mensen hebben groot gelijk. Wij willen een sociaal 
beleid, geen splitsing van het land. En stop de graaicultuur. Parlementsleden 
krijgen uittredingsvergoedingen tot 468.000 euro, terwijl de regering tegelijk 
bespaart op cultuur, openbaar vervoer en zelfmoordpreventie. Schaamte-
loos! Politici moeten het volk dienen, in plaats van zichzelf te bedienen. ★

DE PVDA WIL EEN ANDERE POLITIEK.
LAAT JE STEM HOREN, SCHUD ZE WAKKER!

RAOUL HEDENOUW
parlementslid PVDA 

Raoul Hedebouw PVDA-
volksvertegenwoordiger 
(links) feliciteert Dorothée 
de honderdduizendste 
ondertekenaar voor 1.500 euro 
minimumpensioen (midden) 
in bijzijn van Kim De Witte, 
pensioenspecialist (rechts). 


