
“Indien de regering even 
ijverig jacht zou maken op 
de rijke fraudeurs als op de 
langdurig zieken, dan zouden 
we iedereen een degelijk 
pensioen kunnen betalen.”

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID

PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

WAT IS PVDA?

SOCIAAL RECHTVAARDIG ACTIEF
⊲ Onze verkozenen, zoals Raoul 

Hedebouw, leven aan een 
gemiddeld arbeidersloon. ‘Wie 
niet leeft zoals hij denkt, begint te 
denken zoals hij leeft’. Raoul weet 
wat het is als de regering weer de 
energiefactuur verhoogt.

⊲ De PVDA is de pionier van de 
strijd voor toegankelijke zorg. 
Al meer dan 45 jaar brengen de 
dokters, kinesisten en verplegers 
van ‘Geneeskunde voor het Volk’ 
gratis gezondheidszorg in de 
praktijk.

⊲ De PVDA pleit voor een miljo-
nairstaks of een echte vermo-
gensbelasting. Een belasting op 
vermogens boven 1 miljoen euro. 
Zo dragen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten. Dat is een kwestie 
van rechtvaardigheid.

⊲ Jongeren, alleenstaanden, één-
oudergezinnen, lagere inkomens 
hebben moeite om een betaalbare 
woning te vinden. De PVDA pleit 
voor een sociale woningpolitiek. 
Niet palaveren, maar echte maat-
regelen om de woningnood op te 
lossen.

⊲ De PVDA was de drijvende kracht 
tegen de asociale Turteltaks. Overal 
trokken we de wijken in met de 
petitie. We spanden een proces in 
voor het Grondwettelijk Hof. Uitein-
delijk haalde de regering bakzeil. 
Strijd loont!

⊲ De PVDA verdedigt 365 dagen per 
jaar de sociale belangen. Zowel 
op de werkvloer als in de wijk. 
En niet omdat het toevallig een 
verkiezingsjaar is. We zijn actief in 
tientallen bedrijven in de provincie. 

SCHUD ZE WAKKER!
STEM DE PVDA IN DE PROVINCIERAAD

SANDER VANDECAPELLE
LIJSTTREKKER KIESARRONDISSEMENT LEUVEN
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⊲ MAAK WONEN, ZORG EN ENERGIE 

BETAALBAAR VOOR IEDEREEN

⊲ LANGER WERKEN VOOR MINDER 

PENSIOEN: NO WAY.

BLIJF VAN ONS PENSIOEN

ZO KAN HET 
NIET VERDER

STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

Onze pensioenen zijn nu al de laagste van Europa. Toch wil de 
regering ons langer doen werken voor minder pensioen. Dat is 
onaanvaardbaar.

ONS PENSIOEN IS EEN RECHT
We hebben er hard voor gewerkt. De PVDA verdedigt het recht op 
een menswaardig pensioen: 75 procent van ons loon, en minstens  
1.500 euro.

OP 67 JAAR IS ÉLK BEROEP 
TE ZWAAR
Of je nu verpleger bent, poetsvrouw of bediende: weinig mensen 
houden het vol tot 67 jaar. Steeds meer mensen worden ziek of 
kampen met stress en burn-out. De pensioenleeftijd moet opnieuw 
omlaag naar 65 jaar, met recht op vervroegd pensioen op 60 jaar 
en brugpensioen vanaf 58 jaar.

De regering haalt het geld bij zieken en 
gepensioneerden, terwijl multimiljonairs 
en multinationals miljarden euro cadeau 
krijgen. De ongelijkheid in onze samenle-
ving neemt steeds verder toe. 

De PVDA wil de rijkdom rechtvaardig 
verdelen. Mens en milieu moeten op de 
eerste plaats komen. Betaalbaar wonen, 
werkbaar werk met een volwaardig loon, 
een gezonde en veilige leefomgeving:  
dat is wat écht telt.

 
Al 40.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het asoci-
ale pensioenplan van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP  
www.blijfvanonspensioen.be

WIST JE DAT? 
De ministers die ons verplichten om tot 67 jaar te werken mogen 
zelf… op 55 jaar met pensioen. Zij krijgen een pensioen cadeau 
van 4.250 euro netto per maand, terwijl zoveel ouderen in 
armoede leven of overleven. Dat is wraakroepend. 



De PVDA komt op 14 oktober op in 65 steden 
en gemeenten in heel het land. We hebben de 

ambitie om in veel gemeenten voor de eerste keer 
verkozenen te halen. Vind je het spijtig dat we niet 
opkomen in jouw gemeente? Geen nood: je kan in 
elke gemeente een stem geven aan de PVDA voor 
de provincieraad!

We zorgden in 2012 in de stad Antwerpen voor de 
verrassing met 4 verkozenen. We waren er de ‘new 
kids in town’. Al snel benoemde de pers de PVDA 
tot ‘oppositiekampioen’. Met de tussenkomsten van 
Raoul Hedebouw, PVDA-verkozene in het federaal 
parlement, wordt door vriend en vijand rekening 
gehouden.

Jouw stem is ook in de provincieraad doorslagge-
vend voor een sterke sociale oppositie.

NEW KIDS IN TOWN

SANDER VANDECAPELLE 
PVDA-LIJSTTREKKER  
PROVINCIERAAD

VOLG HET SOCIAAL VERZET OP DE VOET

SCHRIJF JE IN OP  
ONZE NIEUWSBRIEF
op welkom.pvda.be

De harteloze uitspraken van de regering en de rijken 
domineren te vaak het maatschappelijk debat. Zij hebben het 
geld. Wij hebben solidariteit, jou, elkaar, sympathisanten. 

Versterk de tegenstroom en schrijf je in op onze nieuwsbrief. 

Ontvang als eerste onze scoops, nieuwtjes, standpunten, 
acties en video’s.

JOUW STEM VOOR DE PVDA: 
ZE DOET ERTOE!

Bij de PVDA vind je geen postjespakkers of zakkenvullers, 
maar sociaal gedreven mensen. Op ons kan je rekenen. 

De politiek is soms hard, en dus heb je ook mensen nodig die 
op hun strepen staan. Rebellen met een hart. Die de provincie 
niet verkopen aan het grote geld, maar tegen de stroom in 
durven gaan. Die niet in de plaats van de mensen babbelen, 
maar de mensen zelf een megafoon geven. Daarom maakt 
een PVDA-verkozene veel meer verschil dan een zoveelste 
verkozene van één van de machtspartijen. Ja, deze ene keer, 
deze ene stem: ze doet ertoe!

“‘Geen woorden maar daden’, zei Peter Mertens en hij 
trok samen met energiespecialist Tom De Meester naar 
het Grondwettelijk Hof tegen de asociale Turteltaks op 
elektriciteit. Het Hof gaf hem gelijk en de Turteltaks 
werd vernietigd. Yes we can!”

JOUW KANDIDATEN VOOR DE PROVINCIERAAD 

KIESARRONDISSEMENT LEUVEN

 1.  Sander VANDECAPELLE 31j, Leuven, 
  PVDA-voorzitter Vlaams-Brabant  

 2.  Reninka VANDEN DORPE , 54j,  
  Kortenberg, ACOD-afgevaardigde onderwijs

 3.  Roel SERGEANT, 42j, Begijnendijk,  
  informaticus

 4.  Jera MAGNUS, 45j, Wezemaal,  
  leerkracht 

 5.  Yannick STEENWINCKEL, 34j,  
  Hoegaarden, arbeider, voorzitter PVDA  
  Hoegaarden 

 6.  Frieda GELEYNS, 63j, Kessel-lo,  
  Vormingsmedewerker ACV     

 7.  Gil VANBERGEN, 19j, Bekkevoort,  
  student 

 8.  Yvie JACOBS, 69j, Huldenberg,  
  gepensioneerd postbediende

 9.  Alex  SOMERS, 65j, Boutersem,  
  gepensioneerd loodgieter

 10.  Dilli Ram BHANDARI, 55j, Leuven,  
  arbeider  

 11.  Arvin CHOOBAK, 38 j, Leuven, student 

 12.  Anna Maria VAN AERSCHOT, 67j,  
  Tienen, voorzitter PVDA Tienen  

 13.  Johan VAN DEN PERRE, 54j,  
  Heverlee, treinbegeleider, (redcap Johan)  

 14. Liesbeth GODTS, 29j, Tienen, student  
  en vrijwilligster    

 15.  Eva ANDRIESSEN, 50j, Wijgmaal,  
  muziekleerkracht  

 16.  Jan DEREYMAEKER, 65j, Tervuren,  
  ex-secretaris LBC-NVK 

Steun ons engagement voor een 
samenleving op mensenmaat en 
stort 5 euro via pvda.be/steun of 
op rekeningnummer  
BE05 0011 1514 8675  
van Steunfonds PVDA,  
M. Lemonnierlaan 171,  
1000 Brussel

GEEF ONS  
DE VIJF

DE PVDA ZIT IN DE LIFT
Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar  
0492 775 007. Word lid met één 
klik op pvda.be/lid-worden. 

Of mail naar pvda@pvda.be

VERSTERK  
DE PVDA


