Iedereen mee

Wij willen een beleid waar iedereen beter van wordt

• Wat betekent het Zomerakkoord voor jou?
• Welke keuzes zou de regering moeten maken?

Wat betekent pensioen voor jou?
Regering-Michel verlaagt het gemiddelde pensioen door de voorwaarden voor
een volledig pensioen te verstrengen en periodes van SWT (brugpensioen) en
werkloosheid minder mee te tellen.
Werknemers willen genieten van een zorgeloze oude dag met een deftig pensioen.
Verhoog de pensioenen, ze zijn al de laagste van Europa! Dat is betaalbaar,
als iedereen eerlijke belastingen betaalt.

Wat betekent eerlijke belastingen voor jou?
Regering-Michel verlaagt de vennootschapsbelasting van
33,99% naar 20 à 25%. De bedrijven moeten daar
niets voor terug doen. Zullen deze cadeaus betaald
worden door te besparen op jouw pensioen,
Regering-Michel
zorg, wegen en onderwijs?

Wat betekent een deftig inkomen voor jou?

sponsort
bedrijfswinsten
met jouw pensioen,
jouw energiefactuur
en jouw
doktersrekening

Regering-Michel had eerder de loonsverhogingen
beperkt tot 1,1%. Nu maakt de regering andere bonussen
mogelijk. Bonussen dreigen op termijn het brutoloon deels te vervangen.
Maar met bonussen bouw je geen pensioen en andere sociale zekerheidsrechten op.
Je krijgt dus minder voor hetzelfde nettoloon.
Werknemers willen hun aandeel van de betere bedrijfsresultaten onder de vorm
van hogere brutolonen. Ook uitkeringen moeten stijgen tot boven de armoedegrens.
Met meer geld geven gewone mensen meer uit. Dat is pas goed voor de economie!

Wat betekent een goede job voor jou?
Regering-Michel laat in meer sectoren flexi-jobs toe. Ze stimuleert interims,
nacht- en zondagswerk en doet enkel aan symptoombestrijding met burn-outcoaches
in bedrijven.
Werknemers willen een job die je met plezier doet, waar je niet ziek van wordt,
met werkzekerheid en een deftig inkomen. Het is tijd om beter te leven en minder
te werken met een kortere werkweek, ademruimte in de job en een lagere pensioenleeftijd. Dit is goed voor de werkgelegenheid!

We werken om te leven en niet andersom
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Werknemers vinden dat multinationals ook
belastingen moeten betalen door belastingontwijking onmogelijk te maken. Maar ook
een belasting van slechts 1% op fortuinen
boven 1 miljoen euro brengt miljarden op.

