
Na maanden van praten met het kabinet en werkgevers zitten de onderhandelingen 
over een pensioenakkoord muurvast. Het kabinet en minister Koolmees spelen wel 
mooi weer, maar stemmen niet in met onze eisen. 

Het kabinet doet nog steeds niks aan de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Die is nu al voor 
veel zware beroepen niet haalbaar. Er zijn geen afspraken over het meestijgen van de 
pensioenen met de lonen en prijzen. In tegendeel, het kabinet dreigt bewust met verlaging 
van pensioenen als wij onze eisen niet afzwakken. Ook zijn er geen concrete afspraken 
over een goed pensioen voor mensen met onzekere contracten en zelfstandigen. Daarom 
moeten wij in actie komen.

Het is duidelijk: dit kabinet komt pas in beweging als wij massaal actievoeren. Op 18 
maart voerden we al grote acties in het hele land. Maar het is nog niet genoeg, dus doen 
we er een schep bovenop. Wij zijn de jarenlange verslechteringen van onze pensioenen 
spuugzat. Wij accepteren niet langer dat we moeten doorwerken tot we erbij neervallen. 
Dus kom samen met je collega’s, familie en vrienden in beweging op de landelijke 
stakingsdag pensioenen op 29 mei. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

WAT WILLEN WE?
Wij willen dat iedereen op tijd kan stoppen met werken en zonder financiële zorgen van 
hun oude dag kan genieten. Daarom waren, zijn en blijven onze eisen:
• Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen
• Indexatie van de pensioenen voor elke generatie
• Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en onzekere contracten

KOM IN BEWEGING EN MELD JE AAN VIA WWW.FNV.NL/GOEDPENSIOEN
Wil je gaan staken in jouw sector, instelling of bedrijf? Neem dan eerst contact op met  
je vakbondsbestuurder. Een staking moet wel officieel aangezegd worden.

KOM IN BEWEGING VOOR 
EEN GOED PENSIOEN

STAKINGSOPROEP VOOR 29 MEI
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KOM NAAR DE PENSIOENACTIE
IN ARNHEM
Op 29 mei staan we op voor een goed pensioen. Sluit je aan en kom naar 
de actie in Arnhem:

Wat: MANIFESTATIE GOED PENSIOEN 
Waar: MARKT (tegenover provinciehuis, aan de Turfmarkt)
Wanneer: 29 MEI VAN 11.00 – 13.00 UUR

Inschrijven stakers: vanaf 10.30 uur
Aanmelden: fnv.nl/goedpensioen 

PROGRAMMA 29 MEI
10.30 uur Aankomst met DJ Pedro
11.00 uur Ashna Kamta & Marijn van der Gaag
 Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen: kaderleden en spreker
 Cabaretier Marcel Harmsen
 Paraplu spektakel 
13.00 uur Afsluiting

VERVOER
Leden kunnen via fnv.nl/goedpensioen een gratis treinkaartje bestellen (op die dag 
geldig vanaf 9.00 uur). Op bedrijven waar tientallen medewerkers in actie komen 
bestaat de mogelijkheid om busvervoer te regelen (dit wordt georganiseerd door de 
vakbondsbestuurder).

VRAGEN/CONTACT: 
Stuur een mail naar pensioenactieoost@fnv.nl

STAKEN
Wil je gaan staken in jouw sector, instelling of bedrijf? Neem dan eerst contact op met je 
vakbondsbestuurder. Een staking moet wel officieel aangezegd worden. 

We zien je graag op 29 mei en neem collega’s, vrienden en buren mee.
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