In tegenstelling tot wat wordt beweerd,
blijft ons pensioensysteem betaalbaar!

iedereen naar BRUSSEL
op 15 juni om 11u
EUROPA ESPLANADE !
( Station brussel-zuid )

Voor aangepaste jobs voor oudere werknemers zodat er werk vrijkomt voor jongeren en kennisoverdracht
gegarandeerd is
Voor een versterking van het wettelijk pensioen zodat iedereen een waardig minimumpensioen heeft met een
gegarandeerd minimum gelijk aan het interprofessioneel minimumloon (1.501 euro op 1/12/2012)
Voor hogere wettelijke pensioenen met een vervangingsgraad van 75% ipv 60% nu
Voor het behoud van verworven rechten in de pensioenen van de openbare diensten
Voor een heuse enveloppe welvaartsvastheid waarmee de oudste pensioenen kunnen verhoogd worden
Voor het behoud van de automatische koppeling van de lonen en sociale uitkeringen aan de index en fiscale
barema’s die eraan verbonden zijn
Voor meer rekenschap met de situatie van vrouwen: met een gemiddelde loopbaan van 34 jaar komen zij na
pensionering vaak in armoede terecht
Voor het in rekening brengen van alle vormen van belastend werk om betrokken werknemers toe te laten van
een vervroegde uittreding te genieten met behoud van een waardig inkomen

Voor de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren door een betaling gespreid over de hele loopbaan. Deze
studiejaren kunnen dan meegeteld worden in de berekening van het pensioen
Tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar
Tegen het afschaffen van gelijkgestelde periodes (werkloosheid, tijdskrediet…)
Tegen het afschaffen van de diplomabonificatie in de openbare diensten
Tegen het ‘puntensysteem’ – dat totaal onzeker is - om onze pensioenen te bepalen
Tegen deeltijds pensioensysteem als de financiering ervan ten koste van de werknemers valt
Tegen de wil van de regering om de pensioenen uit te besteden aan de privésector

V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien aub.

Voor het behoud van een gegarandeerd rendement bij het aanvullend pensioen

