Beste ondertekenaar van de petitie ‘Samen voor een eerlijk pensioen’,
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat wij u een nieuwsbrief hebben gestuurd.
Ondertussen staat de pensioenwereld steeds meer op haar kop vanwege de aanloop naar
het nieuwe pensioenstelsel, maar ook de snel stijgende rente zorgt voor de nodige
beweging. Daarover straks meer.
De initiatiefnemers van ‘Samen voor een eerlijk Pensioen’ hebben op 27 oktober 2021 ruim
41.000 petitiehandtekeningen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Kamerleden
van SP, PvdA, PVV en CDA hebben deze aangenomen. Kassa (BNNVARA) was hierbij
aanwezig en maakte een speciale uitzending over pensioenen. Deze kunt u hier terugkijken.
Vanaf 31:25 minuut, zie je het interview van Kassa met Ab Flipse (mede-initiatiefnemer van
‘Samen voor een eerlijk pensioen’). Hier wordt ook de overhandiging van de Petitie getoond.
Het ondertekenen van de Petitie is nog steeds mogelijk en ook nuttig. Inmiddels is het aantal
ondertekenaars de 47.000 gepasseerd.
Wij brengen u nog even in herinnering wat wij beogen met ons initiatief. Wij constateren nog
steeds dat pensioenfondsen genoeg geld in kas hebben om pensioenen voor werkenden en
gepensioneerden te indexeren én dat er voldoende geld is om met terugwerkende kracht
indexatie en herstelbetalingen te doen plaatsvinden. Wij verzoeken de overheid en
pensioenfondsen hun beleid te wijzigen zodat dit alles mogelijk wordt gemaakt. Dat hebben
wij dus gedaan via genoemde Petitie en bereiden ons voor op een volgende actie.
Gezien het feit dat de rente razendsnel stijgt, komt ook het moment dichterbij dat de
pensioenfondsen alsnog gaan indexeren. Tijd is vaak de oplossing voor problemen. De
regels voor het verhogen van pensioenen worden per 1 juli a.s. versoepeld en de meeste
fondsen zijn de minimale dekkingsgraad van 105% gepasseerd. De kans is dus groot dat
voor het eerst in 14 jaar miljoenen pensioendeelnemers hun pensioenuitkering of
aanspraken zien stijgen.
Hoe dit zich verder ontwikkelt weten wij niet, maar we volgen het op de voet en blijven ons
inzetten dat alle pensioenen voor werkenden en gepensioneerden structureel worden
geïndexeerd. En ook onze andere wens om met terugwerkende kracht indexatie en
herstelbetalingen te doen, is zeker niet van tafel.
Lees hieronder ook de publicaties van de initiatiefnemers zelf, zodat u een kijkje krijgt waar
deze organisaties mee bezig zijn om te zorgen dat de 12 miljoen pensioengerechtigden
krijgen waar ze recht op hebben: een eerlijk pensioen.
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemers van “Samen voor een eerlijk pensioen”

Vereniging Woekerpolis.nl
(VWP)

De vereniging Woekerpolis.nl is op het
gebied van (beleggings-)verzekeringen de
grootste claimorganisatie in Nederland.
VWP procedeert tegen alle grote
verzekeraars. De Vereniging onderzoekt
nu de mogelijkheden om ook in het
pensioendossier een massaclaim te
starten. Lees meer

Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen (NBP)

NBP is al meer dan 100 jaar oud. Het is
een vereniging gericht op de belangen
van alle (gewezen) pensioendeelnemers
en gepensioneerden. Deskundigheid op
inhoud is een kenmerk. NBP doet mee
aan de internetconsultaties en heeft zitting
in het verantwoordingsorgaan van het
ABP. Lees meer

Actiecomité Red het
pensioenstelsel (RHP)

RHP is in 2017 opgericht door kritische
vakbondsleden van de FNV uit zorg over
de voorgenomen wijziging van het
pensioenstelsel waaraan door FNV werd
deelgenomen. Die vrees bleek gegrond.
In de Wet Toekomst Pensioenen wordt
duidelijk: het pensioen wordt minder zeker
en zeker minder!! Lees meer

Stichting Pensioenbehoud

Een groepje pensioendeskundigen heeft
uitgezocht hoe het met de ontwikkeling
van de koopkracht gaat bij de overgang
naar het nieuwe stelsel. De gevolgen zijn
desastreus: 23% verlies aan koopkracht
door niet indexeren en nog eens 30%
extra koopkrachtverlies door overgang
naar het nieuwe stelsel. Lees meer

Spaartaks: compensatie voor
iedereen

Volgens de rechter heeft onze overheid
jarenlang ten onrechte te veel belasting
over spaargeld geïnd. Slechts een kleine
groep spaarders die op tijd bezwaar heeft
aangetekend, wordt gecompenseerd. Dat
is niet eerlijk en moet anders.
ConsumentenClaim vindt dat alle
spaarders gecompenseerd moeten
worden. Lees meer

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

T: 088-4004245 | E: vragen@samenvooreeneerlijkpensioen.nl
U krijgt deze e-mail als ondertekenaar van de petitie “Samen voor een eerlijk pensioen”

Deze mail werd verstuurd naar s.smit@consumentenclaim.nl, klik hier om u af te melden.

