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De economie groeit. Dit jaar 2% en naar
verwachting volgend jaar 2,4%. Zes miljoen
huishoudens in Nederland hebben meer te
besteden.
“Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen
van ondernemers, werknemers en veel anderen
in de samenleving staat Nederland er in sociaaleconomisch opzicht relatief goed voor”,
a l d u s K o n i n g W i l l e m - A l e x a n d e r.
Jeroen Dijsselbloem: “Nederlanders
zoeken op internet voor het eerst sinds
tijden vaker op ‘loonsverhoging’ dan op
‘ontslagvergoeding’.”
Werkenden kunnen volgend
jaar gemiddeld 750 euro meer
besteden. Werklozen met
alleen een bijstandsuitkering
gaan er niet op vooruit.

Wat zeggen de cijfers?
• dit jaar werken er 100.000
mensen meer dan in dezelfde
periode vorig jaar
• er wordt 100 miljoen euro
uitgetrokken voor werkplekken
voor kwetsbare groepen
• vanaf 2017 hebben kersverse
vaders recht op 5 dagen betaald
verlof in plaats van 2

Werknemers die het minst verdienen,
profiteren het meest en wel op 2 manieren:
• laagbetaalde krachten aannemen wordt
goedkoper, waardoor meer banen
ontstaan
• de inkomstenbelasting op de lagere
inkomens (minimumloon en net daarboven) wordt verlaagd, waardoor deze
mensen meer te besteden hebben

Meer banen en meer koopkracht voor iedereen. Dat wil de regering.
Lagere inkomstenbelasting stimuleert consumptie en laat werkgelegenheid groeien. Ook voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om
nieuwe mensen aan te nemen.

De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt
toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden en
zitten langdurig thuis. Mensen begeleiden (van werk) naar
werk blijft belangrijk en wordt gestimuleerd door:
• leer-werktrajecten voor jongeren
• de mogelijkheid om tijdelijk te werken met behoud van WW
• de optie om een kansrijke technische opleiding te volgen
met WW-behoud

De zelfstandigenaftrek blijft bestaan in de huidige
vorm om ondernemers te stimuleren. Daar zijn meer
maatregelen voor:
• volgend jaar wordt 100 miljoen euro beschikbaar
gesteld zodat innovatieve en startende partijen
eenvoudiger fiscale voordelen kunnen aanvragen
• in 2017 komt daar 50 miljoen euro extra bij om
ook particulieren te stimuleren in start-ups en het
midden- en kleinbedrijf (mkb) te investeren

