
Sinds het vastlopen van de onderhandelingen zijn de vakbonden volop in 
touw om acties voor te bereiden. We zullen samen vol aan  bak moeten om 
een goed pensioen te realiseren. Daarom roepen we je op om deel te nemen 
aan de  (gezamenlijke) landelijke actiedag op 18 maart. De actiedag wordt een 
 combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. 

De mobilisatie komt de komende weken op gang, met honderden 
bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen door het hele land. 

Om dat tot een groot succes te maken hebben we ook jouw hulp keihard 
 nodig! Dus doe mee op 18 maart en zorg ervoor dat je collega’s ook meedoen!

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste 
moeite om gezond hun pensioen te halen. Maar ook nu het goed gaat met 
de economie, weigert het kabinet om de harde werkers een tijdig pensioen 
te gunnen. Erger nog: als vakbonden in een bedrijfstak afspraken maken 
over eerder stoppen met werken met de werkgever, wordt het grootste deel 
afgepakt door de belastingdienst.

Dit kabinet luistert alleen naar aandeelhouders en niet naar gewone  mensen. 

SLUIT AAN OP 18 MAART!

EEN GOED PENSIOEN
KWESTIE VAN FATSOEN

DOE MEE AAN DE  
LANDELIJKE ACTIEDAG 

OP 18 MAART



WAAROM JE NU IN ACTIE MOET KOMEN
In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken 
en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent:
1.  Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW- 

leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levens-
verwachting zijn onhoudbaar.

2.  Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aan-
gepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werken-
den en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen 
bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en 
geluk generaties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. 
 Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel 
moeten direct en voldoende worden gecompenseerd

3.  Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, 
dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel 
dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Deze eisen zijn aan elkaar verbonden: het één kan niet zonder het ander. De 
vakbonden maken één vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepteren.

We hebben er in de onderhandelingen van afgelopen jaren álles aan gedaan 
om tot goede afspraken te komen. Maar het kabinet kwam niet verder dan 
 boterzachte onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Géén structurele 
oplossingen om eerder te kunnen stoppen als je zwaar werk hebt en géén ant-
woord op de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, géén zicht op indexatie en 
ook géén heldere afspraken om iedereen pensioen op te laten bouwen. 
Maar wél miljarden cadeau voor het bedrijfsleven. Dit kabinet staat met zijn 
rug naar de mensen. 
Onze eisen zijn heel redelijk. En daar knokken we dan ook voor, samen met zo 
veel mogelijk mensen die dat ook vinden. 

EEN GOED PENSIOEN IS EEN KWESTIE 
VAN FATSOEN

Als wij een goed pensioen willen, zullen we het moeten afdwingen. Ben je 
 actief op social media? Gebruik de hashtag #goedpensioen en like onze 
 facebookpagina: facebook.com/goedpensioen voor het laatste nieuws.

19
00

93

Alle info vind je via

GOEDPENSIOEN.NU


