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Solidariteitsverklaring kaderleden Sector Senioren 

 
De sector “FNV-Senioren” is de belangenorganisatie van gepensioneerden binnen de FNV. Voor 
ouderen komt de strijd om het behoud van koopkracht op de eerste plaats. Hiervoor is het 
indexeren van de pensioenen de belangrijkste voorwaarde. Wij nemen niet meer deel aan cao-
onderhandelingen en moeten andere wegen vinden om onze belangen behartigen. Het indexeren 
van de pensioenen is niet alleen van belang voor ouderen, maar ook voor de werkenden omdat 
ook hun pensioenopbouw hiervan wordt afgeleid! 
Strijd voor indexering nu bepaalt de hoogte van het pensioen later!  
 
FNV-Senioren heeft 2 jaar geleden een actiecomité gevormd om haar eisen kracht bij te zetten: 
het Werkcomité Pensioenacties: de WPA dat samen werkt met de LCR, de Landelijke Coördinatie 
Actiecomités “Red het Pensioenstelsel”, die in de provincies actief zijn.  
WPA en LCR gaan in de pensioenstrijd voor 4 eisen: 

 op tijd kunnen stoppen met werken  
 een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen 
 iedereen krijgt toegang tot het pensioenstelsel. Ook: ZZP en Flexwerkers 
 wij accepteren geen verslechteringen  (de Offensief-eis' waarmee FNV reageerde op het 

regeerakkoord van 2017)  

 
Het binnenhalen van deze eisen zal niet eenvoudig zijn gezien de belangen die op het spel staan. 
Werkgevers (met daarbij de overheid als grootste werkgever) weten zich gesteund door het 
kabinet Rutte 3. Het opbouwen van vakbondsmacht is dan ook noodzakelijk om onze eisen kracht 
bij te zetten tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Voor 
vakbondsmacht is eenheid en solidariteit onder de leden een voorwaarde. Die twee zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit dit standpunt vinden WPA en LCR het 
onaanvaardbaar dat in 2020 enkele pensioenfondsen door rekenregels die politiek zijn 
vastgesteld waarschijnlijk moeten korten op de pensioenen van hun deelnemers. Dit terwijl het 
vermogen in de pensioenfondsen nog nooit zo groot is geweest en nog steeds verder groeit! Om 
de eenheid en solidariteit onder alle gepensioneerden en werkenden te benadrukken wil WPA/LCR 
in deze pensioenconferentie de volgende verklaring voor leggen en in stemming brengen: 
 
 

V E R K L A R I N G 
Kaderleden van FNV-Senioren, bijeen op de pensioenconferentie van de Sector 
op 11 december 2019, verklaren dat -zeker gezien het enorme pensioenvermogen 
in de fondsen- VOOR ALLEN verslechtering van pensioenen per 1/1 '20 door 
korting onaanvaardbaar is. Zij dragen de Sectorraad en het Sectorbestuur op de 
inbreuk op eenheid en solidariteit, die hier het gevolg van is, bij het FNV-Bestuur 
en in het FNV-Ledenparlement aan de orde te stellen teneinde samen op zeer 
korte termijn maatregelen te ontwikkelen en acties voor te bereiden om alle 
kortingen op pensioenen, ongeacht welk fonds, te voorkomen cq ongedaan te 
maken!  


