Manifestatie
voor onze pensioenen
Werken tot 67 jaar ? NOOIT !
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We hebben de regering gas doen
terugnemen over het pensioen met
punten. We gaan door met de mobilisatie !
•
•
•
•
•
•

Een wettelijk pensioen voor iedereen uiterlijk op 65 jaar
Tijdskrediet eindeloopbaan op 55 jaar
Een degelijk pensioen om waardig mee rond te komen
Fatsoenlijk loopbaaneinde dat rekening houdt met de
zwaarte van het beroep
Het creëren van kwaliteitsvolle jobs voor de jongeren
Gelijkheid man-vrouw m.b.t. de pensioenen

Als we strijden, kunnen we

winnen

In mei dwongen 70.000 manifestanten
de regering op haar plannen van
het pensioen met punten terug te komen
De sleutels tot succes
1.
2.
3.

Een thema dat ons in beweging brengt : de mensen zijn zeer boos op de
regeringsplannen rond de pensioenen
Een belangrijke mobilisatie : twee grote nationale interprofessionele
manifestaties in gemeenschappelijk vakbondsfront, die door de bevolking
worden ondersteund
Duidelijke doelstellingen : neen aan het pensioen met punten en de afbouw van
de pensioenen

Door eensgezindheid en duidelijke doelstellingen
kunnen we de regering op de knieën krijgen.

De regering heeft een nieuw zomerakkoord (jobs deal) ondertekend op vraag van
de werkgevers (VBO). Onze pensioenen zijn opnieuw het mikpunt :
• Uitstel van het tijdskrediet eindeloopbaan tot 60 jaar
• Brugpensioen (SWT) op 62 jaar na een loopbaan van 41 jaar
De regering wil ons ook haar visie over de zwaarte van het werk opleggen...
• Daling van het pensioen indien men voor de wettelijke pensioenleeftijd
stopt met werken (mogelijk verlies van 353€/maand voor de hogere pensioenen)

Voor ons zijn alle beroepen tot 67 jaar

V.U: ESTELLE CEULEMANS | ABVV BRUSSEL - ZWEDENSTRAAT 45 - 1060 BXL
V.U: PHILIPPE VANSNICK | ACV BHV - PLETINCKX STRAAT 19 - 1000 BXL
E.R: PHILIPPE VANDENABEELE | ACLVB - BOUDEWIJNLAAN 9 - 1000 BXL

Aandacht ! De regering blijft onze
pensioen aanvallen...

zware beroepen !

Laten we massaal
bijeenkomen op
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