
Publieksactie 

De maat is vol!  
Gepensioneerden en actieven die pensioen opbouwen, kom in beweging!  
 
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.  
 
Omdat vakbonden zich laten leiden door werkgevers en door op marktwerking gerichte politiek 
moeten wij, deelnemers aan pensioenfondsen, zelf in beweging komen om de roof van ons pensioen 
te stoppen. Wij moeten de uitbetaling eisen van een waardevast pensioen, waar we ons 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 prijsstijgingen! 
 
Informatiebijeenkomsten 
Samen met de SP organiseert het RhP een tiental informatie- en actiebijeenkomsten in het land, die 
worden ondersteund door 50+, NBP en Pensioenbehoud. Op die bijeenkomsten wordt informatie 
verstrekt over het politiek gesanctioneerde koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen. 
Bovendien zal de politiek gestuurde inkomensachteruitgang van ouderen door beleids- en fiscale 
maatregelen aan de kaak worden gesteld.  
 
Deze informatiebijeenkomsten zijn belangrijk, maar niet genoeg. De meerderheid van de bevolking 
blijft vooral overgeleverd in de media aan de leugens en verdraaiingen van het kabinet en de 
pensioenmaffia. Initiatieven zijn nodig waar de media niet omheen kunnen. De informatie- en 
actiebijeenkomsten worden daarom benut om de actiecomités te versterken of op te richten. *) 
 
Actie 
Deze actiecomités gaan de schandelijke praktijken aan de kaak stellen waarin huidige en 
toekomstige gepensioneerden niet krijgen waarvoor ze gespaard hebben of nog sparen. De actie wordt 
gericht op de verantwoordelijken voor deze schande: kabinet, parlement, DNB e.a. Maar de 
aanklacht wordt aangeboden aan de vertegenwoordiger in de regio van het ‘bevoegd gezag: de 
burgemeester met verzoek deze door te sturen naar de verantwoordelijken! De burgemeester is als 
deelnemer aan de ‘veiligheids-driehoek’ (verantwoordelijk voor ‘openbare orde’) ontvankelijk voor 
groeiende verontwaardiging en woede onder de gepensioneerde bevolking over het onrecht hun 
aangedaan. Bovendien dwingen financiële problemen door het niet meegroeien van pensioen met 
prijsstijgingen ouderen soms tot een beroep op het sociale vangnet van de gemeente! 
 

Centrale regie van de acties 

– naam van de actie: ‘Stop de ‘Pensioenroof ’ 
– elke actie biedt een identieke tekst van de aanklacht / eisen aan 

– elke aanbieding wordt omlijst met een publiekstrekkende activiteit: 
– een demonstratieve tocht, die wordt ondersteund door een drumband **) (alleen trommels: dat is 
zeer dreigend en trekt de aandacht!) 

– identieke tekst voor spandoeken (‘Stop Pensioenroof !’  Koopkrachtherstel! En snel!!) 

– identieke flyers met informatie en oproep zich tot aansluiten 

– tijdstip actie: zaterdagochtend vertrek 09.00 uur (dan is het nog rustig op straat en maakt een 
drumband zeer veel indruk!!) en aanbieding om 10.00 uur. Daarna kunnen in het centrum van de stad 
verder flyers worden uitgedeeld  
– de aanbieding aan de burgemeester (of plaatsvervanger) kan verder ondersteund worden met 
‘prominenten’ die zich in de pensioenstrijd hebben gemengd en/of een koor of muziekgroep  
– deelname van minimaal 50 demonstranten bij aanbieding; 

 
 
*) natuurlijk kunnen ook in andere gemeenten actiecomités worden opgericht en aan deze acties 
deelnemen! (geef je op!) 
**) het overtuigen van leden van een drumband om mee te doen aan de actie is een prima test voor onze 
argumenten dat ook zij (of vader/moeder, opa/oma) bestolen worden! 


