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Den Haag, 6 mei 2009

Geachte mevrouw Wubbels,
Met verontwaardiging heeft onze Bond kennfs genomen Ya_" het persbericht van de
ANBO. waarin ge eet ten onrechte de indruk "',joreU gewekt dat er e ndeHjk een
doorbraak is bereikt in onze al veertig jaar durende strijd om gepensIoneerden de hen
toekomende plaats te geven in de pensioenfondsbesturen. In plaats van een doorbraak
pfeegt Ui verraad aan ons jarenlange streven.
Woedend werden wij toen rij de brief taze di de ANBO heeft gestuurd naar de [eden
van de Vaste Kameroomm~ssie S'Z)N naar aanfeiding van het wetsvoorstel 066NVO
waarin u dat voorstel afoMjst. De dub 'eum en benedenmaatse
arg mentatie die tI
daaNoor aanvoert maakt cos duidefïk dat de ANBO zich met huid en haar heeft
overrgefevero aan het FNV.
Een FNV dat vorop medevemntwoordefiik
is voor de rampzaUge situatie waarin de
pens~Qentoodsen terecht zijn gekome .
Een FNV dat grote grepen in de pensioenkasse
. de jaren '90 van de vurige eeuw
ote· heeft vool1<omem.
Een FNV dat ln de.reffde tal! n 'go h ft m
rkt aan een c verantwoorde
verfaging WIl d'e pensioenpremies waardoor de basis (1 er e ft gezonde opbouw van
de pensiaenvsnnogens
\verd ondermijnd
waardoor de pensloonfo
c.fsen gedwongen
waren te kiezen voor een risiCO'll'olfe bef ggfngsmbco
Een FNVd'S'bij tegef'lWltende resultate van d
opDossGllllgen koot dJ8JF1)
oovriezi 9 van de irrdexatt9 e
een premievemog,lng aceeate ft.
DaltlZetfde FNV bt Jt me dro~e c 00
wendat
zi~
Dat u om u moverende redenen de same werk n _

eso heeft

ioenfo sen geenandere
a s at echt nie anders kan
la en evenwtdtltiQ) afweegt.
ooderenorganisaties
binnen het

doorbroken is nog daar aan tee, maar dat u oe schroomt de andere
o-rganisaties een trap na e geven is werk,elïk beneden ar e peil.
Ondergetekende
wil ats ANBO-{ ct nog graag e n persoontrke nee aen deze bi ef
toevoegen. Ik wit nÈet dat mijn ridmaatschap van u organisatie door de FNV wordt
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misbruikt om hun monopo iepositie in de pensioenfondsbesturen te handhaven. ik zeg
daarom bij deze me a middelU}ke i gang mijn lidmaatschap op en zal dit hesluit aak in
ons magazine ·Pensloenbetangen- ter kennis brengen van onze leden met een
'lerwij:zmg naar deze bffef op onze website.
I·

amens het bestuur van de NBP.
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