
 
 
 
 

 
 

 

 
NIEUWSBRIEF 17, juli 2022 

Kernteam Landelijk Actiecomité RED HET PENSIOENSTELSEL 

info@redhetpensioenstelsel.nl 
http://www.redhetpensioenstelsel.nl 

 

Komende acties :  

Informatie- en Actie bijeenkomsten met SP 
15 juli Den Haag, 12 aug Nijmegen, 13 aug Tilburg, 22 aug N-H N, 9 sept Zutphen, 30 
sept Zwolle  
Aanmelden bij   https://www.sp.nl/pensioen  

 
Behandeling Wet Toekomst Pensioenen (WTP) weer uitgesteld 

Beantwoording van alle vragen over het wetsvoorstel WTP en verwerking van wijzigingen 
leiden ertoe dat de WTP pas na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken en op zijn 
vroegst op 1 juli 2023 kan worden ingevoerd.  
Ondertussen groeit de kritiek van deskundigen op het wetsontwerp met als belangrijkste 
aspect de uitvoerbaarheid. De wet is mede door de individualisering zo ingewikkeld dat 
speciale computerprogramma’s nodig zijn om de wet uit te kunnen voeren. En de miljoenen 
die daarvoor nodig zijn komen voor rekening van de pensioenfondsen, dus voor ons 
gespaarde en collectief beheerde uitgestelde loon. De discussie over de rekenrente gaat 
intussen gewoon door. 
(Vijf rekenrentes in het Pensioenakkoord) 

 
Indexatie 

Haar studie over de hoge inflatie van de CPB bevat een zeer opmerkelijk advies. Een eenmalige 
loongolf kunnen de bedrijven gezien hun hoge winsten makkelijk betalen en daarmee zou de 
inflatiepijn bij de huishoudens van werkenden worden recht getrokken. Maar het CPB is hier 
wel wat te beperkt. In de uitzending van Zwarte Zwanen van 28 juni kwam ook een 
onthutsend beeld naar voren. (kijk ook op 5 juli naar Zwarte Zwanen).  
Terwijl de pensioenvermogens in de jaren 2008 t/m 2021 met € 1267 miljard zijn gestegen is 
de koopkracht van de aanvullende pensioenen in dezelfde periode gedaald met ca. € 55 
miljard. Het advies van de CPB had dus ook betrekking moeten hebben deze 
indexatieachterstand eenmalig in te lopen. Gezien de enorme omvang van het 
pensioenvermogen van meer dan € 1.800 miljard is dat niet meer dan 3% van dat vermogen.  
 
Nu de rekenrente, mede door ECB beleid, weer is gaan stijgen kunnen de pensioenfondsen 
ondanks de verwerpelijke veel te lage ‘rekenrente’ weer wat gaan indexeren. Maar 
pensioenfondsen, kabinet en ook de FNV-top blijven volhouden dat de (herstel)indexatie en 
haalindexatie onbetaalbaar blijven!! Terwijl het effect op de fondsen gering is. (zie hierboven 
bij CPB-advies). Herstelindexatie wil zeggen dat de pensioenuitkering nu inmiddels bijna 27% 
hoger zou moeten zijn dan in 2008 om de koopkracht van het pensioen te herstellen. De 

EEN GOED PENSIOEN 

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel  
gaat door! 
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jaarlijkse kosten van de pensioenuitkeringen zouden dan 44 miljard bedragen in plaats van 35 
miljard. 
Inhaalindexatie wil zeggen een eenmalige uitkering om de gemiste koopkracht, opgeteld van 
de jaren 2008 t/m 2021, te compenseren. Dat gaat om een totaalbedrag van 56,5 miljard. 
De Volkskrant 29-06-2022  

Pensioenvermogens voor en na indexatie pensioenuitkeringen 2008 2021 

Structurele kosten indexatie 2008 2021 

 
Bezwaar tegen invaren 

Hoewel de WTP nog lang geen wet is, lopen de grote pensioenfondsen daarop al vooruit. 
Daarom roepen we op om aan te sluiten bij de actie van Mart Moonen en bezwaar te maken bij 
je pensioenfonds tegen ‘invaren’. Ook is er een bezwaarmodel voor het ABP bijgevoegd. 
Voorbeeldbrief invaaractie 2022  Voorbeeldbrief invaaractie ABP 

 
FNV-top gooit opnieuw deur dicht 

Het antwoord van de FNV-top op ons voorstel tot EENHEID op 10 juni bij het Facet (VIDEO) 

gaf ons het vertrouwen dat we gezamenlijk aan die eenheid gingen bouwen. Eenheid voor het 
herstellen van de koopkracht van werkenden en gepensioneerden, voor lonen en uitkeringen! 
Maar de reactie van de bondssecretaris om aan de slag te gaan laat zien dat we weer terug bij 
AF zijn. Kritische geluiden worden nog steeds zoveel mogelijk geweerd en als Actiecomité zijn 
we nog steeds niet welkom in de vakbondshuizen. Zie ook:  De FNV top blijkt niet gevoelig 
voor argumenten maar voor de macht van het getal.  
Dus laten we de regionale actiecomités versterken, roep de achterban op en praat ze bij over 
het pensioendossier en de noodzaak van EENHEID in FNV voor de belangen van alle leden! 
Gebruik de bijeenkomsten met de SP ook voor versterking van de actiecomités!  
Op de pensioenbijeenkomsten die het FNV-pensioenteam organiseert over de WTP blijkt de 
overgrote meerderheid van de aanwezigen niet geïnformeerd en hebben en worden grote 
vraagtekens gezet en twijfels geuit bij de uitkomsten van de WTP. Daarop moeten we inspelen! 
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