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Steeds meer berichten in de media wijzen erop dat pensioenfondsen er helemaal niet zo slecht voor 
staan als minister Koolmees beweert. Zelfs met de belachelijke rekenrente (waarin alleen rente en 
geen rendementen van de fondsen mag worden meegenomen) stijgen de dekkingsgraden.  
(Lees meer: https://redhetpensioenstelsel.nl/wp-content/uploads/2021/07/FD-1-juli-2021-
Dekkingsgraden-vliegen-omhoog-maar-stijging-pensioen-zit-er-niet-in.pdf 
 
Maar die cijfers deugen niet volgens minister Koolmees en daarom krijgen de pensioenen geen 
‘prijscompensatie’ (mogen niet worden geïndexeerd). “Manipulatie met de rekenrente schept alleen 
geld in boekhoudkundige zin” volgens Koolmees. 
(Lees meer https://www.pensioenbelangen.nl/nieuws/nieuws/1146-wilma-berkhout-minister-koolmees-
wil-geen-koopkrachtverbetering-voor-ouderen 
(Zie grafiek Huub) 
 
Een minister die kennelijk, hoe dan ook de pensioenen niet wil aanpassen aan de gestegen prijzen en 
tarieven, houdt ons pensioeninkomen in ijzeren greep. Daardoor is vanaf 2009 de koopkracht van ons 
pensioen met 25% afgenomen). De minister heeft er geen boodschap aan dat het helemaal niet om 
‘zijn’ geld of geld van de overheid gaat, maar om het gespaarde, uitgestelde loon van de deelnemers dat 
pensioenfondsen beleggen, ons geld dus!!!  Onbegrijpelijk dat de vakbonden zoals FNV, dit over hun 
kant hebben laten gaan. Ervan uitgaande dat de kerntaak van de vakbond: het inkomen van de leden 
betreft!! 
(Lees meer: De Arbeidsvoorwaarde Pensioen 
 
Over de motieven van Koolmees en de FNV-leiding kunnen wij alleen maar gissen. Aan te nemen is dat 
zij hopen dat met niet-indexering het vertrouwen in het bestaande pensioenstelsel verder afneemt en 
alsook de kritiek op het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel door de 
murw geslagen deelnemers aan pensioenfondsen wordt omarmd. Want die wet biedt uitzicht (geen 
zekerheid!!!) op indexatie. Maar dan wel pas in 2027 als de wet in werking treedt. Dan zijn inmiddels 
honderdduizenden gepensioneerden, die vanaf 2009 geen indexatie ontvingen overleden!!! 
Bovendien is het zeer de vraag of gepensioneerden ooit nog aan indexatie gaan toekomen. In het 
wetsvoorstel wordt het pensioenvermogen als één geheel belegd, maar wordt het rendement ongelijk 
over de leeftijdsgroepen verdeeld. De gepensioneerden krijgen het zogenaamde 
‘beschermingsrendement’. Dit wordt waarschijnlijk het rendement van renteloze staatsleningen dat 
door de DNB wordt vastgesteld en met beleggingen in renteloze staatsleningen kun je nooit de 2% 
inflatie waar de ECB op aanstuurt compenseren. 
(Lees meer https://fd.nl/economie-politiek/1389206/pensioen-gaat-na-spectaculair-herstel-
dekkingsgraden-voorlopig-niet-omhoog) 
 
Ondertussen blijft de pensioenpot groeien door de rendementen die gemaakt worden en door het niet-
indexeren. Nu al ruim 1700 miljard gespaard uitgesteld loon van de deelnemers en het rendement 
daarop. Wat moet er met deze enorme berg middelen om pensioenen uit te keren gebeuren als het 
nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd. De ‘pensioenwereld’ maakt zich hierover druk: over ons 
gespaarde en collectief belegde geld.  
(Lees meer https://fd.nl/economie-politiek/1377197/hoe-verdeel-je-een-erfenis-van-1700-mrd) 
 

EEN GOED PENSIOEN 

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel gaat door! 
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Door alle opwinding over de pensioenroof die zich voor onze ogen voltrekt raakt helemaal buiten 
beeld waar het met een solidair en collectief pensioenstelsel om zou moeten gaan: om een 
arbeidsvoorwaarde waardoor je tijdens je werkzame leven spaart om bij pensionering het dan 
bereikte levenspeil van jou en je partner te kunnen voortzetten!  
De vakbonden, waaronder FNV, hebben met de aanvaarding van het Pensioenakkoord deze 
arbeidsvoorwaarde weggeven. Het gaat in de nieuwe wet niet meer om het voortzetten van je 
levensstandaard na pensionering. Het gaat slechts om premie en om rendement. Je merkt later wel wat 
je daar later voor terugkrijgt aan pensioen! Een casino-pensioen dus!  
Lees meer Het pensioenvraagstuk uitgelegd 
 

O P R O E PEN 
1. Sluit je aan 
Het Actiecomité Red het Pensioenstelsel stelt vast dat haar twijfels in 2019 bij het Pensioenakkoord, 
dat feitelijk een AOW-akkoord was, terecht waren en roept vakbondsleden op zich bij haar te melden 
om in en buiten de vakbonden de strijd aan te gaan om het huidige pensioenstelsel te redden en te 
verbeteren. (info@redhetpensioenstelsel.nl)  
 
2. De Pensioenroof inzichtelijk per pensioenfonds 
Het Actiecomité beseft dat het solidaire en collectieve pensioenstelsel alleen gered kan worden als 
deelnemers daarvoor in actie komen. Om de pensioenroof voor iedereen inzichtelijk te maken wil het 
comité per pensioenfonds het verlies aan koopkracht en de groei van de middelen sinds 2008 van elk 
fonds berekenen. Hiervoor moeten de jaarrekeningen van het fonds worden opgevraagd en 
bestudeerd. Dit is een enorme klus waardoor het comité zich voorlopig moet beperken tot de grote 
fondsen. Daarom roepen we iedereen op die dit voor zijn eigen pensioenfonds wil doen. Meld je bij het 
Actiecomité (info@redhetpensioenstelsel.nl) en wij ondersteunen je bij het boven tafel krijgen en 
interpreteren van de cijfers!  
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