
 
 

Drie prioriteiten in pensioendossier: 
Kortingen voorkomen, indexatie en draagvlak   
 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd zelfstandig 
een aantal aanpassingen in het pensioenstelsel te gaan doen, omdat het jarenlange overleg 
daarover in de Sociaal Economische Raad is vastgelopen. Hij staat nog wel open voor 
suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders, en ook 
senioren-  en jongerenorganisaties  mogen – in de taal van de minister - ‘hun inzichten 
inbrengen’.    
 
De voorgenomen transitie van het pensioenstelsel grijpt diep in op de inkomenspositie van 
miljoenen Nederlanders. Dat vereist per definitie een breed maatschappelijk draagvlak en 
niet alleen doortastendheid van een minister. Het 10-puntenplan dat de minister naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd is veelomvattend, mist prioriteiten en mist ook een breed 
maatschappelijk draagvlak.  
 
De huidige pensioenimpasse kan alleen doorbroken worden als drie dingen eerst goed 
geregeld worden: voorkoming van de dreigende korting op de pensioen, verruiming van de 
mogelijkheden tot indexatie van de pensioenaanspraken en actieve betrokkenheid van 
jongeren en gepensioneerden.   
 
Pas nadat kortingen zijn voorkomen en indexatie binnen bereik is gebracht, bestaat  er 
voldoende draagvlak om de andere maatregelen uit het 10-punten van de minister succesvol 
aan te pakken in een verbreed nationaal pensioenoverleg, waarin dan ook jongeren en 
ouderen meedoen.  
 
Jongeren en ouderen staan niet lijnrecht tegenover elkaar in het pensioendebat. Ze verstaan 
elkaar juist heel goed is de afgelopen jaren gebleken in het frequente contact tussen de 
seniorenorganisaties en de jongerenorganisaties van CNV, FNV en VCP.  
 
Wij verwachten dat een ‘Breed Nationaal Pensioenakkoord’ – dus met jongeren- en 
ouderenorganisaties  aan tafel - nog voor de zomer gerealiseerd kan zijn. Natuurlijk moeten 
alle partijen daarbij de moed opbrengen door te pakken. Dit is wat de seniorenorganisaties  
daar ter tafel zullen brengen.    

- Laat de AOW-leeftijd  wat langzamer stijgen dan nu is vastgelegd. Er is financiële 
ruimte voor dit gebaar van de overheid nu de financiële crisis voorbij is en de 
mortaliteitscijfers meevallen. De pensioenfondsen moeten rekening houden met de 
langzamer stijgende AOW-leeftijd.  Omdat er hierdoor meer geld nodig is voor de 



pensioenuitkeringen zal indexering waarschijnlijk wat langer achterewege blijven.  
Vanaf zeker moment moet de pensioenleeftijd dan ook wel weer gaan meegroeien 
met de levensverwachting.  

-  Geef de zware beroepen een stevig vangnet. Als de werkgever met een compensatie 
 afscheid neemt van een werknemer, laat die compensatie dan een belastingvrije
 storting in het pensioenfonds zijn, zodat de werknemer het eerder stoppen met 
 werken door het naar voren halen van de AOW en het pensioen daaruit kan 
 financieren. 
-  Stel ZZP-subsidie wordt alleen beschikbaar als er een pensioen mee wordt 

opgebouwd. Er ligt hier een kans voor het oprapen door ZZP’ers fiscaal naar het 
pensioen te verleiden. De loonconcurrentie neemt af en de kans op armoede bij 
ouderdom ook. Biedt eventueel een ontsnappingsmogelijkheid aan: het is in beginsel 
verplicht, maar je mag eruit. 

-  Hanteer een realistische rekenrente, zoals b.v. de macro-stabiele rentevoet. De SER 
heeft daar ook al voor gepleit. De huidige rekenrente is slechts een constructie en 
geen wetmatigheid, zoals deskundigen in een hoorzitting van de Tweede Kamer ook 
al hebben gezegd. Zeventig procent van de senioren is voor een risicovoller beleid in 
het besef dat er dan eerder geïndexeerd kan worden en eventueel  ook eerder 
gekort.   

-  Maak de pensioenpremie kostendekkend. Er wordt nu al jaren onvoldoende premie 
betaald voor de pensioenopbouw van de werkenden. Het gaat echt om miljarden 
euro’s!  Dit tekort wordt uit de dekkingsgraad gefinancierd, waardoor indexatie uit 
zicht verdwijnt en kortingen  dichterbij komen. De premiedekkingsraad moet een 
toetssteen worden.  
Het vorige kabinet heeft al besloten dat de doorsneepremie gaat verdwijnen.  
Hierdoor ontstaat het probleem dat ouderen door een tekort aan premie te weinig 
pensioenrechten opbouwen.  Aangezien de overheid dit eist, is zij ook de partij die dit 
financieel mogelijk moet maken. De operatie gaat zeker 60 miljard euro kosten.  
Daarnaast kan de verdwijning van de doorsneepremie gefinancierd worden  door de 
daling van de pensioenpremie voor  jongeren over langere tijd uit te smeren.  

-      Het lifecycle beleggingsbeleid dat door de minister wordt voorgesteld (voor de 
 generatie gepensioneerden moet vrijwel zonder risico belegd worden) leidt tot 
 serieuze koopkrachtproblemen bij gepensioneerden en moet aangepast worden. 
 Gepensioneerden blijken een grotere risicobereidheid te hebben.  
-   Onze dringendste suggestie blijft:  betrek jongeren- en ouderenorganisaties direct bij 
 het pensioenakkoord om uit de impasse te komen en het toekomst draagvlak zeker 
 te stellen.   
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