
DOELGERICHTE ACTIES
OP VRIJDAG 7 OKTOBER 

Waarom? Omdat wij een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en 
evenwichtig beleid eisen. 

PLAN-PEETERS 
Wordt het plan-Peeters uitgevoerd, dan kunnen werkgevers van alle werknemers 
eisen dat ze meer uren presteren, in periodes die ze niet zelf kunnen kiezen. 
Werknemers zullen tijdens hun hele loopbaan geconfronteerd worden met de 
willekeur van de werkgever.

Die verlenging van de arbeidsduur en buitensporige flexibiliteit is helemaal 
voorbijgestreefd. De toekomst ligt net in collectieve arbeidsduurvermindering! 
Met meer mensen minder werken om beter te kunnen leven.

Beoordeel zelf het plan-Peeters en informeer je vrienden
via www.planpeeters.be 

WET VAN 96  
Nog meer dan vandaag zullen loononderhandelingen in een wettelijk keurslijf 
gestopt worden. Vrije loononderhandelingen? Vergeet het maar! Zelfs in sectoren 
die het goed doen, zal dit niet meer mogelijk zijn.

PENSIOENEN
Werknemers zullen niet alleen flexibeler maar ook langer moeten werken, met slechtere arbeidsvoorwaarden en 
voor een lager pensioen.
De compensaties voor wie zwaar werk deed tijdens zijn loopbaan zullen zeer mager uitvallen, want de regering wil 
hier geen centen voor vrijmaken. 
De minister van Pensioenen wil dat we onze eventuele loonsverhogingen ruilen voor een pensioen beheerd door 
privé-instellingen.
De gelijkgestelde periodes (periodes waarin je niet werkt, bijv. door ziekte, maar die tot nu toe wel meetellen voor 
je pensioen) staan op de helling. Laten we begaan, dan zal het pensioenbedrag ook fel verminderen!

EEN GAT VAN 4,2 MILJARD IN DE BEGROTING  
De regering wil opnieuw het geld afnemen van de werknemers, de gepensioneerden, de werkzoekenden, de zieken 
en de openbare diensten. Dit kan niet!

Handen af van de index, van onze sociale zekerheid en van onze openbare diensten! Geen sprake van een nieuwe 
btw-verhoging! 

Werkgevers moeten met ons onderhandelen en moeten van de regering eisen dat zij die onderhandelingen ook 
respecteert. 

Er bestaan wel degelijk alternatieven! Het kan en moet anders.
Meer koopkracht dankzij de vrijheid van loononderhandelingen. Werknemers moeten hun deel van de taart 
krijgen. 
Meer fiscale rechtvaardigheid. Alle inkomens samen nemen en eerlijk belasten. Een grotere bijdrage van 
inkomsten uit kapitaal en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.  
De federale sociale zekerheid versterken. Investeren in mensen in plaats van erop te besparen.
Kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van. 

Blind besparen is geen oplossing. Het is hoog tijd voor een
investeringsbeleid dat deftige jobs schept.
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Niet op de openbare weg gooien aub.


