
 
 
 
 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF 18, eind juli 2022 

Kernteam Landelijk Actiecomité RED HET PENSIOENSTELSEL 

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

 

Komende acties :  

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

17 september Den Haag Koekamp: grote mobilisatie tegen WTP 

 
 
Op 15 juli heeft Red het Pensioenstelsel weer deelgenomen aan de informatie- en 
actiebijeenkomsten die de SP organiseert. Dit keer in Den Haag waaraan naast Bart van kent 
van de SP en Jan Ilsink van RhP werd deelgenomen door Rob de Brouwer (VO ABP voor 
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en auteur van boeken over pensioen) en Cees 
Grimbergen (Tv-journalist van o.a. ‘Zwarte Zwanen’ Omroep Max). Opnieuw bleek de grote 
behoefte bij de aanwezigen aan informatie over wat er met de pensioenen staat te gebeuren 
en wat de positie van FNV en politieke partijen daarin is. Kijk op onze website voor 
videofilmpjes van reeds gehouden bijeenkomsten.  
Op 12 augustus is Nijmegen aan de beurt en op 13 augustus Tilburg! (zie hierboven in het 
kader). 
Deze informatie- en actietour door Nederland krijgt een hoogtepunt op 17 september. Daar 
worden alle deelnemers aan de bijeenkomsten met hun sociale netwerken verwacht om te 
laten zien dat ze zich niet neerleggen bij de Wet Toekomst Pensioenen. Omdat daarin hun 
opgebouwde pensioenrechten onteigend dreigen te worden. 
 

Wet Toekomst Pensioenen is gedrocht 

Op 18 juni kopte De Telegraaf: “Met nieuwe pensioenwet is monster gecree erd”. Deze 
conclusie werd gebaseerd op het oordeel van vele deskundigen tijdens een hoorzitting in de 
Tweede Kamer over het wetsontwerp. In de bijdrage wordt nader toegelicht waarom die wet 
een gedrocht is en waarom die geen oplossing biedt voor problemen van gepensioneerden nu 
(en werkenden die pensioen opbouwen straks) om met hun pensioen(opbouw) de sterk 
gestegen kosten van levensonderhoud te betalen.  
 

Strategie FNV is aan verandering toe 

Sjarrel Massop legt in een artikel uit dat de centralistische koers die het FNV-bestuur volgt 
tot een crisis in de FNV leidt. Door FNV vooral te presenteren als ‘cao-fabriek’ voelen veel 
leden die wel werken maar niet onder een cao vallen, of niet (meer) werken, zich niet meer 
vertegenwoordigd in de vereniging en haken teleurgesteld af. Niet het afbouwen van sectoren 
maar juist het versterken ervan biedt een oplossing voor de crisis!! 

EEN GOED PENSIOEN 

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel  
gaat door! 
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