
 

 

 

 

 
 

RED ONS PENSIOENSTELSEL 
Het mooie Nederlandse pensioenstelsel waar wij trots op zijn, staat onder grote druk. Door de flexibilisering 

van de arbeidsmarkt en de snel groeiende groep ZZP-ers, bouwen steeds meer mensen geen of te weinig 

aanvullend pensioen op. Dit bedreigt de solidariteit en daarmee het voortbestaan van ons pensioenstelsel. 

Tegelijkertijd gaan steeds meer mensen op hun knieën richting hun oude dag. Als het aan het kabinet ligt, 

blijft de AOW-leeftijd stijgen. Elk jaar dat we gemiddeld ouder worden, moeten we een jaar langer werken. 

Dat is voor steeds meer mensen niet haalbaar.  

 

De pensioenpotten zijn beter gevuld dan ooit (ook voor de jongeren) en de pensioenfondsen behalen goede 

rendementen. Maar de koopkracht van huidige en toekomstige pensioenen worden onnodig uitgehold door 

lage-rentebeleid en zeer strenge rekenregels. Pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd. Kortom: we 

moeten steeds langer werken voor minder pensioen. Hoog tijd voor een Offensief! Iedereen op tijd een goed 

pensioen! 
 

ONZE EISEN 
1. Iedere werkende, jong en oud, vast en flex, moet uitzicht hebben op een goede en collectieve 

pensioenvoorziening. Iedere werkende moet kunnen meedoen. Dit moet wettelijk verankerd 

worden. 

2. De FNV wil een goed pensioen voor jong en oud. Dat betekent een hoger AOW-inkomen en een 

aanvullend pensioen dat voldoende koopkracht geeft. Pensioen en pensioenopbouw moeten weer 

geïndexeerd worden. Aan de cao-tafels eisen we een goede pensioenopbouw en van de politiek 

eisen we evenwichtige rekenregels.  

3. De AOW-leeftijd moet niet worden verhoogd. De snelle verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot een 

ongezonde, onhoudbare situatie. In cao’s moeten afspraken gemaakt kunnen worden over vroeger 

uittreden. 
 

BEZOEK EEN BIJEENKOMST IN JE EIGEN PROVINCIE 
Wij roepen de hele werkende en gepensioneerde bevolking in Nederland op om met ons de strijd aan 

te gaan en vakbondsmacht te vormen voor redding en verbetering van het beste pensioenstelsel ter 

wereld. Sluit je aan bij deze strijd, door actief te worden in onze lokale vakbondsgroepen of door één 

van onze bijeenkomsten te bezoeken. Je kunt terecht op: 

 
 

 
 

Daarnaast organiseren we op steeds meer plaatsen een maandelijks  

pensioenalarm. Jong en oud: van harte welkom!  

  

DINSDAG 

20 
FEBRUARI 

14:00 UUR 

DINSDAG 

27 
MAART 
19:30 UUR 

DINSDAG 

1 
MEI 

 



WAT IS ER AAN DE HAND?  
Het Nederlandse Pensioenstelsel heeft drie pijlers. De eerste is de Algemene Ouderdomswet (AOW) 
die er voor zorgt dat iedereen op de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering krijgt, nu is dat 66 jaar. 
De tweede is het collectieve pensioen: we betalen als werkenden in Nederland pensioenpremie, dat 
heeft gezorgd voor volle pensioenfondsen. Op de pensioengerechtigde leeftijd krijgen we daaruit een 
aanvullende uitkering bovenop de AOW. Ten derde zijn er de individuele regelingen. Iedereen die dat 
financieel kan en wil, kan op eigen kosten zich bijverzekeren.  
  

Werknemers die pensioenpremie betalen hebben via pensioenfondsen een reserve opgebouwd van 

ruim 1300 miljard euro. Met dit bedrag kunnen wij tientallen jaren zekerheid geven aan 

pensioenuitkeringen. Het pensioenstelsel heeft bovendien bewezen solide te zijn! Het is ons geld: 

pensioen is een arbeidsvoorwaarde en pensioenpremie deel van de 'loonruimte'. Wij willen hoger loon 

en genoeg pensioenopbouw, werkgevers willen lagere loonkosten en minder premies betalen. En de 

overheid heeft ons met onevenwichtige rekenregels (in het FTK, Financieel Toetsingskader) 

opgezadeld, waardoor het lijkt alsof ons pensioenstelsel niet langer voldoet aan toekomstige 

verwachtingen. Individuele pensioenpotjes zouden volgens de politiek uitkomst bieden, want dan 

verschuift het risico naar de individuele deelnemers. De werkgevers zijn blij, zij hoeven dan geen 

extra premie meer bij te storten. 

 

Beste collega’s laat je niet voor de gek houden: de pensioenpot is gedurende decennia door blijven 

groeien met een gemiddeld rendement van 7%. Daarom zijn we als vakbond in verzet gekomen tegen 

de spookverhalen van buitenaf en willen we de strijd voeren en vakbondsmacht opbouwen voor een 

solidaire en collectieve oudedagsvoorziening voor iedereen.  

 

WAT WILLEN WE?  
De FNV Pensioen Werkgroepen van de Sector Senioren willen een solidaire en collectieve 

oudedagsvoorziening voor iedereen op basis van het huidige pensioenstelsel. Dit stelsel moet op 

enige punten verbeterd worden gelet op veranderingen in de samenleving.  

 

We willen dat de loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden in de eerste en tweede pijler van 

ons pensioen (indexering), zodat we er niet in koopkracht op achteruit gaan. We willen evenwichtige 

rekenregels om toekomstige verplichtingen vast te stellen. We willen behoud van een collectief en 

solidair stelsel. We willen dat iedere werkende pensioen opbouwt, ook in de tweede pijler. Dan blijft 

het stelsel solidair en betaalbaar. Het vermogen in de pensioenfondsen is ons geld dat bestemd moet 

blijven voor de pensioenen.  

 

Wij roepen de hele werkende en gepensioneerde bevolking in Nederland op om met ons de strijd aan 

te gaan en vakbondsmacht te vormen voor redding en verbetering van het beste pensioenstelsel ter 

wereld.  

 

 

 
 

VECHT MEE VOOR HET BEHOUD VAN HET BESTE 
PENSIOENSTELSEL TER WERELD. SLUIT JE AAN DOOR  
ACTIEF TE WORDEN IN ONZE LOKALE 
VAKBONDSGROEPEN! 

 
 
Voor meer informatie: www.fnv.nl/offensief of mail naar 
pensioenacties@vereniging.fnv.nl 
 


