Met pensioen:
Op tijd kunnen stoppen
met werken, en dan
kunnen rekenen op een
fatsoenlijk inkomen.
Nu en in de toekomst.

Veel pensioenen en pensioenaanspraken worden al jaren niet geïndexeerd en het pensioenstelsel staat ter discussie. Deze regering wil
jouw pensioen ‘hervormen’. Daarover wil minister Koolmees dit voorjaar afspraken met ons
maken. Maar hervormen is meestal een beleefd
woord voor afbraak. Dat lijkt ook nu het geval:
de persoonlijke pensioenpotjes die sommige
coalitiepartijen willen, vormen een bedreiging
voor ons collectieve en solidaire stelsel.
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1 maand

pensioenuitkering
per jaar
Lopen gepensioneerden
gemiddeld mis doordat hun
pensioenuitkering niet is
meegestegen met de prijsstijgingen.

72
jaar

NEE tegen afbraak
We hebben nog geen akkoord met de werkgevers kunnen bereiken op onze belangrijkste
eisen. Maar wij zullen nooit verslechteringen
accepteren in het beste pensioenstelsel van de
wereld. Niet in de SER en niet buiten ons om.
Sterker nog: we willen dat het pensioenstelsel
versterkt en verbeterd wordt, zodat iedere werkende, jong tot oud, kan rekenen op een goed
pensioen.

Onze eisen zijn niet meer dan
redelijk. Wij eisen:
• Een volwaardig pensioen. Pensioenen en
pensioenaanspraken moeten geïndexeerd
kunnen worden. Daarvoor zijn evenwichtige
rekenregels nodig. AOW omhoog en welvaartsvast.
• Een toekomstbestendig pensioen. Iedereen,
vast, flex en zzp, moet een collectief aanvullend pensioen kunnen opbouwen, nu en in
de toekomst.
• Een tijdig pensioen. De AOW-leeftijd moet
bevroren worden op 66 jaar. Mensen met
zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen
en 45 jaar werken is genoeg.

Als de AOW-leeftijd blijft
stijgen met de levensverwachting, mag iemand van
28 nu pas op zijn/haar 72ste
stoppen met werken.

20%
Minder opbouw over de
afgelopen 10 jaar voor werkenden. In plaats van 2,25%
bouwen we nu nog maar
maximaal 1,875% pensioen
per jaar op. Daarmee kun je
als werkende later niet rekenen op een goed pensioen.

10
jaar

Al 10 jaar worden de pensioenuitkeringen niet of nauwelijks aangepast aan de
prijsniveaus. Dat betekent
een koopkrachtverlies voor
het aanvullend pensioen van
gemiddeld 10-15%.

Stop de technische discussie
Wij roepen iedereen op te stoppen met de
technocratische discussie waar niemand meer
wat van begrijpt. Wij willen dat iedereen in
normale taal kan meepraten over de toekomst.
Onze discussie moet gaan over het stelsel dat
we mogelijk willen maken.

Twitter

6 miljard
Euro besparen werkgevers
ieder jaar aan pensioenpremies via flex-constructies
en zzp, waardoor ze minder
of geen pensioenpremies
hoeven te betalen.

• #offensief
• Voeg @FNV toe in je tweet
• Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de
Whatsapplijn via 06-13522933
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Wij hebben een pensioenstelsel om
trots op te zijn:
• Een groot en sterk stelsel, met de hoogste
pensioenvermogens ter wereld en uitstekende resultaten, al 50 jaar lang
• Een systeem waardoor een minimaal aandeel
ouderen in armoede leeft
• De minste achteruitgang tussen inkomen
voor en na pensionering
Daarom willen we het stelsel versterken en
verbeteren. Er zijn aanpassingen nodig, zodat
we weer kunnen indexeren en we de regelingen
nóg sterker kunnen maken. Maar verslechteringen? No way!

3 veelvoorkomende
misverstanden over pensioenen
• Indexatie is alleen voor ouderen
Als werkende zie je het niet meteen in je
portemonnee, maar je pensioenaanspraak
moet wel degelijk geïndexeerd worden. Als
jouw pensioenvermogen niet geïndexeerd
wordt, blijft je koopkracht later achter terwijl
alles duurder wordt. Indexatie is dus nodig
voor werkenden én gepensioneerden!
• Ons stelsel is onhoudbaar geworden
De belangrijkste reden die genoemd wordt
voor het aanpassen van het pensioenstelsel
zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt.
Maar wacht, was dat niet precies het probleem? De flexibilisering ondergraaft onze
maatschappij én onze pensioenen. Nu wordt
geconcurreerd op loonkosten door te besparen op de pensioenopbouw van zzp’ers
en uitzendkrachten. We moeten de ondermijning van ons stelsel aanpakken, in plaats
van het stelsel zelf.
• Jongeren betalen de rekening voor de
ouderen
In tegenstelling tot de AOW is het pensioenstelsel een spaar- en beleggingssysteem.
Daarmee kunnen we risico’s spreiden en
kosten laag houden. Er zijn regels vastgesteld om te zorgen dat er later ook nog geld
is om jouw pensioen uit te keren.

Hoe zit dat eigenlijk, pensioen?
Je pensioen is opgebouwd uit drie pijlers: AOW,
aanvullend pensioen en extra verzekeringen.
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• AOW
De AOW is een volksverzekering. Samen
brengen we een minimaal inkomen op
voor alle ouderen in ons land. Als we met
genoeg mensen premie betalen, kunnen we
dat prima regelen.
• Aanvullend pensioen
Je pensioen is geld dat jij en je werkgever
allebei inleggen voor later. Daarom wordt
pensioen ook wel uitgesteld loon genoemd.
Het pensioen is collectief: we bouwen
gezamenlijk op, en beleggen ons geld ook
gezamenlijk. Dit zorgt ervoor dat rendementen heel goed zijn.

Ruim
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Van de werkenden bouwt
onvoldoende pensioen op.

pensioenpot

buffer

Natuurlijk willen we er zeker van zijn dat er genoeg
geld is om de pensioenen te betalen, ook in mindere
tijden. Daarom mag er niet direct worden geïndexeerd, voor de veiligheid.

• Spaargeld
Naast je aanvullende pensioen zijn er
allerlei verzekeringen mogelijk om extra te
sparen. Probleem van deze regelingen is
dat ze veel minder opleveren: verzekeraars
moeten ook geld verdienen!  

buffer op buffer

Wat gaat er nou eigenlijk mis
met het pensioenstelsel?

• Raken onze pensioenfondsen leeg?
Nee, de vermogens van pensioenfondsen
zijn juist heel erg groot. We hebben de
grootste pensioenreserves als % van onze
landelijke economie ter wereld. Dat is een
grote verantwoordelijkheid, en daar moeten
we goed voor zorgen.
• Waarom wordt er dan niet geïndexeerd?
We hebben heel veel zekerheid ingebouwd:
de hoogste buffereisen én de laagste (en
dus meest voorzichtige) rekenrente. Daardoor kunnen we, mét veilige regels, nog

Twitter

deel dat geïndexeerd
mag worden
extra geld,
buffer op buffer
buffer op pensioenpot

Volgens de indexatieregels moeten we óók het
bedrag dat boven de buffer zit, heel voorzichtig uitgeven. Van het beschikbare geld bovenop de buffers
mogen we maar een heel klein percentage indexeren. De rest blijft in de pot. Dat is buffer op buffer, en
doorgeschoten voorzichtigheid.

pensioenpot (100%)

40%

van de werkenden heeft een
flexibel contract. Uitzendkrachten bouwen het eerste half jaar
geen pensioen op, en zzp’ers
moeten alles zelf regelen.

3x zekerheid

Nederland heeft:
• het grootste pensioenvermogen
ter wereld;
• de hoogste
buffereisen van
Europa;
• de laagste
rekenrente.

• #offensief
• Voeg @FNV toe in je tweet
• Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de
Whatsapplijn via 06-13522933
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Waarom mag er maar zo weinig
geïndexeerd worden?

Vermogen van de pensioenfondsen. Er zit heel veel
geld in de pot. Deze pot bestaat uit pensioengeld
voor gepensioneerden, en uit aanspraken van de
werkenden van nu. Als deze pot 100% gevuld is zijn
alle verplichtingen van nu en in de toekomst precies
gedekt.

Individuele potjes zijn geen oplossing
die ons zicht geeft op een volwaardige
oude dag.

Als je stopt met werken, moet je kunnen
rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Als dat
niet meer zo is, neemt het vertrouwen in het
stelsel af. En het is echt zo: we moeten steeds
langer werken, en krijgen minder pensioen.
En mensen die met pensioen zijn, gaan er ook
al jaren op achteruit. Wat gebeurt er?
Pensioenen en pensioenaanspraken zijn al
jaren niet ‘geïndexeerd’: meegestegen met
de prijzen. Daarnaast mogen werkenden
tegenwoordig minder pensioen opbouwen.
Daardoor lopen zowel gepensioneerden als
werkenden tekorten op:  

steeds nauwelijks indexeren en gaan alle
rendementen naar de buffers. Daarom is een
aanpassing van de rekenregels nodig, zodat
we het geld beter kunnen verdelen.

En waarom kan ik niet op tijd
stoppen met werken?
Op dit moment ligt er een boete op eerder
stoppen met werken. Werkgevers moeten
50% bijbetalen als jij eerder stopt. Dat zijn
simpelweg politieke keuzes. Het kabinet heeft
in crisistijd bezuinigd op de AOW door de
AOW-leeftijd extra snel te verhogen. Nu de
crisis voorbij is, kan deze crisismaatregel ook
worden ingetrokken. De economie en onze
export draaien goed en ons bedrijfsleven realiseert meer dan mooie winsten. Weg met die
crisismaatregel!
De FNV vindt de huidige verhoging van de
AOW-leeftijd niet acceptabel. Met name mensen met zware beroepen kunnen de steeds
verdere verhoging niet in goede gezondheid
volhouden. Daarom wil de FNV dat het mogelijk wordt om eerder te kunnen stoppen. En
dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.
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