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Geen kortingen op de pensioenen!!
Indexatie voor elke generatie: NU!!!

De verontrusting en verontwaardiging bij de bevolking over het niet-indexeren en zelfs
mogelijk korten van de pensioenen groeit. Terwijl het vermogen van de pensioenfondsen
sinds 2009 verdubbelde van 650 miljard naar 1600 miljard in 2019 nam de koopkracht van de
gepensioneerden af in deze zelfde periode met ruim 12 %. Dat is anderhalf maandinkomen
per jaar of over de gehele periode van 10 jaar: 1 heel jaar pensioeninkomen!!!
Schuldig hieraan is de politiek: het kabinet , blijft maar weigeren om de rekenrente,1,4%, aan
te passen aan de feitelijk gerealiseerde rendementen van jaarlijks gemiddeld 7 tot 8%
over de enorme vermogens die de pensioenfondsen beheren en die dus steeds maar blijven
groeien, terwijl er nu al genoeg geld is om de komende 50 jaar uit te kunnen keren!!!
De FNV hoort, als grootste belangenorganisatie van werkenden en gepensioneerden,
vooraan te staan in de strijd tegen dit verlies aan koopkracht! Pensioen is een
arbeidsvoorwaarde. Het gaat hier om de premies die werkenden, in goed vertrouwen,
gedurende hun hele loopbaan maandelijks hebben afgedragen t.b.v. een waarde- en
welvaartsvast pensioen. Het niet nakomen van de CAO-afspraken in deze is onacceptabel.
De strijd rond de pensioenen wordt gevoerd:
– aan de onderhandelingstafels bij de uitwerking van het pensioen-akkoord van juni
juni 2019
– in de bedrijven en instellingen bij het afsluiten van de CAO’s.
– op straat en in de rechtszaal om de 'zeggenschap' op te eisen over ons eigen
geld: het
uitgestelde en door de pensioenfondsen collectief beheerde loon.
4 eisen zijn daarbij richtinggevend:
1. Wij accepteren geen verslechteringen!
2. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken: AOW-leeftijd 66 jaar
3. Een goed pensioen, is een geïndexeerd pensioen
4. Iedereen moet toegang krijgen tot het pensioenstelsel, ook zzp en flex
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Voor meer informatie: reddepensioenen@gmail.com
Sluit je aan bij jouw provinciale actiecomité “Red het Pensioenstelsel”, het plaatselijke
pensioen-alarm of richt in je eigen plaats een pensioen-alarm op om elke eerste maandag van
de maand van 11.30 – 13.00 uur- 'op straat' deze 4 eisen met het publiek te delen. LAAT
VAN JE HOREN!!!

