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Geachte leden van de Sectorraad Senioren, leden van het Ledenparlement, FNV bestuur, 

 

Rotterdam, 19 september 2017 

 

Naar aanleiding van de reactie van het FNV bestuur op onze Open Brief, de besprekingen in de 

sectorraad senioren op 7/9 en 15/9 en de bespreking met het Ledenparlement en FNV bestuur op 

8/9 jl. hebben wij ons beraden op de verdere voortgang van onze acties. 

Op 19/9 hebben wij in ons overleg van kaderleden Zuid-West in Rotterdam een aantal conclusies 

getrokken die wij graag met jullie willen delen. 

 

Allereerst betreuren wij de gang van zaken in de Sectorraad Senioren ten zeerste. Al driemaal is in 

opeenvolgende vergaderingen, mede op advies van de CPS, gesproken over het instellen van een 

werkcomité/actiecomité dat zich o.a. zou gaan bezighouden met de pensioendiscussie. Tot nu toe 

heeft de Sectorraad daarover echter geen besluit willen of kunnen nemen. 

 

Naar aanleiding van de bespreking met het Ledenparlement en het FNV Bestuur op 8/9 willen wij wat 

uitgebreider reageren. 

1. Samen delen, een sterke keuze 

We beoordelen positief dat het FNV bestuur (nogmaals) heeft uitgesproken dat het FNV-standpunt, 

ook in de SER,  gebaseerd is en blijft op de pensioennota “Samen delen, een sterke keuze”. 

Bovendien is als standpunt geformuleerd dat “we” geen nieuw pensioencontract zullen accepteren 

dat slechter uitpakt dan het huidige systeem. Uitgangspunt blijft collectiviteit, solidariteit en 

verplichtstelling en geen verslechteringen voor welke generatie dan ook. 

2. Zijn daarmee onze zorgen weggenomen? Nee! 
We maken ons zorgen omdat de overige door het bestuur ingenomen standpunten volgens ons 

leiden tot een uitkomst die strijdig is met de pensioennota.  

Die standpunten waarover wij ons zorgen maken zijn: 

• Geen verslechteringen accepteren kan ook worden uitgelegd als: wel accepteren van het niet-

indexeren van de pensioenen! 

• Er komt een nieuw pensioencontract met individuele rekeningen, met collectieve risico-deling. 

Dat betekent o.a. dat de uiteindelijke pensioenuitkering onzeker is tot 5 à 10 jaar voor 

pensionering en op dat moment afhankelijk is van de dan gehanteerde rente. 

De onzekerheid die gepaard gaat met dat stelsel van individuele rekeningen achten wij onnodig 

en onwenselijk. 

• De doorsneesystematiek is op de bijeenkomst niet expliciet besproken terwijl dat door ons toch 

wordt gezien als een van de belangrijkste elementen van het collectieve solidaire systeem dat we 

nu hebben. Dat betekent volgens ons, ook gezien de instemming van het bestuur met het stelsel 

van individuele rekeningen, dat het bestuur al heeft ingestemd met de wens van het kabinet om 

de doorsneesystematiek af te schaffen. 

• De rekenrente wordt door het bestuur kennelijk als een vaststaand feit gezien; het bestuur heeft 

niet verklaard dat de FNV gaat knokken voor het verhogen van die rekenrente, wel dat je daar 

voorzichtig mee moet zijn want dat geeft meer onzekerheid voor de toekomst. 

• De problematiek van flexers en zzp-ers is tot nu toe in de pensioendiscussie niet meegenomen 

omdat dat onderwerp aan een andere overlegtafel aan de orde was nl. het overleg over de 

arbeidsmarkt; met andere woorden de aandacht voor flexers en zzp-ers in het pensioenstelsel 

blijft een groot zorgpunt. 



Op basis van vorenstaande waarnemingen en conclusies hebben wij op 19/9 besloten onze acties 

onverminderd voort te zetten. We zullen dus onze zorgen, zoals in onze Grondslag, de Open Brief en 

enkele PP-presentaties verwoord, blijven delen met anderen binnen en buiten de FNV. 

Ons belangrijkste doel hierbij is het versterken van de vakbondsmacht, door samenwerking met 

andere kaderleden, met nadruk ook uit andere sectoren, tegenover degenen die proberen het beste 

pensioenstelsel ter wereld onderuit te halen!  

 

Daarnaast hebben we besloten om uit vertegenwoordigers van diverse regionale comités die 

inmiddels zijn opgericht, een landelijk coördinatiecomité te vormen. Dit landelijke comité is deze 

week voor het eerst bij elkaar geweest. 

We gaan er dus van uit dat een (eventueel) te vormen comité vanuit de Sectorraad zal worden 

samengevoegd met dit landelijke coördinatiecomité zodat de acties versterkt kunnen worden 

uitgevoerd en het organiseren van informatiebijeenkomsten in het land met nog meer mensen kan 

worden gedeeld.  

Dat betekent ook dat we er van uit gaan dat de actie “Red het pensioenstelsel” binnenkort op 

duidelijke steun vanuit de werkorganisatie kan rekenen. Voor versterking van vakbondsmacht, voor 

een sterkere positie tegenover degenen die ons pensioenstelsel bedreigen, voor het belang van de 

leden van de FNV, zien wij dat als een belangrijke voorwaarde. 

 

Graag horen wij snel van jullie. 

 

Met vriendelijke groet 

Het Actiecomité “Red het pensioenstelsel” Zuid-West 

 

reddepensioenen@gmail.com 

 


