Beste ondertekenaar van ‘Samen voor een eerlijk pensioen’,
2021 was het jaar waarin ons initiatief het licht zag, we samen meer dan 40.000 handtekeningen ophaalden en we onze petitie
overhandigden in de Tweede Kamer. Daarmee hebben we maximaal aandacht gevraagd voor de pensioenproblematiek. Ons
doel: De pensioenen moeten omhoog (indexatie) en de kosten van de pensioenfondsen moeten omlaag. Maar met campagnes
richting media en politiek alleen komen we er niet. Daarom slaan we in 2022 een nieuwe weg in. We gaan actie voeren en als
onze eisen niet worden ingewilligd dan stappen we naar de rechter. We hopen je er in een volgende nieuwsbrief snel meer over
te kunnen vertellen. Blijf vooral ook het nieuws op onze website volgen.
Wij wensen iedereen een voorspoedig, gezond en geïndexeerd 2022!

Overhandiging petitie in Tweede Kamer
Op 27 oktober 2021 overhandigde een delegatie van ‘Samen voor een eerlijk
pensioen’ de petitie aan leden van de Tweede Kamer. Ook stuurden wij de
petitie per aangetekende post naar de informateurs van het nieuwe kabinet.
Zo hebben wij maximaal aandacht gevraagd voor onze boodschap: Indexeren
kan én moet! Bij de overhandiging in de hal van de Tweede Kamer was een
cameraploeg van het televisieprogramma Kassa aanwezig die uitgebreid
aandacht besteedde aan het onderwerp pensioenen. Lees meer of kijk hier de
uitzending terug.

Hoe ons pensioen ons wordt ontnomen door de politiek
De huidige AOW’ers worden deels betaald door werkenden en deels door de
overheid. Elke deelnemer aan een aanvullende pensioenregeling bouwt zijn
eigen pensioen op. Vastgesteld is dat onze huidige Pensioenwet inclusief het
Financieel Toetsingskader in strijd is met de EU-pensioenwetgeving. Hierdoor
heeft een groot gedeelte van de meer dan 10 miljoen werkenden en 3 miljoen
gepensioneerden sinds 2008 onterecht en onnodig wel 20% tot 25% aan
koopkracht op hun aanvullend pensioen verloren. Lees verder

Actiecomité Red het pensioenstelsel (RHP)
RHP is in 2017 opgericht door kritische vakbondsleden van de FNV én
bakermat van de ’Stichting Pensioentribunaal’. Onacceptabel voor RHP is dat
FNV in het sociaal overleg het huidige collectieve en solidaire pensioenstelsel
met uitzicht op 80% van het middelloon heeft ingeruild voor een persoonlijke
spaarpot met een onzeker pensioen. Een nieuw pensioenstelsel waarin
solidariteit tussen generaties verdwijnt en collectiviteit op de tocht staat. Door
zitting te nemen in de stuurgroep Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen geeft
FNV aan doof en blind te zijn voor de storm aan kritiek. Lees meer

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Vanuit NBP is in de afgelopen periode een gesprek gevoerd met
wetenschappers van de denktank Netspar over de Wet Toekomst Pensioenen
en de problemen die daarbij rijzen. NBP heeft in de consultatieronde over de
nieuwe pensioenwet in wording haar visie op die ontwerpwet aan het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Daarnaast
publiceert NBP artikelen over de pensioenproblematiek, niet alleen in het blad
“Pensioenbelangen” maar ook in andere media. De NBP standpunten krijgen
in toenemende mate aandacht van zowel de grote Nederlandse dagbladen als
van TV programma makers. Lees meer

Vijf gekke regels in pensioenland. Huh?
Regels zijn vaak logisch. Natuurlijk rijd je niet met 130 per uur door de
bebouwde kom. Maar in pensioenland zijn er ook regels waarvan je denkt:
huh, wat heb ik gemist? Dit is mijn top 5.
Korten tegen het korten: Pensioenfondsen moeten een buffer aanhouden om
pensioenkortingen te voorkomen. Maar stel dat een fonds voldoende
vermogen heeft om alle uitkeringen te voldoen, maar onverhoopt niet de extra
vereiste buffer heeft. Dan moet het fonds soms toch korten. Dus korten om
een buffer te vormen om korten te voorkomen. Huh? Lees meer

Woekerpensioenen
Veel mensen hebben naast hun collectieve pensioen jarenlang zelf gespaard
voor later. Dat ‘appeltje voor dorst’ valt in de meeste gevallen vies tegen. Dat
komt omdat de verzekeraar zonder het te vertellen hele hoge kosten heeft
ingehouden. Wil je weten of je zelf ook een woekerpensioenpolis hebt? Met
deze module weet je het binnen een minuut. Klik hier

Stuur deze nieuwsbrief aan zo veel mogelijk mensen door en vraag hen om de petitie ook te
ondertekenen. Samen staan we sterk.
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