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AAN  Het bestuur van
BETREFT Nederland verdient beter

Geacht bestuur,

Het afgelopen decennium heeft verreweg het overgrote deel van de pensioenfondsen  
de pensioenen en aanspraken niet kunnen verhogen. Bij een aantal pensioenfondsen  
zijn de pensioenen zelfs verlaagd. Het gevolg hiervan is dat de gepensioneerden een  
groot koopkrachtverlies hebben geleden.

De FNV strijdt voor behoud van koopkracht voor werkenden, uitkeringsgerechtigden en 
gepensioneerden. Met de campagne Nederland verdient beter laat de FNV weten dat 
het anders moet. Dat is een oproep aan de politiek, werkgevers en iedereen die daaraan 
een steentje kan bijdragen. Pensioenfondsen kunnen ook hun bijdrage leveren aan het 
koopkrachtbehoud voor gepensioneerden.

Dankzij het pensioenakkoord en de inzet van de FNV heeft het kabinet de regels voor het 
mogen verhogen van de pensioenen vergaand versoepeld. Voor vele pensioenfondsen is  
er nu voor het eerst sinds lange tijd ruimte en de mogelijkheid om de indexatie ambitie van  
het fonds waar te maken. De FNV roept u op om maximaal gebruik te maken van de ruimte 
die de wetgever u biedt. Overigens staat de FNV daarin niet alleen. Op 11 mei 2022 heeft 
de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin pensioenfondsen worden opgeroepen  
de pensioenen te verhogen. 

Dankzij de versoepeling van de regels mogen de pensioenen worden verhoogd tot 
aan een dekkingsgraad van 105%. In tijden van een inflatie die ruim boven de 10% ligt 
zal in de afweging van alle belangen die het bestuur van het fonds moet maken, het 
koopkrachtverlies van de gepensioneerden nu en in de afgelopen jaren zwaar moeten 
worden meegewogen.  

Nederland verdient beter, de deelnemers en gepensioneerden verdienen beter.  
U kunt als pensioenfondsbestuur daar een belangrijke bijdrage aanleveren.  
De FNV roept u daartoe op.

Met vriendelijke groet,
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