
Uw pensioen loopt gevaar!

Samen kunnen we een eerlijk pensioen afdwingen: op tijd een geïndexeerd 
pensioen. Door het huidige pensioenakkoord van tafel te vegen en ons eigen gespaarde 
geld te gebruiken om op tijd met pensioen te gaan waarbij de pensioenuitkering mee stijgt 
met de prijzen. 

Al meer dan twaalf jaar lang zijn de huur van je woning, de prijzen in de supermarkt en de 
kosten van energie met recordsnelheden aan het stijgen terwijl het aanvullend pensioen niet 
omhoog gaat (niet geïndexeerd) of zelfs is gekort door foutieve rekenregels. Daardoor 
hebben gepensioneerden nu bijna 25% minder koopkracht dan in 2010 en stijgen bijna alle 
pensioenen die werknemers opbouwen daardoor sinds 2009 ook al niet mee met de prijzen. 
Dit terwijl de middelen in de pensioenfondsen om pensioen mee uit te keren groeiden van 
800 miljard naar bijna 2000 miljard. Dat pensioengeld is je eigen geld, gespaard tijdens je
werkzame leven, daarom moeten werkenden en gepensioneerden hier zelf zeggenschap 
over krijgen.

Elk jaar stijgt de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan verder, terwijl je na een leven lang 
hard werken gewoon met 65 jaar moet kunnen stoppen met werken, en bij zware 
beroepen eerder. Deskundigen bevestigen dat dit goed haalbaar en betaalbaar is. 
De soberheid voor gepensioneerden staat in schril contrast met het gegraai aan de top, waar
men zichzelf tot wel vier keer het salaris van de minister-president toekent. Daarom moeten 
we een maximum stellen aan het salaris waarmee topmannen bij pensioenfondsen en 
pensioenuitvoerders zichzelf belonen.

Dit kan en moet anders!   Stop de Pensioenroof !!!

Daarom roepen wij op tot:
- Het pensioenakkoord van tafel en verbetering van het huidige pensioenstelsel; 
- Indexatie voor elke generatie: pensioenfondsen kunnen dan rekening houden met hun

rendement, dus stijgen de pensioenen voor iedereen en wordt compensatie voor 
gemiste indexatie mogelijk. 

- Zeggenschap over ons eigen pensioengeld en stoppen met werken op een redelijke 
leeftijd (AOW vanaf 65 en eerder bij zware beroepen)

- Een stop op het gegraai aan de top 

Kom naar de pensioenactie- en informatiebijeenkomsten: 

Bijeenkomsten: 
25/10 Amersfoort, 29/10 Breda, 5/11 Hengelo, 15/11 Goes, 26/11 Heerlen, 
10/12 Den Haag, 14/1 Zwolle of Assen, 21/1 Enkhuizen, 28/1 Oss, 5/2 of 12/2 
landelijke bijeenkomst jaarbeurs Utrecht.

Contact en aanmelden:
www.sp.nl
www.redhetpensioenstelsel.nl

http://www.sp.nl/
http://www.redhetpensioenstelse.nl/

