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Printversie

Meldpunt m.b.t. pensioenen om samen op te trekken tussen jongeren en ouderen.

De in januari voelbaar geworden verhoging van de belastingen vormen een directe
bedreiging voor de koopkracht van 65-plussers met een aanvullend pensioen. Uit de
berekeningen van het CPB blijkt dat deze groep het hardst zal worden getroffen en
in 2013 wel 6 % op achteruit zal kunnen gaan. Dit is niet alleen uiterst onredelijk,
maar ook asociaal aangezien deze kwetsbare groep ouderen al meerdere jaren fors
koopkrachtverlies heeft geleden door bevriezing van de pensioenen (geen inflatie
compensatie). Bovendien kunnen zij, anders dan jongeren en werkenden, nauwelijks
een aanvullend inkomen realiseren ter compensatie. Bovendien komen er ook nog
pensioenkortingen tot wel 7% voor vele gepensioneerden per 1 april 2013.
Het is de hoogste tijd en een unieke kans voor de gepensioneerden om hun stem te laten
horen en voor hun belangen op te komen. De Stichting Pensioenbehoud heeft hiervoor
het initiatief genomen om het digitale meldpunt http://www.MeldpuntPensioenkorting.nl
in te stellen en email daarom uw mening over uw pensioenkortingen: pensioenkorting@gmail.com.

Op het digitale meldpunt kan iedereen die op zijn of haar pensioenuitkering is gekort of gaat
worden zich melden en ook de petitie “Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen!”
PETITIE ondertekenen. Ook langer leven van jongeren betekent langer werken of een
hogere premie betalen en/of het opbouwpercentage over de pensioengrondslag aanpassen.

Deze petitie worden aangeboden aan de minister maar ook aan alle fractieleiders,
fractie specialisten en pensioenwoordvoerders in het parlement en aan de leden van
de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Erik
Daae, voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud, doet daarom een dringend beroep
op alle ouderen om zich te melden en de petitie te ondertekenen. Want nu bestaat nog
de kans om als 2,5 miljoen gepensioneerde kiezers een krachtig signaal richting de
politiek te geven dat de inkomensdalingen van deze omvang niet acceptabel zijn.
Deze maatregelen zijn niet juist om de lasten van de crisis eerlijk te verdelen.
Stem nu op “Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen” en teken de PETITIE
zodat wij uw stemadvies met uw visie kunnen aanbieden.
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