“Hoeveel
pensioen
krijg ik
straks nog
per maand?”

EEN GOED PENSIOEN
IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
Landelijk Actiecomité van FNV-kaderleden
RED HET PENSIOENSTELSEL
We blijven strijden voor behoud en verbetering van, en zeggenschap over, het BESTE
PENSIOENSTELSEL TER WERELD. Daarmee willen we bijdragen aan “Het keren van de race
naar beneden”, een besluit van het FNV congres van 2017! Speerpunt in de strijd is:
vasthouden aan “de vier eisen” waarvoor twee jaar actie werd gevoerd:

Indexatie voor iedere generatie

Inmiddels hebben gepensioneerden, door het ontbreken van indexatie, zeker 20% aan koopkracht
ingeleverd. Premiebetalers aan pensioenfondsen bouwen hierdoor eveneens 20% minder pensioen
op. Het vermogen van de pensioenfondsen en de rendementen die daarmee behaald worden
maken indexatie meer dan mogelijk. Alleen de politiek vastgestelde ‘rekenrente’ verhindert dat!

Een goed pensioen voor iedereen

Toegang tot het pensioenstelsel ook voor ﬂexwerkers en ZZP-ers. Wettelijke verplichting zal
‘concurrentievervalsing’ tussen ZZP-ers onderling en met CAO-medewerkers door de te betalen
pensioenpremies uitschakelen.

Stijging AOW-leeftijd stoppen

Stijging van de AOW- en pensioenleeftijd moet worden gestopt en terug gedraaid omdat die
onwenselijk (ongezond) en (ﬁnancieel) onnodig is. Eerder stoppen, in het bijzonder voor zware
beroepen, moet mogelijk gemaakt worden, de RVU-boete moet worden afgeschaft. De eﬀecten van
de ‘corona-uitbraak’ op de arbeidsmarkt stellen eerder stoppen met werken opnieuw aan de orde,
ook om banen voor jongeren vrij te maken.

Geen verslechteringen
De uitwerkingen van het ‘pensioenakkoord’ beloven voor
werkenden en gepensioneerden niet veel goeds. Dus waarom het
huidige pensioenstelsel, het beste ter wereld, afschaﬀen?
Meer weten en doet u mee? Ga naar www.redhetpensioenstelsel.nl

PENSIOEN IS EEN ARBEIDSVOORWAARDE EN DAT MOET ZO BLIJVEN!!
De hoogte van de uitkering moet uitgangspunt blijven van het stelsel. Niet de hoogte van de
premie!

Voor het realiseren van onze eisen is vakbondsmacht nodig. Die vereist grote
betrokkenheid van leden en potentiële leden bij de vakbond.
Word lid en strijd met ons mee voor het behoud van het pensioenstelsel.
Lees alles op www.redhetpensioenstelsel.nl
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