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Strijders voor een goed pensioen, 

Op 26 november organiseert FNV een grote bijeenkomst in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Het is een manifestatie in de campagne:  

Nederland verdient beter! 

Het actiecomité ‘Red het Pensioenstelsel’ steunt deze campagne. Want: 

“De inflatie in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. We zitten midden in een regelrechte 

inkomenscrisis. De inkomens moeten omhoog. Alleen als jij meedoet, gaan we dit samen winnen. 

Vind jij ook dat je beter verdient? Kom dan nu in actie.”  

Naar een eerlijke verdeling 

De FNV doet er alles aan om deze enorme inkomenscrisis af te wenden. Dat begint met een simpel 

ding: de lonen moeten meestijgen met de prijzen. Er wordt op veel plekken voldoende winst 

gemaakt, dus laten we dat geld eerlijker verdelen. Ook moet het minimumloon omhoog naar14 euro 

(vanaf 18 jaar inclusief de bijbehorende uitkeringen en de AOW) en moet de energierekening weer 

betaalbaar worden.” 

Natuurlijk voegt het actiecomité RhP aan deze eisen toe:  

Herstel achterstallige indexatie pensioenen en  

gemiste pensioenopbouw van de werkenden! 

En deze eis zou eenvoudig te realiseren zijn. Het gaat met het pensioen immers om het uitkeren van 

ons eigen gespaarde geld. Helemaal niets van de overheid of werkgevers! Voor de pensioenopbouw 

ligt deze eis op de cao-tafel en bij de betreffende pensioenfondsen. Om deze eisen ingewilligd te 

krijgen hebben we de vakbond nodig en zijn we daarom lid van de bond.  

Op 26 november zullen we dit opnieuw duidelijk maken! Dan vormen we opnieuw een 

‘pensioenblok’ en laten zien dat wij ook ‘de bond’ zijn en eisen dat die voor onze belangen opkomt! 

Op 26 november zal er dus een belangrijke “schouder meer zijn”, met zeer veel vakbondservaring 

om de strijd te voeren. 

 

EEN GOED PENSIOEN 

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel  
gaat door! 

 

mailto:info@redhetpensioenstelsel.nl
http://www.redhetpensioenstelsel.nl/


“Sluit je aan bij onze groeiende beweging” 

We staan op een kantelpunt. Dit is hét moment om samen voor grote verandering te zorgen. De 

FNV wil met jou deze strijd aangaan. En die gaan we winnen als genoeg mensen schouder-aan-

schouder optrekken. Wij zijn er klaar voor. Doe je met ons mee? Nederland verdient beter!” 

Er is busvervoer geregeld vanuit verschillende plaatsen in Nederland.  

Geef je op op de website van FNV: 

https://www.fnv.nl/acties/nederland-verdient-beter#/ 
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