


r e  Adenauer was  burgemeester van 
Keulen tot de nazi's hem in 1933 uit zijn 
ambt zetten. Later werd hij 
verschillende keren gevangen gezet. 

Na de oorlog richtte hij een nieuwe 
christendemocratische partij op, de 
CDU. De eerste verkiezingen werden 
een groot succes. Adenauer werd 
bondskanselier  en leidde gedurende 
14 jaar  vijf regeringen.

OMDAT UW PENSIOEN EEN PLAN VERDIENT 
U heeft uw hele leven gewerkt, gezorgd voor anderen en uw 
verantwoordelijkheid genomen. Dan moet U toch kunnen rekenen op 
een goede oude dag en dus op een goed pensioen?

Iedereen die werkt, heeft recht op een 
goed pensioen 
Wie meer bijdraagt, moet een hoger 
pensioen krijgen. Zo stimuleren we 
mensen om aan de slag te blijven. Het 
aanvullend pensioen vormt een 
belangrijke extra als mensen met 
pensioen gaan. Vandaag heeft 22% van 
de werkenden dit nog niet. Daarom wil 
CD&V het aanvullend pensioen 
verplichten en verhogen.

Voor CD&V heeft iedereen recht op een 
minimumpensioen van 1500 euro 
netto. Voor elke gewerkte dag, moet er 
pensioen tegenover staan. We willen 
dus af van minstens x-aantal jaar 
werken of een loopbaan van minstens 
zoveel jaar. Elke dag dat iemand werkt, 
moet die persoon een beetje 
minimumpensioen opbouwen. Zo 
krijgt iedereen waar hij recht op heeft.

Loopbaan in eigen handen
CD&V wil mensen de vrijheid geven om 
hun leven maximaal zelf vorm te geven 
zonder onnodige tussenkomst van de 
overheid. Tussen 62 en 67 jaar moet U 
zelf kunnen kiezen om met pensioen te 
gaan. Dit heeft echter gevolgen. Wie 
vroeger met pensioen gaat, krijgt 
maandelijks minder pensioen dan 
iemand die langer heeft bijgedragen. 

Tot uw 67e voltijds werken, is niet voor 
iedereen evident. Omdat mensen 
langer moeten werken, willen wij 
deeltijds pensioen mogelijk maken. 
Hierdoor krijgt U een half loon voor een 
halftijdse job en halftijds pensioen.

Zorgdragen voor elkaar is waardevol
Wie zorg draagt voor z’n gezin of als 
mantelzorger, werkt aan een betere 
samenleving. Daarvoor mogen zij niet 
gestraft worden als ze met pensioen 
gaan. 

Ouders die zorgtaken op zich nemen, 
komen vaak in een slechte situatie bij 
hun pensioen, zeker als het gezin uit 
elkaar valt door scheiding. We stellen 

voor dat de wettelijke en aanvullende 
pensioenrechten opgebouwd tijdens 
het gemeenschappelijk leven, gelijk 
verdeeld worden. Geboorteverlof 
opnemen, zorgen als mantelzorger... 
zijn periodes in een mensenleven 
waarbij iemand geen betalend werk 
levert, maar wel meerwaarde creëert.

Een betaalbaar plan
Pensioenen wegen enorm op de 
begroting. Om de pensioenen te 
garanderen, mogen de kosten niet 
oplopen. Daarom heeft CD&V  
bijzondere aandacht voor de 
betaalbaarheid. Meer mensen aan het 
werk én mensen die werken ook 
effectief langer aan de slag te blijven.

CD&V zet in op een écht 
activeringsbeleid. Door een 
werkzaamheidsgraad van 80% zorgen 
voor minder kosten (sociale 
uitkeringen) en meer inkomsten (oa. uit 
personenbelasting). Wij maken dat 
werken meer lonend wordt doordat 
mensen meer overhouden. Daarnaast 
is het ook belangrijk dat mensen langer 
werken. Concreet betekent dat 
betekent haalbare en betaalbare jobs, 

die voldoening geven en kansen bieden 
om zich voortdurend om- en bij te 
scholen.

Ambtenaren vallen onder een ander 
regime met enkele voordelen (vroegere 
pensioenleeftijd, pensioen berekend 
op de laatste 10 gewerkte jaren...), 
maar ook nadelen (geen aanvullend 
pensioen). Dit aparte systeem kost te 
veel en  is niet meer te verantwoorden. 
We willen de ambtenarenpensioenen 
gelijkstellen aan die van werknemers, 
met een overgangsperiode om niet aan 
verworven rechten te raken. We willen 
ook een aanvullend pensioen voorzien 
voor alle ambtenaren.

Joachim Coens 
partijvoorzitter 

Nahima Lanjiri
federaal parlementslid

# S T E U N K O U S E N  
W E R E L D  
DOWNSYNDROOMDAG

Op 21 maart  toonde de lokale 
partijraad van CD&V Wilrijk  zijn 
betrokkenheid en steun aan 
personen met het Syndroom van 
Down door twee verrschillende 
sokken aan te trekken. 

Ieder mensenleven is kostbaar en  de 
moeite waard om geleefd te worden. 

Wij wiillen mensen met een beperking 
een hart onder de riem steken en tonen 
dat het oké is om anders te zijn. Het is 
niet omdat je anders bent door je 
beperking,  afkomst, geaardheid of 
geloofsovertuiging  dat je geen plaats 
hebt in onze samenleving. 
Integendeel, voor ons telt elke mens!

Damiaan Kiebooms
Jongerenvoorzitter en 
secretaris  CD&V Wilrijk

TSJEVEN QUOTE
"Men hoeft niet altijd 
hetzelfde standpunt in 
te nemen, want 
niemand kan je 
beletten wijzer te 
worden."  —  K. Adenauer

Konrad Adenauer
1876-1967

Pensioenen
Armoedebestrijding

MENSTRUATIE 
ARMOEDE IN WILRIJK

In Wilrijk leven meer 
mensen dan U op het eerste 
zicht denkt in armoede. 
CD&V maakt van 
armoedebestrijding een 
topprioriteit. Onze lokale 
afdeling van Vrouw & 
Maatschappij voert actie om 
menstrtuatiearmoede onder 
de aandacht te stellen.

Hoe lastig is het om in armoede te 
leven  en onvoldoene geld te hebben 
om menstruatiemateriaal te kunnen 
kopen?

Wij zien menstruatiemateriaal, net 
zoals water en toiletpapier, als een  
basisbehoefte. Scholen bieden 
dezen toch ook gratis aan? 

Enkele uitspraken van mensen die in 
kansarmoede leven:
- "Ik bespaarde op groenten, fruit en 
vlees om menstruatiemateriaal te 
kunnen kopen."

- "Misschien heb ik de pech om 3 
tienerdochters te hebben… "

- "Ik vouwde wc-papier dubbel, 
gebruikte resten van stoffen."

- "Ik schaamde mij om steeds 
materiaal aan mijn vriendinnen te 
vragen.  Ik was het zogezegd weer 
eens vergeten mee te brengen."

De Wilrijkse leden van Vrouw & 
Maatschappij verzamelen 
menstruatiemateriaal en schenken 
deze aan een vereniging waarvan wij  
zeker zijn dat het bij de juiste mensen 
komt.

Met onze actie maken wij vele 
vrouwen en tienermeisjes gelukkig. 
Hopelijk inspireren wij heel wat 
vrouwen om deze actie in hun buurt 
te doen!


