Kabinet gaat
een brug te ver

Het kabinet is heel wat van plan en denkt samen met werkgevers te weten wat goed is voor werknemers. FNV, CNV
en MHP zijn het niet eens met deze plannen en willen daar
tegen strijden. Wat wil het kabinet allemaal?
• Dat iedereen doorwerkt tot zijn 65e jaar. Eerder stoppen met
werken wordt bijna onbetaalbaar.
• Dat de lonen niet meer stijgen. Maar de salarissen van
topmanagers blijven ongemoeid.
• Dat iedereen 40 uur per week gaat werken zonder extra loon.
• Dat de WW-uitkering minder toegankelijk wordt en de WWperiode korter.

• Dat de ontslagvergoeding sterk wordt ingeperkt en in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering.
• Dat een volledige WAO-uitkering slechts voor enkelen is weggelegd en gedeeltelijk arbeidsongeschikten al snel terugvallen
tot op of zelfs onder bijstandsniveau.
• Dat het tweede ziektejaar niet langer door de werkgever
wordt aangevuld tot 100%.
• Dat het ziekenfondspakket steeds verder wordt uitgekleed.
• Dat werkdagen van 12 uur of werkweken van 60 uur mogelijk
worden.
• Dat de helft van de arboregels geschrapt wordt.

20 september demonstratie tegen de kabinetsplannen
13.00 uur op de Coolsingel Rotterdam
Vertrek 12.00 uur Noordereiland over de Willemsbrug
Vertrek 12.30 uur Wilhelminaplein over de Erasmusbrug

Kabinet maakt eerder stoppen met werken haast onmogelijk.
Eerder stoppen met werken? Dat maken we zelf uit!
Het kabinet wil prepensioen en VUT financieel onmogelijk
maken. Doorwerken tot tenminste 65 jaar wordt de norm.
Eerder stoppen met werken gaat geld kosten! Maar dat geldt
niet voor de bobo’s. De directie van de Nederlandse Bank en
de Pensioen- en Verzekeringskamer hebben snel alvast hun
eigen pensioen op 60 jaar in één keer laten inkopen. Ook bij
andere grote bedrijven horen wij dezelfde geluiden. Snel
voor de directies pensioen op 60 inkopen, nu het nog kan.
Voor de gewone werknemer worden de verslechteringen per
1 januari 2006 ingevoerd. Bent u op die datum nog geen
60 jaar dan gaat dit kabinetsbeleid u geld kosten.

Levensloop
FNV, CNV en MHP hebben een alternatieve regeling bedacht. In
combinatie met prepensioen kan iedereen via de levensloopregeling sparen om eerder te kunnen stoppen met werken of om
tussentijds een periode vrijaf te nemen. Die regeling is betaalbaar als iedereen daaraan blijft deelnemen, via een collectieve
regeling. Dan maken we zelf wel uit op welke leeftijd we stoppen.

Afschaffen prepensioen
Als het aan het kabinet ligt, wordt eerder stoppen met werken zo
duur dat vrijwel niemand dat nog kan betalen. Door de belastingvoordelen op VUT en prepensioen af te schaffen, wil het kabinet
werknemers langer laten doorwerken. Dit terwijl sociale partners
al sinds 1999 in overleg afspraken maken over beter gefinancierde
regelingen waardoor de gemiddelde pensioenleeftijd toch al met
gemiddeld 1,5 jaar is verhoogd. Maar het kabinet wil alleen de
botte bijl hanteren. De vakbonden vinden dat onaanvaardbaar

Blijven FNV, CNV en MHP met de hakken in het
zand staan? Nee!
Hebben de vakbonden een alternatief? Ja!
De vakbeweging wil een maatschappij waarin lasten eerlijk
verdeeld worden. Een samenleving van motiveren in plaats
van straffen, meedoen in plaats van uitsluiten. U blijft toch
niet lijdzaam toekijken hoe sociaal Nederland ten onder gaat?

Pensioen vanaf 60 jaar moet voor iedereen mogelijk blijven.
Steun de vakbonden.

Belasting betalen
Als je eerder wilt stoppen met werken moet je individueel gaan
sparen. Zonder belastingvoordeel. In de praktijk zal dat zo duur
uitpakken dat alleen nog maar mensen met een hoog inkomen
dat kunnen betalen. Terwijl collectieve regelingen goedkoper zijn
voor alle werknemers, jong en oud, wil het kabinet nu juist dit
verbieden. De VUT wil men zelfs dubbel belasten; over de premie
én de uitkering moet straks belasting worden betaald.
Zwaar werk
FNV, CNV en MHP vinden dat eerder stoppen met werken
mogelijk moet blijven. Bepaalde soorten werk houd je nu
eenmaal niet vol tot je 65ste. Bovendien loop je daardoor ook
nog eens het risico om in een verslechterde WAO te belanden
in plaats van een onbezorgd pensioen te genieten.

Nederland verdient beter! Kom 20 september naar de Coolsingel!

Binnenkort ontvangen leden van FNV, CNV en MHP persoonlijk bericht met nader actienieuws. Vanaf 25 augustus starten de bonden
gezamenlijk in deze regio een informatiecampagne en openen zij een actiecentrum. Bel naar het actiecentrum voor: informatiemateriaal, actiemeldingen in bedrijven, verzoek om ondersteuning in bedrijven/sectoren door vakbondsbestuurders, reserveren van
bussen naar de Coolsingel, vragen over actie- en stakingsuitkeringen of om lid te worden. Bel: 010-233 53 27 of 010-233 53 28 van
8.00-18.00 uur (vanaf 1 september tot 20.00 uur). Fax: 010-233 53 39. E-mail: rac-Rotterdam@bg.fnv.nl.

