
Petitie voor een eerlijk pensioen! 

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels van de wereld. Doordat iedereen meedoet 

krijg je veel pensioen voor een relatief lage premie. De pensioenfondsen beheren veel geld, 

samen zo’n 900.000.000.000 (negenhonderdmiljard) euro. Daarmee kunnen ze de pensioenen 

betalen van de gepensioneerden van nu èn van de toekomst. Wij willen dat pensioenstelsel voor 

onze kinderen en kleinkinderen veiligstellen. 

Vijf jaar gelden kregen pensioenfondsen nieuwe irreële rekenregels opgelegd waardoor ze 

gedwongen worden zich te arm te rekenen. Daardoor worden de pensioenen van 

gepensioneerden, maar ook de pensioenrechten van actieve deelnemers, al een paar jaar niet 

verhoogd en moeten sommige fondsen ze zelfs verlagen. Wij willen realistische rekenregels, 

zodat fondsen zich niet te rijk, maar zeker ook niet te arm kunnen rekenen.  

Het nieuwe regeerakkoord van het Kabinet Rutte II beperkt de toekomstige mogelijkheden om 

een goed pensioen op te bouwen drastisch. Vooral jongeren zijn daarvan de dupe. Ze zullen 

daardoor ruim 20% minder pensioen ontvangen. Deze plannen moeten van tafel! 

Ja, we leven steeds langer, dus langer werken wordt normaal. Maar de verhoging van de AOW-

leeftijd is te snel, te inflexibel en brengt mensen die al gestopt zijn met werken in onoplosbare 

problemen. Het moet mogelijk worden eerder te stoppen met iets minder AOW en door te 

werken voor iets meer AOW. Overgangsproblemen voor mensen die nu al niet meer werken 

moeten ruimhartig worden opgelost. 

 

 

Teken daarom deze petitie! Wij willen: 

• Een eerlijk, solidair en realistisch pensioen voor oud en jong, voor nu en straks! 

• Geen korting van de pensioenen en pensioenrechten als gevolg van de 

onrealistische rekenregels bij de huidige extreem lage rente! 

• Weg met de pensioenafbraakplannen van Rutte II, die vooral dramatisch zijn voor 

jongeren: zij bouwen straks ruim 20% minder pensioen op! 

• Een fatsoenlijke AOW met een flexibele ingangsdatum! 

• Een AOW-overbruggingsregeling voor iedereen die al met vroegpensioen is! 

• Pensioen over flexibele arbeid moet goed geregeld zijn: pensioenopbouw vanaf de 

eerste dag en geen afkoop van kleine pensioenen! 

• Zeggenschap voor deelnemers over hun pensioenopbouw: medezeggenschap in 

pensioenfondsen! 

  



Hier ben ik het mee eens!!!! 

Naam Woonplaats Handtekening 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gelieve dit formulier te sturen naar: Abvakabo FNV. 

T.a.v. Ingeborg Snel, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer 

 


