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Opzet van deze bijeenkomst

• Kenmerken pensioenstelsel
• Bedreigingen van 

• Solidariteit en Collectiviteit
• Knelpunten

• Eisen van de campagne 
• Conflict met Koolmees

• Acties
• Wat kunt u eraan doen
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Kenmerken Nederlandse 
pensioensysteem

•  
• Eerste pijler: AOW, gebaseerd op omslag. 
 
• Tweede pijler: pensioen,
 uitgesteld, gespaard en collectief beheerd 
loon 
 
• Derde pijler: individuele aanvulling door 

bijv. lijfrente 
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Kenmerken Nederlandse 
pensioensysteem

Ingebouwde solidariteit en 
collectiviteit:

• “Tijdsevenredige opbouw” 
(doorsneepremie): 

een gelijke premie in procenten van het 
(pensioengrondslag) loon voor elke leeftijd;
• Verplichte deelname in een 

bedrijfs(tak)pensioenfonds;
•  Collectief beheer door sociale partners: 

actieve deelnemers, gepensioneerden en 
werkgevers
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Bedreigingen van solidariteit en 
collectiviteit

Neoliberale, politieke dogma’s
– loonkosten drukken: premie actieven, 'flex' 
en zzp 
– collectief stelsel > individuele regelingen 
(markt) ondanks bewezen hogere kosten .

Mediadruk en frames:
– jongeren afschilderen als slachtoffers stelsel 
– ondermijning vertrouwen (korten /   
      niet-indexeren)
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Knelpunten

• Langere levensverwachting
• Langdurig lage rentestand
• Beleggingsrendementen niet meetellen
• Onvolkomenheden in doorsnee-systematiek
• Politici: gedreven door ideologie, niet door 

kennis en inzicht
• Vakbond: nadruk op ‘polderen’, niet op 

vakbondsmacht
• Concurrentie dwingt ondernemers tot lagere 

loonkosten: pensioenpremies!!!
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Campagne 
Red het Pensioenstelsel /

Een goed pensioen, een kwestie van fatsoen

Eisen
1. Wij accepteren geen verslechteringen ('FNV-Offensief')

2. Op tijd kunnen stoppen met werken 
(AOW-leeftijd 66 jaar, schrap boetes op eerder stoppen)

3. Goed pensioen bij pensionering (elke generatie indexatie)

4. Goed pensioen voor iedereen (ook flex en zzp)
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Campagne Red het pensioenstelsel 
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• Adviezen
• Onderzoeken
• Commissies
• Tijdelijke budgetten

Nodig: harde afspraken en structurele 
middelen
Uit onderhandeld: actie

           'Bod' Koolmees 20 
november 2018
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           BRIEF KOOLMEES 6 februari

l Minister Koolmees negeert de zorgen van 
l werkende mensen en gepensioneerden
l Geen woord over dreigende pensioenkortingen
l Geen woord over grote moeilijkheden van 
l werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. 

Handhaven RVU-boete
l Negeert ultimatum van de bonden
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           BRIEF KOOLMEES 6 
februari

• Onderzoek naar houdbaarheid 1-op-1-koppeling van 
stijging levensverwachting aan AOW-leeftijd. 

• FNV: geen onderzoek, maar structurele financiering

• Invoeren individuele pensioenpotjes > leidt tot pech- 
en gelukgeneraties en levert veel minder pensioen op

• Afschaffen doorsnee opbouw, zonder regeling 
compensatie > veel lagere pensioenresultaten





Campagne Red het Pensioenstelsel

Pensioenfondsen 2017

– Gemiddeld 30 miljard per jaar pensioen uitgekeerd
– 1400 miljard pensioenvermogen
– Voldoende 40 jaar uitkeren zonder dat er iets bijkomt!
– gemiddeld 33 miljard komt (nog) binnen aan premies
– 10% indexatie = 3 miljard per jaar
– extra belastinginkomsten (40%) 1,2 miljard om niet       
   verhoging AOW-leeftijd te betalen
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Campagne Red het Pensioenstelsel

Waarom geen indexatie en verhoging AOW-leeftijd? 

– Europees beleid 
(Lissabon agenda / ERT: terugdringen loonkosten (pensioenpremie 
bestanddeel 'loonruimte'), ideologie: afbraak collectieve 
voorzieningen > individuele pensioencontracten)  

– Europees beleid
(ECB en DNB: 'rating' voor investeerders > Nederland: 
hoge schuld per capita (hypotheken), groot spaarvermogen (pensioenen)
Schotten daartussen weg: Hypotheek aflossen met pensioenvermogen
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Campagne Red het Pensioenstelsel

Irrationaliteit:

– Zeggenschap 
Pensioenvermogen is gespaard, uitgesteld en 

collectief beheerd loon: niets van de overheid!!!

– Berekening Verplichtingen Pensioenfondsen
Voor premies: gemiddeld 2,5 – 3 % rendement *)

Voor indexatie: slechts 1,5% rekenrente

                                          *) 'disconteringsvoet'
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Campagne Red het Pensioenstelsel

Actie-agenda
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Februari / Maart
• Regionale / lokale  info- en actie bijeenkomsten
• Kantine bijeenkomsten in bedrijven en instellingen 

(ook in jouw bedrijf?)
18 maart 

• landelijke actie- en stakingsdag met bijeenkomsten 
in de regio: 

• In Zuid Holland van 12.00 – 14.00 Ahoy Rotterdam 
en van 14.00 – 16.00 Malieveld Den Haag



Campagne Red het Pensioenstelsel
Actie-agenda

20 maart
Politiek draait aan de knoppen!
Provinciale Statenverkiezingen >> kiezen Eerste 
Kamer, die keurt ook pensioenwetten goed of af.

Voorts
l voortzetting 'pensioen-alarm':eerste maandag van de maand
l 1 mei actie
l verbreding 'pensioenenkwestie' tot 
                                         maatschappelijk debat
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