EEN GOED PENSIOEN

IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel
gaat door!

NIEUWSBRIEF 20, oktober 2022

Kernteam Landelijk Actiecomité RED HET PENSIOENSTELSEL
info@redhetpensioenstelsel.nl
http://www.redhetpensioenstelsel.nl
Komende acties :
week van 1 november: plenaire behandeling WTP in Tweede Kamer
Solidariteit met acties ‘Sta op voor 14’: bij De Bijenkorf, IKEA, e.a.
zie website: https://www.fnv.nl/acties/sta-op-voor-14
HOE WINNEN WE DE STRIJD?
Ontwikkeling Pensioenakkoord tot Wetsontwerp Toekomst Pensioenen
Op 28 september was het Kernteam van Red het Pensioenstelsel te gast bij KBO-Brabant in
Den Bosch. Die dag werd besteed aan het terugblikken op ‘het pensioendossier’: de
ontwikkeling van het pensioenakkoord van 2019 (dat per referendum aan de leden van FNV
werd voorgelegd) tot het wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP, dat niet meer aan de
leden of LP is voorgelegd, maar alleen via informatiebijeenkomsten wordt ‘uitgelegd’)
In 2020 werd de uitwerking van het pensioenakkoord nog wel aan het Ledenparlement
voorgelegd.
Het kernteam stelde vast dat in de WTP op geen enkele wijze wordt voldaan aan de eisen
waarvoor actie werd gevoerd in 2019 en 2020:
1. Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Plus een zwaar werk regeling voor eerder
stoppen met werken.
2. Indexatie voor elke generatie
3. Toegang tot het pensioenstelsel voor iedereen
4. We accepteren geen verslechteringen ten opzichte van het oude stelsel.
De wijziging van het huidige uitkeringsstelsel (waarin de hoogte van de uitkering centraal
staat en waaruit de premie wordt afgeleid die daarvoor nodig is) naar een premiestelsel in de
WTP (waarin de premie centraal staat en de uitkering bij pensionering wordt vastgesteld)
werd bovendien gezien als een belangrijke verslechtering!
Krachtverhoudingen
Vervolgens hield het Kernteam zich bezig met de krachtsverhoudingen in deze strijd voor een
goed en fatsoenlijk pensioen! Krachtsverhoudingen zowel binnen FNV als daarbuiten: bij
maatschappelijke organisaties en politieke partijen.
Strategie voor het vervolg van de strijd
Vervolgens heeft het Kernteam een lijn uitgestippeld hoe, gebruikmakend van de
krachtsverhoudingen en verschuivingen daarin, de strijd voor een solidair en collectief
pensioenstelsel alsnog kan worden gewonnen.
Een verslag van deze bijeenkomst kunt u HIER vinden

