
Beste ….

Fijn dat u mee wilt helpen aan onze actie. We willen het kabinet overtuigen van de noodzaak voor een 
goed pensioen voor iedereen. 

We zijn al lang in gesprek met het kabinet en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel. Helaas heeft dat 
nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het kabinet moet ons tegemoet gaan komen op onze eisen. We 
willen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons 
pensioenstelsel. Daardoor wordt indexering van de pensioenen weer mogelijk. Ook kan het kabinet ervoor 
kiezen om de kortingen bij veel fondsen te voorkomen. 

En we willen een goed pensioenstelsel voor alle generaties. Immers, ook uw kinderen en kleinkinderen 
hebben recht op een goed pensioen, en de mogelijkheid om op tijd te kunnen stoppen met werken.  

We kunnen Minister Koolmees en de regering op andere gedachten proberen te brengen, zodat zij de 
voorstellen van de vakbonden over gaan nemen. Met hoe meer we zijn, hoe groter de kans is dat hij gaat 
luisteren. Ook uw stem telt! Wilt u ook meedoen met al die andere vakbondsleden, zodat ook uw stem 
gewicht krijgt? Dat kan op 3 manieren.

1. Aanwezig zijn bij de acties op 29 mei, voor meer informatie zie goedpensioen.nu
2. Een brief schrijven naar Koolmees. Daarvoor kunt u hier (www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-

nieuws/2019/02/help-mee-voor-een-goed-pensioen) een pakket downloaden met informatie. U vindt in 
het pakket:

 a. Onze flyer voor 29 mei 
 b. Schrijfinstructie
 c. Kleurplaat
3. U kunt uw kleinkinderen de kleurplaat laten inkleuren en deze meesturen met uw brief. 

Bent u lid en ontvangt u liever een pakket met alle informatie per post, inclusief de kleurplaat? Neem dan 
telefonisch contact met ons op via 088 - 368 0 368. U kunt dan ook aangeven hoeveel kleurplaten u wilt 
ontvangen. 

Alvast dank, ook namens andere vakbondsleden! 
Samen staan we sterk en komen we op voor een goed pensioen!

KOM IN BEWEGING VOOR EEN GOED PENSIOEN!

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 actie voeren. 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 er bij 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.GOEDPENSIOEN.NU
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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http://www.goedpensioen.nu
http://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2019/02/help-mee-voor-een-goed-pensioen
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