
 Electrabel boekt miljoenen  
woekerwinst op onze kap

 De energiefactuur is een verkapte  
belastingbrief

 Vóór de verkiezingen beloofden 
 regeringspartijen zoals Vooruit 6% btw

Zet druk en teken net als  
260.000 anderen de petitie  
op

Pensioen-alarm

www.pvda.be/pensioen

We betalen evenveel btw op 
energie dan op kaviaar.
Energie is toch geen  
luxeproduct?
Verlaag de btw naar 6% en stuur 
de rekening naar Electrabel.

— Raoul Hedebouw, voorzitter PVDA

www.6procent.be

www.pvda.be /pensioen

is elk beroep
te zwaar

Op 67 jaar 

v.u.  Marie-Rose El igius,  M.  Lemonnierlaan 171 ,  1000 Brussel

In december komt de regering met een 
plan om zoveel mogelijk mensen tot hun 
67e aan het werk te houden.
Wij willen recht op rust en vrijheid  
na een lange loopbaan.

 Teken de petitie op

De Lijn bestelt  
60 elektrische bussen 
bij Van Hool en VDL

Overwinning

V.u.:  M.-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Niet op de openbare weg gooien



FEBRUARI 2019

400 
handtekeningen 
voor de Wet  
Van Hool  
(om bussen lokaal 
te bouwen).

JANUARI 2021

Autokaravaan. Protest 
met 100 auto’s van Van 
Hool naar Lier. Eerste 
overwinning! Minister 
Peeters plooit en laat 
Van Hool toch toe tot de 
openbare aanbesteding.

Samen met jullie wonnen we 
het busorder van De Lijn

De PVDA strijdt samen met de 
werknemers en vakbonden voor 
mobiliteit, klimaat en jobs bij Van Hool. 
Jullie, de werknemers van Van Hool, 
produceren met duizenden de rijkdom 
waar vele gezinnen van leven. Jullie 
vormen een belangrijke schakel in ons 
streven naar een andere maatschappij. 
Want jullie bouwen het openbaar 
vervoer dat we nodig hebben voor een 
betere mobiliteit in de regio en voor 
een beter klimaat. 

 OKTOBER 2020

Resolutie Van Hool in het 
Vlaams Parlement verdedigd 
door Jos D’Haese (PVDA), 
gesteund door arbeiders van 
Van Hool... Maar verworpen 
door N-VA, CD&V en Open VLD.

December 2020

De Lijn maakt haar 
aanbesteding 
bekend, maar  
Van Hool mag niet 
meedoen.

MEI 2021

‘Buzze Geven’. 
Actie van 
ABVV bij de 
hoofdzetels 
van De Lijn en 
Van Hool.

NOVEMBER 2021

Mailactie naar de 
Minister en de Raad 
van Bestuur van 
De Lijn. “Koop en 
bouw de bussen 
lokaal.” Tweede 
overwinning! Van 
Hool mag de bussen 
bouwen.

Sluit aan bij de PVDA
Partij van de doeners

€20€
/jaar
20Stuur een sms met lid + naam + 

voornaam + postcode  
naar 0492 77 50 07 of surf naar 
pvda.be/lidworden

De PVDA eist 
 dat de 1.000 meest 

vervuilende bussen 
dringend worden 
vervangen door  
schonere bussen

 dat er meer bussen 
worden ingezet voor 
schoolvervoer zodat 
kinderen niet urenlang 
onderweg zijn wegens  
te weinig buslijnen


