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Pensioendeskundigen slaan alarm

Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het
pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er
meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de
prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.
Henk Hemmers toont in een (onderbouwde) brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aan
dat er zonder problemen voor de fondsen kan worden geïndexeerd vanaf 2008!
https://redhetpensioenstelsel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Geachte-dames-en-herenfractievoorzitters-1.pdf
Twee hoogleraren van ‘onverdachte huize’, Roel Beetsma afkomstig uit de ‘Netspar-stal’ en Sweder van
Wijnbergen ooit lid PvdA, in 1997 door D66-minister Wijers als secretaris generaal naar zijn
ministerie gehaald) betogen dat de nieuwe wet de problemen niet zullen oplossen alleen veel groter
maken.
https://redhetpensioenstelsel.nl/wp-content/uploads/2021/09/201200902-NRC-Een-nieuwpensioenstelsel-Het-huidige-systeem-functioneert-uitstekend.pdf
Eduard Bomhoff, hoogleraar in Maleisië en minister in het kabinet Balkenende 1 veegt in verschillende
artikelen in Wynia’s Week de vloer aan met het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandse Bank
(DNB).
https://redhetpensioenstelsel.nl/archief/

De maat is vol, kom op voor je recht?

De deelnemers aan pensioenfondsen moeten in beweging komen om de roof van hun pensioen te
stoppen. Zij moeten de uitbetaling eisen van een waardevast pensioen, waar ze hun hele werkzame
leven voor gespaard hebben. Alleen met publieke actie, met het ontwikkelen van ‘macht’, kunnen de
honderden miljarden in de fondsen worden gebruikt voor uitbetaling van de sinds 2008 verloren
koopkracht en verhoging van de pensioenen met de prijsstijgingen.
‘Red het Pensioenstelsel’ en de SP organiseren informatiebijeenkomsten en acties om de bevolking te
informeren en in beweging te brengen!
Doe mee, geef je op en verspreidt deze oproep onder familie en kennissen!!
PENSIOEN GAAT IEDEREEN AAN!!
https://redhetpensioenstelsel.nl

