EEN GOED PENSIOEN

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel gaat

door!
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Beste strijdmakkers,
VOORWOORD
Hierbij de derde nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité.
Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en aanknopingspunten om de strijd voor
behoud van ons pensioenstelsel voort te zetten. Onze insteek daarbij is een zo breed
mogelijke samenwerking van allerlei initiatieven en met het oog op de verkiezingen op 17
maart 2021 richten we onze pijlen vooral op de politiek. In deze nieuwsbrief gaan we in op
ons speerpunt INDEXATIE.
OPROEP
Op 4 november a.s. vindt er een Rondetafelgesprek plaats met de Commissie Sociale
Zaken in de Tweede Kamer. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wordt dan een
demonstratie georganiseerd. Wij roepen op om voorafgaand aan de zitting, die om 10.00 uur
begint, om 09.00 uur naar het Plein, bij de entree van de 2e Kamer, te komen. Wij zullen
dan de Kamerleden duidelijk maken hoe wij over het Pensioenakkoord denken en dat wij niet
zijn 'afgedropen' nadat een meerderheid van het FNV Ledenparlement met het akkoord heeft
ingestemd! Wij doen dat met onze sandwich-borden van het Pensioen-alarm en onze flyers.
Het Plein is groot genoeg om de corona-afstand in acht te nemen! Ook Willem Heijdacker
van de petitie "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" zal er met zijn mensen zijn.
(https://www.petities.com/stop_het_korten_op_pensioenen_en_ga_indexeren?fbclid=IwAR0
209iNkKEqB8mbUvI15ZVXHJx30VlIPKdMgg5Fkld6m0HhwLuD2aZw2zc)
Kom naar Den Haag en steun die acties!!!!
STOP DE PENSIOEN OMVORMINGSWALS EN GA INDEXEREN!!!!!!!!
Zoals bekend worden veel pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd, dus niet meer
aangepast aan de gestegen lonen en prijzen. Dat heeft er voor gezorgd dat miljoenen
gepensioneerden er flink in koopkracht op achteruit zijn gegaan en ook mensen die nu nog
werken en bezig zijn met hun pensioenopbouw zullen dat straks merken.
Waar komt dit foute beleid dan toch vandaan want ondanks hardnekkige berichten in de
media is duidelijk: er is geen pensioenprobleem!
Zie onze rubriek: DE PENSIOENGRAFIEKEN VAN HUUB op de volgende pagina.

DE PENSIOENGRAFIEKEN VAN HUUB
Dinsdag 20 oktober verschenen weer de kwartaalberichten van de pensioenfondsen.
En de Pavlov-reactie en framing van kranten, politiek, DNB, pensioendeskundigen was weer
als vanouds: de dekkingsgraden zijn nog steeds te laag, er zijn te weinig pensioenpremies
betaald (Klaas Knot), dus dreigen er met name voor de grote pensioenfondsen ABP en PfZW
met 6 miljoen pensioendeelnemers pensioenkortingen.
Over (inhaal)indexatie hoor je niets meer. Ook niet van onze FNV die toch zo een “geweldig”
pensioenakkoord heeft gebaard. Geweldig ja, nog grotere onzekerheid, jaren lang!
Wat blijkt echter: de pensioenvermogens zijn gegroeid tot het hoogste niveau
ooit: € 1.612 miljard, ondanks de coronacrisis en zonder enige overheidssteun. De
huidige pensioenuitkeringen zijn voor 50 jaar gedekt, zoiets vind je nergens
anders in de wereld.
Wederom is het Nederlandse pensioenstelsel uitgeroepen tot het beste pensioenstelsel ter
wereld, voor de 3e keer achter elkaar.
Steeds meer is duidelijk dat er een politieke maffia bezig is om alles te doen om dit beste
pensioenstelsel naar de Filistijnen te helpen en het enorme pensioenvermogen (ONS
UITGESTELD LOON) te gaan verkwanselen aan de vrije markt. Stap voor stap wordt de
bijzondere positie van onze pensioenfondsen in Europa uitgehold.
In onderstaand overzicht ziet U de riante financiële positie van onze pensioenfondsen, een
sterkere financiële sector vind je nergens.

Probleem is wel dat de overheid als grootste werkgever in Nederland belang heeft bij het
door laten rollen van de onnodige geldverslindende pensioen omvormingswals.
Werkgevers zijn de grote winnaars van het Pensioenakkoord. Premieafdrachten worden
gemaximeerd en risico’s komen voortaan volledig voor rekening van pensioendeelnemers. De
vakbonden raakten de grip op indexatie kwijt door koppeling met andere zaken, die niets
met het pensioenvermogen te maken hebben. De politiek is verslaafd geraakt aan
verzelfstandiging en privatisering.
Ons streven is daarom onze volksvertegenwoordigers alsnog te laten inzien, dat zij op het
verkeerde been zijn gezet door regering, DNB én Netspar. Netspar dat Koolmees zogenaamd
van onafhankelijk advies voorziet, maar is opgericht door overheid én pensioenindustrie die
groot belang hebben bij het voor ons als pensioendeelnemers uitermate slechte nieuwe
pensioenstelsel.
Fouten zijn gemaakt bij het ontwerpen van het Financieel toetsingskader (FTK) waarop de
extreem lage rekenrente is gebaseerd, waarmee onze pensioenfondsen zich wat betreft
hun toekomstige pensioenverplichtingen arm moeten rekenen. Omdat regering, DNB en
Netspar de gemaakte fouten niet willen toegeven, ook niet nadat de Hoge Raad in 2012 en
2019 bevestigde dat de uitgangspunten onjuist zijn, hebben de Stichting Pensioenbehoud en
KBO Brabant de Staat in september 2019 voor de rechter gedaagd. De eerste zitting vindt
plaats op 27 november 2020. Wij steunen als Landelijk Actiecomité dit initiatief en roepen
pensioendeelnemers op de procedure te steunen door donateur te worden. Zie voor meer
informatie https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/.
Zonder slag of stoot krijgen wij de politiek niet op andere gedachten gebracht. Daarvoor
zullen monsterverbonden moeten worden gesloten. Wij ondersteunen daarom het initiatief
van het Pensioenlegioen op het vlak van indexatie https://pensioenlegioen.nl/ met name
gezien hun toezegging de benodigde media aandacht rondom 4 november a.s. te kunnen
genereren, wat gevoegd bij onze ervaring met het ontwikkelen van vakbondsmacht een
goede deal zou kunnen zijn. Sluit je aan bij het pensioenlegioen om de media aandacht
mogelijk te maken.
Ook werken wij samen met De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
https://www.pensioenbelangen.nl/ de nestor in het gezelschap opgericht op 12 mei 1919.
Informeer familie, vrienden, kennissen en buren en geef hun e-mailadressen aan ons door
zodat wij elkaar kunnen bereiken. DAT KAN DOOR TE MAILEN NAAR:
info@redhetpensioenstelsel.nl
In de volgende nieuwsbrieven die we ook binnenkort willen uitgeven zullen we dan verder
ingaan op de (onnodige) stijging van de pensioenleeftijd, de onnodige omvorming van ons
pensioenstelsel en op het behoud en versterking van de zeggenschap over ons pensioen, ons
uitgesteld loon en waarom dat als onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden in stand moet
blijven.

