EEN GOED PENSIOEN
IS EEN KWESTIE
VAN FATSOEN!
Veel werknemers in regio Rotterdam komen 18 maart naar
Ahoy! Werknemers die 18 maart in staking gaan, maar ook
werknemers die in hun vrije tijd duidelijk willen maken dat een
goed pensioen een kwestie van fatsoen is.
Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en kunnen
rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat kan nu niet. Daarom
eisen wij:
• Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder
stoppen!
• Regel indexatie voor elke generatie!
• Bied een pensioen voor iedereen, ook flex en zzp!
• Werknemers leveren al jarenlang in op hun eigen
pensioenopbouw. De koopkracht van de huidige werknemers blijft
daardoor straks bij pensionering ernstig achter!
Voor werknemers van Basell Benelux wordt geen staking
uitgeroepen voor 18 maart. Wel roepen wij alle werknemers van
Basell Benelux op mee te doen aan deze manifestatie / actie
voor een goede AOW en een goed pensioen!

PLAATS: AHOY, AHOYWEG 10 TE ROTTERDAM
TIJD: PROGRAMMA VAN 12.00 TOT 13.30 UUR

Korting op pensioen is onacceptabel!

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste
moeite om gezond hun pensioen te halen. En dan blijft deze regering de AOWleeftijd maar verhogen! En mocht je eerder met pensioen willen gaan, dan riskeert
jouw werkgever zelfs een fikse boete!

Pensioen plannen van de vakbonden werken beter!

Het kan ook anders. In onze plannen wordt de AOW-leeftijd nu bevroren op 66
jaar. Die laten we nu dus niet verder stijgen! In onze plannen is er wèl ruimte om
tot een gewone pensioenverhoging (indexatie) te komen voor iedereen! En geven
we iedereen het recht om pensioen op te bouwen.

Waarom voeren wij actie voor een goed pensioen?

We staken niet omdat we het leuk vinden. We staken om op 18 maart de regering
duidelijk te maken dat het ons menens is. Als we nú niets doen, dan weten we
zeker dat wij, maar ook generaties na ons, een goede oudedagsvoorziening kunnen
vergeten. En daarmee verliezen we ook het zicht om gezond de AOW-leeftijd te
halen.

Die AOW-leeftijd is nu al hoog, maar wordt alleen maar hoger en hoger!
Wist je dat…
•
•
•
•
•
•
•

de snelle verhoging van de AOW-leeftijd een crisismaatregel was? Die crisis is allang voorbij.
Tijd voor een goed pensioen!
ruim een derde van de werkenden geen of weinig pensioen opbouwt? Dat komt onder meer
door onzeker werk.
er ruim 1400 miljard (!) euro in de pensioenpot zit?
Nederland het grootste pensioenvermogen per inwoner ter wereld heeft!
de kinderen die nu geboren worden, misschien wel tot na hun 80ste moeten werken?
het pensioenoverleg is geklapt, omdat het kabinet alleen voor korte termijnoplossingen geld
wilde uittrekken, en
dit bovendien ten koste zou gaan van ander sociaal beleid? Over structureel geld voor onze
redelijke eisen viel niet te onderhandelen.

Begrijp je dan dat we nu zijn uitgepraat en dat alleen acties ons pensioen
kunnen redden!

