
 

 

 

Beste collega’s 

 

Zoals jullie allen wel zullen vernomen hebben, via de (sociale) media, zal er op woensdag 16 

mei 2018 een Nationale betoging plaatsvinden te Brussel. Deze werd georganiseerd door de 

drie vakbonden en dit “tegen de plannen die onze regering(en) wil/wenst door te voeren 

aangaande onze pensioenen!” 

Voor velen onder jullie blijkt dit misschien nog een “ver-van-mijn-bed-show” maar voor 

anderen is en blijft SWT (de nieuwe naam voor het nog bestaande brugpensioen) en 

uiteraard ons pensioen zelf héél belangrijk, daar het voor een aantal collega’s niet meer zo 

ver in de tijd ligt. 

Onze regering wil/wenst in dit dossier nog MEER te schrappen/aan te passen  lees 

beknotten en heeft zelfs plannen om met een “puntensysteem” voor de pinnen te komen 

(een puntensysteem om ons pensioen persoonlijk te berekenen en te laten uitbetalen). Hoe 

ze dat gaan doen, daar zijn ze zelf nog niet uit, wat dan weer heel wat onduidelijkheid 

creëert over wie wat nog zal krijgen. MAAR wat wel al overduidelijk is, WIJ ALLEN zullen 

hiervan de dupe zijn.  

Door LANGER (dus MEER) te werken en bovendien hiervoor MINDER pensioen te gaan 

ontvangen. Daar zijn ze in Brussel al uitgeraakt en dat staat als een paal boven water!  

Wat wij, ACV/LBC, nu aan jullie vragen is dat jullie allen jullie gezond verstand gebruiken en 

ons MASSAAL vergezellen naar Brussel op 16 mei 2018 om SAMEN onze STEM te laten horen 

naar onze regering(en) toe! 

Vervoer (treinticket) wordt geregeld door de vakorganisaties en collega’s die mee gaan 

betogen zullen voor die dag een stakingsvergoeding (30 euro)ontvangen en ook een 

lunchvergoeding ( 10 euro) 

Om dit alles in goede banen te leiden dienen zij die wensen mee te gaan jullie naam door te 

geven aan één van onze afgevaardigden, liefst VOOR 13 mei 2018. 



Wat onze interims betreft, ALLE uitzendkantoren zijn op de hoogte gebracht van de 

nationale betoging en zouden in principe al hun uitzendkrachten via brief hiervan op de 

hoogte hebben gebracht. Of jullie nu wel of niet mogen komen werken, deze eindbeslissing 

ligt bij onze werkgever.  

Indien jullie hieromtrent nog vragen hebben, gelieve een afgevaardigde te contacteren. 

 

 

Collegiale groeten, 

 

Het ACV/LBC team 


