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Pensioenakkoord in de prullenbak omdat niet aan de voorwaarden is voldaan  
Het FNV-bestuur en het Ledenparlement hebben in 2020 in meerderheid ingestemd met het 
pensioenakkoord onder voorwaarden die voor de leden van groot belang zijn: 
 
– (onmiddellijke) indexatie van de pensioenen. 
– overeind houden van een collectief en solidair stelsel (handhaving ‘verplichtstelling’) 
– eerder stoppen met werken mogelijk voor ‘zware beroepen’. 
 

Inmiddels blijkt dat aan al deze voorwaarden op geen enkel wijze wordt voldaan!! 
 

Indexering 

In de FNV-Nieuwsbrief voor FNV Senioren eist Willem Noordman onmiddellijke indexatie van de pensioenen 
per 1/1 2022. Hij heeft het niet over indexatie vanaf het moment dat het LP instemde met het 
pensioenakkoord in juni 2020. Laat staan dat hij inhaal-indexatie eist vanaf 2008. Sinds die tijd is er (door de 
meeste pensioenfondsen) niet meer geïndexeerd en stegen de middelen om pensioen uit te keren van ca. 
600 miljard naar ruim 1900 miljard!! De “eis” van Willem Noordman (c.q. de FNV) is dus veel te bescheiden 
en komt niet tegemoet aan het realiseren van een inkomen waarvoor leden in hun werkzaam leven hebben 
gespaard of sparen. Niettemin is de reactie van staatssecretaris Dennis Wiersma (weten we het nog: ooit 
voorzitter van FNV-Jong!!!) dat er pas geïndexeerd kan worden als de Wet Toekomst Pensioenen door het 
parlement is gejast!!  
Het demissionaire kabinet Rutte, dat zich tot ‘passen op de winkel’ zou moeten beperken heeft dus het lef 
de volksvertegenwoordigers te chanteren en een voorwaarde te negeren van het FNV-ledenparlement bij 
het pensioenakkoord (FNV vormt het belangrijkste draagvlak onder akkoord!!).  
Willem Noordman, het Hoofdbestuur van FNV, zou zich uit het pensioenakkoord moeten terugtrekken!  

 
Nieuwe pensioenwet jaar uitgesteld        Indexering in 2022?  
 

 

Collectief en solidair stelsel 
Om een collectief en solidair stelsel (en daarmee de verplichtstelling) niet in gevaar te brengen heeft FNV 
(en CNV) geëist dat in het nieuwe stelsel een solidariteitsreserve wordt ‘ingebouwd’. Hiermee wordt de 
uitzonderingspositie van het Nederlandse stelsel in Europa gehandhaafd en hoeven pensioenfondsen niet 
te concurreren met pensioenverzekeraars. Een onderzoek van de pensioen-denktank Netspar toont aan dat 
de in het wetsontwerp opgenomen solidariteitsreserve ondeugdelijk is. Het collectieve en solidaire stelsel 
komt daardoor in groot gevaar! Verwacht wordt dat de verplichtstelling in het nieuwe stelsel onder de 
huidige Europese regelgeving komt te vervallen. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit nou net de bedoeling 
is van het huidige kabinet: de ontmanteling van het laatste bolwerk van de na de oorlog opgebouwde 
verzorgingsstaat! 
Belangrijke reden waarom FNV zich uit het pensioenakkoord zou moeten terugtrekken!  

 
Nieuwe vertraging dreigt voor pensioenhervorming 

EEN GOED PENSIOEN 

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel gaat door! 
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Eerder stoppen met werken 

Voor veel leden is niet alleen de hoogte van de uitkering, maar ook het tijdstip van pensionering van belang. 
Vooral voor leden met ‘zware beroepen’ is dit essentieel. Uit de praktijk blijkt dat de toezegging hierover 
een ‘wassen neus’ is.  Door niet indexering van de pensioenopbouw hebben werkenden ruim 20% van de 
waarde daarvan verloren. Omdat eerder stoppen met werken om en nabij 6% van de pensioenopbouw kost 
is daarmee al drie jaar eerder stoppen met werken verspeeld.  
Reden te meer dat FNV zich uit het pensioenakkoord moet terugtrekken.  
 
Kritiek op vroegpensioenregeling                           Gezond lang doorwerken is een illusie voor zware beroepen 

 
 
De maat is vol, het pensioenakkoord moet van tafel, kom op voor je recht! 
Leden van de FNV en deelnemers aan pensioenfondsen, moeten in beweging komen om de pensioenroof 
te stoppen. Kom naar de informatie- en actiebijeenkomsten die ‘Red het Pensioenstelsel’, SP,  50+, 
Nederlandse Bond Pensioenbelangen en Stichting Pensioenbehoud organiseren.  
 
Doe mee, geef je op via de website en verspreid deze oproep onder familie en kennissen!!  
PENSIOEN GAAT IEDEREEN AAN!! 

 
https://redhetpensioenstelsel.nl 
 
 
 
 
 

 

https://redhetpensioenstelsel.nl/wp-content/uploads/2021/10/Kritiek-op-vroegpensioenregeling.pdf
https://redhetpensioenstelsel.nl/wp-content/uploads/2021/10/Gezond-lang-doorwerken-is-een-illusie-voor-zware-beroepen.pdf
https://redhetpensioenstelsel.nl/

