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Zorgen voor morgen: een feministische toekomstvisie 

Eisenpakket Vrouwendag 2020 
 

 

❖ een meer gelijke en rechtvaardige organisatie van de samenleving is mogelijk en haalbaar  

❖ in zo’n andere samenleving moeten we reproductief werk en duurzaamheid centraal plaatsen  

❖ een fiscaal systeem waarin iedereen een eerlijke bijdrage levert is daarbij noodzakelijk 

 
 
Furia pleit ervoor om zorg een centrale plaats te geven in de organisatie van de samenleving en om de 
focus van het beleid op het algemeen welzijn te leggen in plaats van op economische groei of consumptie. 
Dat vraagt veel meer dan extra middelen voor het beleidsdomein welzijn. Er is nood aan een integrale 
welzijnsbegroting, een begroting die algemeen welzijn als uitgangspunt neemt voor álle beleidsdomeinen. 
Verschillende internationale denktanks, waaronder de New Economics Foundation, werkten daar al een 
kader van indicatoren voor uit.  
 
Zo’n aanpak is geen utopie. Als eerste land ter wereld voerde Nieuw-Zeeland, op aansturen van premier 
Jacinda Ardern, begin 2019 zo’n welzijnsbegroting in. Welzijn is er de belangrijkste begrotingsprioriteit en 
alle ministeries moeten een beleid ontwikkelen dat in de eerste plaats het welzijn van de burgers ten 
goede komt. Dat vertrekpunt leidde tot grote investeringen in mentale gezondheid, leefmilieu, duurzaam 
ondernemen, de strijd tegen geweld op vrouwen en tegen kinderarmoede en steun aan personen die 
behoren tot minderheidsgroepen.  
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Furia ziet zes pijlers voor zo’n beleid:  
 

1. Kwalitatief en duurzaam werk voor iedereen  
Mensen verdienen duurzaam werk met haalbare werkuren en een waardig inkomen. Furia pleit 
ook voor een beter statuut voor reproductieve arbeid en voor arbeidsduurvermindering.  

2. Voldoende en kwaliteitsvolle publieke diensten  
De overheid is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende, toegankelijke, inclusieve en 
kwaliteitsvolle publieke diensten. In het bijzonder voor alles wat zorg betreft.  

3. Een sterk welzijns- en gezondheidsbeleid dat inzet op preventie, tijd om te zorgen en mentaal 
welbevinden. 

4. Een krachtdadig milieu- en klimaatbeleid dat werkt aan een gezond leefmilieu en inzet op een 
duurzaam en eerlijk gebruik van (internationale) natuurlijke hulpbronnen.  

5. Ongelijkheid en discriminatie aanpakken met structurele maatregelen. 
6. Een sterke sociale zekerheid die steunt op een rechtvaardige fiscaliteit.  

 
 
 

1. KWALITATIEF EN DUURZAAM WERK 
 

★ Collectieve arbeidsduurverkorting voor iedereen 
Furia pleit voor collectieve arbeidsduurverkorting met behoud van loon om iedereen de kans te 
geven om werk, gezin, engagement en zelfontplooiing evenwichtig te combineren. De huidige 
verlofstelsels wegen financieel te zwaar en houden genderonevenwichten in stand.  
 

★ Loonbepaling in functie van Bruto Nationaal Welzijn  
Zorgzame jobs verdienen een goed loon. Volgens recente cijfers van Statbel liggen de bruto 
maandlonen van verschillende essentiële beroepen eerder laag: 2.549 euro voor zorgkundigen, 
2.317 euro bruto voor crèchepersoneel. Furia wil het debat openen over verloning in relatie tot 
het Bruto Nationaal Welzijn.  
 

★ Erkenning voor mantelzorgers en ander reproductief werk  
Werk als bijvoorbeeld mantelzorger of draagmoeder wordt vandaag niet als echt werk gezien. 
Furia pleit voor betere statuten en rechten voor deze vormen van werk. Furia vraagt ook 
ondersteunende diensten om de vele jonge mantelzorgers in gezinnen te ontlasten. 

★ Kwalitatieve jobs voor poetshulpen   
De verloning en arbeidsvoorwaarden van poetshulpen in de sector van de dienstencheques 
blijven bedroevend: een bruto minimumuurloon van 11,31 euro, merendeels deeltijdse 
contracten, geen controle op de omkadering van werknemers. En dat  ondanks de grote 
overheidssteun aan het systeem. Furia wil dat opleiding en omkadering opgenomen worden in de 
erkenningsvoorwaarden van ondernemingen en dat de aangekondigde prijsverhoging voor 
dienstencheques zich vertaalt in meer loon.   
 

★ Een beter statuut voor sekswerkers  
Het actuele gedoogbeleid rond sekswerk vertaalt zich in een erg zwak professioneel statuut van 
sekswerkers. Tijdens de coronacrisis hadden veel sekswerkers daarom geen recht op 
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overbruggingsmaatregelen. Furia wil een volwaardig statuut voor sekswerkers. Daarnaast zijn 
middelen nodig om misbruik en gedwongen prostitutie aan te pakken, inclusief exitprogramma’s 
voor slachtoffers daarvan.  
 

★ Een werknemersstatuut voor alle onthaalouders 
Ook al vervullen onthaalouders een vitale maatschappelijke functie, hun arbeidsstatuut is nog 
steeds erg zwak en hun toegang tot de sociale zekerheid beperkt. Van 2015 tot 2021 
experimenteert de Vlaamse overheid met een werknemersstatuut voor onthaalouders. Furia 
vraagt om dit experiment om te zetten in structureel beleid.  

 
★ Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk bestrijden 

Furia wil MeToo-cao’s om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. 
Een cao maakt het mogelijk om sectorspecifieke maatregelen te treffen die verder gaan dan het 
bestaande wettelijk kader. Mogelijke acties zijn informatiecampagnes, gedragscodes rond 
centrale waarden en verkennende wandelingen op het werk die risicosituaties en -plaatsen in 
kaart te brengen.  
 

2. VOLDOENDE INCLUSIEVE EN KWALITATIEVE PUBLIEKE 
DIENSTVERLENING  

 
★ Recht op kinderopvang voor elk kind   

Er is nog steeds een tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Omdat tijdens de vorige legislatuur 
het laagste tarief in de opvang werd opgetrokken, kregen kansarme ouders het extra moeilijk om 
een plek in de opvang te betalen. Kinderopvang voor elk kind is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Die kinderopvang moet dan ook publiek georganiseerd, met 
inkomensafhankelijke tarieven en kwalitatieve tewerkstelling.  

 
★ Geen privatisering van de ouderenzorg 

Het aantal publieke rusthuisbedden daalt. De toegang tot rusthuizen komt onder druk te staan 
door de toenemende kostprijs. Furia is tegen de privatisering van de ouderenzorg omdat het de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg aantast. Winst heeft geen plaats in deze sector. 

 
★ Wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap  

Furia vraagt dat er fors meer budget wordt vrijgemaakt om de huidige wachtlijsten voor personen 
met een handicap weg te werken. Momenteel hebben alleen mensen met de grootste nood recht 
op ondersteuning. 20.000 personen blijven in de kou staan. Zij blijven voor heel wat activiteiten 
afhankelijk van hun omgeving of moeten ondersteuning betalen uit eigen zak.  
 

3. EEN STERK WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSBELEID 
 

★ Openbreken van de zorgverloven 
Veel zorgverloven vertrekken van traditionele gezins- en relatievormen: de toegang ertoe is 
afhankelijk van afstammingsregels, partners moeten samenwonend of gehuwd zijn. Furia pleit 
voor een systeem dat het recht om te zorgen en zorg te ontvangen uitbreidt en inclusiever maakt.  
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★ Uitbreiden en verplicht maken van het geboorteverlof 
Furia ondersteunt de intentie in het federale regeerakkoord om het geboorteverlof voor vaders 
en meemoeders uit te breiden tot 20 dagen. Omdat relatief veel vaders het geboorteverlof niet 
volledig opnemen en druk van de werkgever hier een rol in speelt, pleit Furia ervoor dit 
geboorteverlof verplicht te maken, waarbij minstens 10 dagen aaneensluitend opgenomen 
moeten worden.  
 

★ Strijd tegen intrafamiliaal geweld 
Het verheugt Furia dat zowel het Vlaamse als het federale niveau extra middelen vrijmaken voor 

de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld. Furia steunt de uitbreiding van het aantal 

zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld, het creëren van laagdrempelige centra voor 

intrafamiliaal geweld, de bijkomende middelen voor de opvang van slachtoffers en begeleiding 

van daders en zo meer. Furia zal de uitvoering opvolgen en herinnert eraan dat oudere 

maatregelen, bijvoorbeeld de uithuisplaatsing van daders, nog steeds nauwelijks worden 

toegepast. 

 

★ Een goed uitgebouwde gezondheidszorg met meer aandacht voor preventie en psychische zorg 

Preventieve gezondheidszorg en psychische zorg zijn twee zwakke punten in het 

gezondheidsbeleid. Furia vraagt dat de Vlaamse en federale overheid hier meer middelen in 

investeren en daarnaast inzetten op kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg.  

 
★ Verruimen van het recht op abortus 

Furia vraagt een aanpassing van de bestaande abortuswet: de huidige termijn van 12 weken 
zwangerschap is te krap en moet uitgebreid. Daarnaast moet de verplichte bedenktijd van zes 
dagen geschrapt of ingeperkt. 
 

★ Meer mannen in zorg, welzijn en onderwijs 

Vrouwen blijven oververtegenwoordigd in reproductieve beroepen, specifiek in de zorg en in het 
onderwijs. De Vlaamse overheid moet bijdragen aan het wegwerken van dit facet van de 
zorgkloof, bijvoorbeeld met campagnes en roldoorbrekende voorbeeldfiguren in de zorg- en 
onderwijssector.  
 
 

4. EEN KRACHTDADIG MILIEU- EN KLIMAATBELEID 
 

★ Goede luchtkwaliteit 

Vlaanderen en België scoren slecht op luchtkwaliteit. Nochtans is schone lucht van groot belang 

voor de volksgezondheid. Luchtvervuiling leidt tot hart- en vaatziekten en aandoeningen van de 

luchtwegen. Deze chronische aandoeningen korten de levensverwachting in, én ze verhogen de 

kans op een ernstig verloop van Covid-19. Furia vraagt aan de federale en Vlaamse regering  

maatregelen op korte termijn die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. 
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★ Een ambitieus klimaatbeleid 
De Vlaamse en federale overheid moeten voorlopers zijn in het uitvoeren van de internationale 

klimaatakkoorden, startend met het Akkoord van Parijs.  

 

★ Duurzame productie en consumptie ondersteunen 
België moet internationaal een voortrekkersrol opnemen in het opstellen van minimumnormen 

voor consumptieproducten op vlak van duurzaamheid, arbeidsomstandigheden bij de productie 

en eerlijke noord/zuidverhoudingen. Momenteel dekken de prijzen van producten niet de reële 

kosten van de achterliggende (reproductieve) arbeid en de aangebrachte milieuschade.  

 

5. EEN STRUCTURELE AANPAK VAN ONGELIJKHEID EN 

DISCRIMINATIE 
 

★ Publieke dienstverlening voor iedereen 
De Vlaamse regering beperkt de toegang tot bepaalde publieke diensten en sociale rechten voor 
nieuwkomers, onder andere op vlak van kindergeld, de Vlaamse zorgkas en de sociale huurmarkt. 
Furia dringt aan op de integrale toegang tot publieke dienstverlening en sociaal beleid voor 
iedereen ongeacht (verblijfs-)statuut. Een inclusief beleid versterkt de positie van nieuwkomers,  
wat iedereen ten goede komt.  

 

★ Proactieve praktijktests 

Furia vraagt om de invoering van proactieve praktijktests op federaal en Vlaams niveau voor de 

aanpak van discriminatie en racisme. België bengelt in Europa aan de staart wat betreft 

arbeidsmarktparticipatie van mensen van niet-EU-origine. Ook voor de werkzaamheidsgraad van 

personen met een handicap, in het bijzonder vrouwen, gaapt een diepe kloof met de rest van de 

bevolking.  

★ Afschaffing van het geplande verbod op levensbeschouwelijke kentekens  

De afgelopen jaren trokken meerdere leerlingen succesvol naar de rechter om het verbod op 

levensbeschouwelijke kentekens (met name de hoofddoek) in hun school aan te vechten. De 

Raad van State stelde hen in het gelijk, maar het GO! negeert dat hardnekkig. Het Vlaamse 

regeerakkoord wil nu decretaal levensbeschouwelijke neutraliteit opleggen aan leerkrachten en 

leerlingen van het GO!. Ook voor personeelsleden met klantencontact bij de Vlaamse overheid 

zou er een verbod op levensbeschouwelijke tekens komen. Furia verzet zich hiertegen en 

verdedigt het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van 

vrouwen.  
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6. EEN STERKE SOCIALE ZEKERHEID EN EERLIJKE FISCALITEIT 
 

★ Een sterke sociale zekerheid 

Het lijkt een evidentie maar het is het niet: Furia verwacht dat alle overheden zich inzetten voor 

het in stand houden en versterken van het solidaire systeem van collectieve verzekering dat onze 

sociale zekerheid is. Dit systeem is immers de sokkel waarop een geïntegreerd welzijnsbeleid rust. 

 

★ Eerlijke fiscaliteit: een belasting op hoge inkomens en/of meerwaardebelasting 

Niet iedereen draagt eerlijk bij aan de financiering van onze ‘commons’. Inkomsten uit arbeid 

worden systematisch en progressief belast. Voor inkomsten uit kapitaal geldt dit veel minder. Die 

ongelijke verdeling valt niet te rechtvaardigen. Furia pleit voor een vermogenskadaster en een 

fiscaal systeem dat kapitaal meer belast, zodat de ook de rijksten hun faire bijdrage leveren. De 

recent aangekondigde federale solidariteitsbijdrage van 0,15% voor effectenrekeningen met een 

bedrag van 1 miljoen of meer is sterk onvoldoende.  

 

★ Een genderrechtvaardig pensioenbeleid 

De aangekondigde optrekking van het minimumpensioen tot 1.500 euro dreigt  vrouwen in de 

kou te laten. Het vertrekpunt blijft immers een volledige loopbaan van 45 jaar, terwijl vrouwen 

vaak deeltijds werken en vaak onderbroken loopbanen hebben, als gevolg van klassieke 

rolpatronen en onbetaalde zorgarbeid. Momenteel moet 33% van de vrouwen het daardoor 

rooien met een pensioen van 750 euro of minder per maand. Furia vraagt om rekening te houden 

met deze erg ongelijke situatie bij de optrekking van het minimumpensioen.  

 
★ Alle uitkeringen boven de armoedegrens  

Furia steunt de eis van het Belgian Anti-Poverty Network om deze legislatuur alle uitkeringen op 

te trekken tot boven de Europese armoedegrens. Het federale regeerakkoord bevat de ambitie 

om de laagste uitkeringen op te trekken richting de armoedegrens. Op 6 november kondigde de 

regering aan dat ze de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bevriest tot eind 2020 en 

enkele kwetsbare groepen een maandelijkse premie van 50 euro  toekent. Deze maatregelen zijn 

een kleine stap in de goede richting maar absoluut ontoereikend in een tijd waarin armoede 

verder toeneemt door de coronacrisis.  
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