De prioriteiten van de NCK, getoetst aan de politieke partijen:

De loonkosten in België zijn veel te hoog. We pleiten voor een lastenverlaging, gepaard met de
nodige uitgavenbesparingen. Loonkosten moeten naar beneden, we mogen werknemers met
bedrijfswagens niet zomaar loon afnemen. De N-VA wil ook andere belangrijke arbeidsmarktpartners
mee aan tafel bij het sociaal overleg. Het speelveld mag niet beperkt mag worden tot de traditionele
zuilen. Kaderleden mogen niet vergeten worden in de overleggen en vertegenwoordigingen binnen
en buiten bedrijven.
De N-VA wil de wettelijke pensioenen van de werkende middenklasse verhogen door de band tussen
werken en pensioen te versterken. Verder willen wij op termijn de pensioenstelsels van ambtenaren,
zelfstandigen en werknemers harmoniseren. Het invoeren van het pensioen op punten kan hierbij
een handig middel zijn. Daarnaast willen wij de tweede pijler gevoelig verbreden (en dus toegankelijk
maken voor iedereen) én verdiepen, zodat de combinatie van de eerste en tweede pijler zorgt voor
een voldoende hoge vervangingsgraad van het laagste loon.
Wij pleiten sterk voor een level playing field voor onze sectoren ten opzichte van Europa en
handelspartners. Daarom zijn we ook tegen goldplating van Europese wetgeving. Ook in de financiële
sector. Nieuwe spelers moeten ook aan dezelfde regels onderworpen worden. Het is ook aan de
financiële instellingen zelf om de concurrentie met nieuwe spelers aan te gaan door zelf blijvend te
innoveren. We moedigen dan ook steeds alle particuliere sectoren aan om mee te investeren in
O&O, en staan steeds open voor ideeën om het kader rond deze investeringen te versterken.”
Het energiebeleid moet in de eerste plaats inzetten op betaalbare energie, die duurzaam is en
waarvan de bevoorrading en de (nucleaire) veiligheid verzekerd is.
Stroomonderbrekingen zijn nefast voor onze gezinnen en onze industrie. Om in de toekomst grote
stroomtekorten te vermijden, is een gezonde mix van energiebronnen de beste strategie. Op slechts
één vorm van energie inzetten, is niet verstandig.
Net daarom kunnen we het ons niet veroorloven om halsoverkop onze kerncentrales te sluiten. Laat
er geen misverstand over bestaan: ook de N-VA is voor de afbouw van kernenergie. Maar daar moet
je eerst een zorgvuldige planning voor opstellen. Dat gebeurde niet bij de vooropgestelde kernuitstap
in 2025. Nu zomaar de kerncentrales sluiten, zonder volwaardige alternatieven, is onverantwoord.

