Herstel KOOPKRACHT AOW en pensioen
– Herstel achterstallige indexatie pensioenen
en gemiste pensioenopbouw van de werkenden
– Onvoorwaardelijke koppeling
AOW en minimumloon

Sluit je aan:
info@redhetpensioenstelsel.nl
www.redhetpensioenstelsel.nl

Red het Pensioenstelsel
ondersteunt de campagne:

Nederland Verdient Beter!
De FNV campagne ‘Nederland Verdient Beter’ komt op het juiste
moment. De inkomenscrisis moet gestopt worden. Grote bedrijven en
grootverdieners moeten bijdragen aan het oplossen ervan.
De lonen en pensioenen moeten omhoog om de ongekende daling van
hun koopkracht te keren. Politieke en economische oorzaken liggen
hieraan ten grondslag! Lage en midden inkomens zijn al in grote
financiële en sociale problemen gekomen.
De overheid treedt weinig doortastend op. Daarom zijn Initiatieven en
acties nodig om de koopkracht te herstellen en de grootverdieners hun
deel te laten betalen.
De campagne ‘Nederland Verdient Beter’ maakt dit duidelijk.
FNV vervult met de campagne haar rol als belangenbehartiger van de
werkende bevolking. Daarmee wordt EENHEID van een strijdbare
vakbeweging vormgegeven. Want alleen met bundeling van krachten en
solidariteit worden de grootverdieners en hun politieke vrienden gedwongen de
koopkracht te herstellen.
Eenheid betekent alle sectoren van de vakbeweging betrekken in de strijd voor
koopkracht. Ook die sectoren die geen strijdmiddel als een cao hebben.
Gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en zelfstandigen moeten worden
ingeschakeld met de middelen waarover zij beschikken. De vakbeweging moet
dat faciliteren.
De verhoging van de AOW met 10% is mooi, maar wel voor de helft een sigaar
uit eigen doos omdat een andere toeslag, de IO-AOW, wordt wegbezuinigd. En
ook is het koopkrachtverlies van de voorgaande jaren daarmee niet ingehaald.
De eenmalige toeslag van €1300 in 2022 zal ook voor 2023 nodig zijn. En ook
de lage en middeninkomens zullen een toeslag moeten krijgen!
Aanvullende pensioen zijn door bijna alle pensioenfondsen al 13 jaar niet
geïndexeerd. De indexatie die dit jaar is uitgekeerd dekt volstrekt het
koopkrachtverlies van minstens 25% niet. De met uitgesteld loon en het
rendement daarop opgebouwde vermogens in de fondsen zijn ruim voldoende
om het verlies aan koopkracht in die 13 jaar goed te maken. Actie-initiatieven
van pensioendeelnemers zijn nodig zijn om met hun eigen gespaarde geld in de
fondsen hun koopkrachtverlies te compenseren.
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Verhoging van de AOW naar een leefbaar niveau;
Herstel koopkrachtverlies door indexatie van pensioenen
Herstel van de gemiste pensioenopbouw voor de werkenden

