
Samen op straat voor betere pensioenen!

Ik wil het anders!
jij ook? 19 december - 10u30

Noordstation Brussel

Laat je
stem horen!

Sinds haar aantreden breekt de regering-Michel onze pensioenen af. Haar opzet? 
Langer werken voor minder pensioen! 

Enkele voorbeelden van de afbraak: 

optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67

verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63

afschaffen van de pensioenbonus voor wie langer werkt

onderuithalen ambtenarenpensioen 

minder pensioen voor iedereen

Jij hebt er ook genoeg van? Laat je stem horen! Betoog mee 19 december. 
Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel. 

Samen kunnen we het roer omgooien 



Niet op de openbare weg gooien, aub.

V.U.: ABVV, Rudy De Leeuw, Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

Lig jij ook wakker van je pensioen? Maak jij je ook zorgen? Laat dan nu je stem 
horen en maak duidelijk dat het echt wel anders moet. Want volgend jaar plant 
de regering nog verder te gaan en meer pensioen af te nemen.

Ze wil zonder overleg bepalen welke jobs ‘zware beroepen’ zijn. 
Je voelt de bui al hangen: weinig zware beroepen zullen erkend worden. 

Ze wil een puntensysteem invoeren waarbij niemand zijn exact pensioen- 
bedrag en pensioenleeftijd zal kennen. Onzekerheid troef. 

Ze plant landingsbanen of tijdskrediet voor oudere werknemers om te 
vormen tot deeltijds pensioen, waardoor je geen pensioen meer opbouwt. 

Ze zal de regels van vervroegd pensioen verder verstrengen. 

Ze gaat voor minder minimumpensioen voor wie deeltijds werkt.

Samen zijn we sterk genoeg om het roer 
om te gooien.  Want het kan anders en beter. 

Er is voldoende geld om stevige pensioenen te voorzien vanaf een deftige pensioen- 
leeftijd. Hoe? Door het geld te halen waar het zit. Door de fraude en belasting- 
ontwijking te bestrijden. In 2016 is vanuit ons land meer dan 220 miljard ontsnapt 
naar belastingparadijzen. Daarmee kunnen we de pensioenen een serieuze boost 
geven!

Het ABVV wil een pensioengarantie:

de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar

een minimumpensioen van 1.500 euro

stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon 
(i.p.v. 60% nu)

serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk

sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd 

Laat je stem horen! Betoog mee 19 december. 

Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan
aan het Noordstation in Brussel

vakbondABVV @vakbond.ABVV@vakbondABVV


