Indexatie voor elke generatie
Wij eisen uitvoering
arbeidsvoorwaarde pensioen
zie: www.redhetpensioenstelsel.nl

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde:
Elke maand spaar je voor je pensioen. Hoeveel is in de cao geregeld!
Pensioen is de uitbetaling van dat uitgestelde, gespaarde loon
dat in pensioenfondsen wordt beheerd en rendement oplevert.
De premie is afgestemd op een waardevast, dus geïndexeerd, pensioen.
Pensioen is een aanvulling op de AOW.

Wij eisen indexatie:
uitvoering van de arbeidsvoorwaarde pensioen!!!
In de pensioenfondsen zit meer dan voldoende (zie achterzijde) voor indexatie:
aanpassing van pensioenen aan prijsstijgingen. Het is ons geld!
Vanaf 2008 zijn de meeste pensioenen niet meer geïndexeerd!
In dezelfde tijd zijn de middelen in de fondsen meer dan verdubbeld, bijna verdrievoudigd!
Daarmee zou 50 jaar pensioen kunnen worden uitbetaald, zonder dat er iets bijkomt.

Wij eisen:
25% pensioenverhoging

Het verlies aan koopkracht van de pensioenen is vanaf 2008 opgelopen tot bijna 25%.
De pensioen moeten dus onmiddellijk met 25% worden verhoogd en daarna
verder stijgen met nieuwe prijsverhogingen. Dit is ook van belang voor
werkenden. Hun toekomstig pensioen wordt afgestemd op de pensioenen nu!

Wij eisen:
eenmalig anderhalf pensioen-jaarinkomen van 2008

Door niet-indexatie hebben gepensioneerden vanaf 2008 een koopkrachtverlies
geleden van totaal 166%. Dat is ruim anderhalf jaarinkomen aan niet ontvangen
aanvullend pensioen.
Gepensioneerden die in 2008 al met pensioen waren moeten daarom een eenmalige
uitkering krijgen van 1,66 x het jaarinkomen. Andere gepensioneerden ontvangen
een eenmalige uitkering afhankelijk van de datum van hun pensionering.
Uiteraard moet de pensioenopbouw van werkenden ook worden aangepast.

Eerste reden van bestaan vakbeweging:
Strijd voor (uitgesteld) loon !!!
Agendeer

uitvoering arbeidsvoorwaarde pensioen
in de eigen sector of bond:
Bedrijfsledengroepen
Sectorraad
Sectorbestuur
Fractie sector Ledenparlement
Bondsbestuur

Dwing

indexering van het pensioen
af
bij het eigen pensioenfonds

Meld je aan
bij het
Actiecomité ‘Red het Pensioenstelsel’
info@redhetpensioenstelsel.nl

oranje lijn : groei activa (vermogen) pensioenfondsen per jaar over de periode
2008 - 2020 (van 600 naar ruim 1600 miljard)
blauwe lijn : verlies aan koopkracht aanvullend pensioen per jaar over de periode 2008 2020 (van 0 naar 25%)
rode lijn : samengevoegd (opgestapeld) koopkrachtverlies aanvullend pensioen over de
periode 2008 - 2020 (totaal 166 %)

