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Samen sterk

Lees meer over onze 
oplossingen op www.accg.be



HET ABVV BLIJFT ACTIE VOEREN 
TEGEN HET ASOCIALE BELEID 
VAN DEZE REGERING.
Dit beleid biedt geen oplossingen voor werknemers. Integendeel: we gaan erop 
achteruit. De regering stelt nu al dat ze deze zomer opnieuw 3 miljard zal  besparen. 
En die besparingen gaan ze terug zoeken bij de gewone man.

We zijn niet alleen tegen dit beleid, we hebben ook concrete oplossingen. 
Alternatieven die goed zijn voor de economie en de werknemers!

600.000 mensen zonder werk. 
Er is dus nood aan jobs. 
Kwaliteitsvolle jobs. En die krijg je 
niet met de fl exibiliteit van minister 
Peeters of door cadeaus te geven 
aan de werkgevers. 

Anders en beter: 
met de opbrengsten van die eerlijke 
belastingen moet de overheid 
investeren in zorg, onderwijs, 
bouwwerken en mobiliteit. 
Zo creëer je echte jobs. Maar 
we moeten ook ambitieuzer zijn 
en werken aan een collectieve 
arbeidsduurvermindering"

Het kan!

JOBS

Luxleaks, Panamapapers … 
Het grote geld ontspringt de dans, 
terwijl wij braaf onze belastingen 
betalen en de overheidskas 
leegloopt. En de taxshift lost 
niets op.

Anders en beter: 
belast de winsten op aandelen 
zoals je arbeid belast! En laat zo 
alle inkomens bijdragen. Met die 
opbrengsten kan de overheid 
investeren in plaats van enkel 
te besparen. 

Het kan!

EERLIJKE BELASTINGEN

De indexsprong, een loonstop in 
2015, verhoging van btw … En laat 
je niet wijsmaken dat de taxshift dit 
goedmaakt. De koopkracht daalt. 
En dan durven zeggen dat wij boven 
onze stand leven! 

Anders en beter: 
de lonen zijn de motor van onze 
economie. Verhoog de lonen, in 
de eerste plaats de minimumlonen. 
Zodat iedereen waardig kan leven 
en tegelijkertijd onze binnenlandse 
economie een boost krijgt. 

Het kan!

KOOPKRACHT
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