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Verkiezingsprogramma’s en pensioenen
Het onderwerp pensioen is, ondanks het pensioenakkoord en de daaruit voortvloeiende
voorbereiding van wetgeving, zeker geen ondergeschoven kindje gebleken in de huidige
verkiezingsprogramma’s. Integendeel zelfs. Waren het geen paragrafen, dan waren het wel hele
hoofdstukken die door de diverse programmacommissies aan het pensioen werden gewijd. In deze
Nieuwsbrief meer daarover!
Overigens is het ook heel interessant te weten wat er niét in de verkiezingsprogramma’s staat over de
pensioenen en de koopkracht van de ouderen. Onderwerpen als belastingheffing, het ter discussie
stellen van de verplichte deelname en de voorschriften van De Nederlandsche Bank voor spreiding
van de beleggingen zijn, op een enkele uitzondering na, niet terug te vinden in de programma’s. Ook
over indexering en inhaalindexering probeert men het liefst maar te zwijgen!Alhoewel deze
onderwerpen in vorige verkiezingen wel (prominent) werden benoemd en/of in de afgelopen
kabinetsperiode een belangrijk onderdeel waren van het publieke debat. Met het sluiten van het
pensioenakkoord op hoofdlijnen uit 2019, en het akkoord over de uitwerking ervan uit 2020, is veel
politieke aandacht uitgegaan naar een nieuw stelsel. Politieke partijen hebben zich waarschijnlijk
vooral daarop, voor of tegen het nieuwe stelsel, geprofileerd in plaats van ‘nieuwe’, potentieel
splijtende onderwerpen aan te snijden….
Nauwelijk indexering in de programma’s
Voor de miljoenen deelnemers aan pensioenfondsen (mensen die nog werken en gepensioneerden)
is dit heel teleurstellend. Het gaat immers om het huidige of toekomstige inkomen van deze
miljoenen. Een pensioen-inkomen dat de afgelopen 10 jaar ruim 20% aan koopkracht heeft
verloren.
Het gaat hierbij om bedragen die voor de meeste, en zeker de grote, pensioenfondsen makkelijk op te
brengen zijn. Immers die bedragen zouden uitgekeerd zijn als dat niet was ‘tegengehouden’ door de
‘rekenrente’. Een rekenrente die door ‘de politiek’ (die op 17 maart weer steun bij de kiezers
zoekt) is vastgesteld en geheel los staat van de feitelijke rendementen van de fondsen. Hierdoor
doet het bizarre feit zich voor dat de fondsen over 1700 miljard beschikken, jaarlijks er slechts 34
miljard aan pensioen wordt uitgekeerd en deze pensioenen niet worden geïndexeerd!
De verkiezingsprogramma’s zwijgen hier bijna allemaal over!!!
Hoeveel indexering zijn we misgelopen?
De Werkgroep Indexatie Nu! (WIN) van FNV-Senioren onderscheidt bij indexering drie onderdelen:
 1. de inhaalindexatie, dat wil zeggen structurele aanpassing van het aanvullend pensioen met
ca. 20% vanwege het opgelopen koopkrachtverlies sinds 2010.
 2. handhaving van de koopkracht van het aanvullend pensioen door een jaarlijkse aanpassing
aan de prijsstijgingen (inflatiecorrectie).
 3. een eenmalige uitkering tot een bedrag van één jaarinkomen aanvullend pensioen (op
basis van de jaarlijks misgelopen indexatie van gemiddeld 2% gedurende 10 jaar).
Dit zijn grote bedragen die huidige en toekomstige gepensioneerden tekort komen. Het gaat hierbij
dus uitdrukkelijk niet om belastinggeld maar om het eigen gespaarde geld in pensioenfondsen!
Daarom: Eis je eigen geld op. Teken de petitie:
https://www:samenvooreeneerlijkpensioen.nl

Is een nieuw pensioenstelsel een gelopen race?
Aan de komende Tweede Kamerverkiezingen doen maar liefst 37 politieke partijen mee. Elke partij
heeft een verkiezingsprogramma opgesteld. De pensioenparagrafen daarvan hebben wij
doorgeworsteld. De deelnemende partijen zullen zoveel mogelijk van hun wensen willen realiseren in
het nieuwe kabinetsbeleid. Daarom goed om te weten wat zij nu eigenlijk beloven over pensioenen.
Na meer dan een decennium duwen en trekken in de polder ligt er nu een zogenaamd “uitgewerkt”
pensioenakkoord. Het concept Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid net voor eind van 2020 ter consultatie voorgelegd. Dat heeft maar liefst
800 reacties opgeleverd. Daarvan betogen vele dat er helemaal geen nieuw stelsel nodig is en de
nieuwe wet het stelsel nodeloos ingewikkeld en kostbaar in uitvoering maakt. Zelfs een eigen
adviesorgaan van de regering (ATR, Adviescollege Toetsing Regeldruk) raadt af om dit wetsontwerp
naar het parlement te sturen!
Het nieuwe pensioenstelsel is dus zeker nog geen gelopen race. Koolmees kiest daarom voor ‘vlucht
naar voren’ en beweert dat alleen nog ‘technische vraagstukken’ moeten worden opgelost.
Verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord
In de programma’s hebben de demissionaire coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU en de oppositie
partijen PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP, 50PLUS en Denk zich volledig achter het pensioenakkoord
geschaard. De PVV heeft aangegeven geen nieuw pensioenstelsel te willen maar het huidige stelsel
te willen behouden en waar nodig te verbeteren. De SP heeft aangegeven dat een nieuw
pensioenakkoord nodig is om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen.
De vier coalitie partijen en de twee oppositiepartijen PvdA en GroenLinks nemen in de peilingen al
ruim twee derde van de Kamerzetels voor hun rekening. Hiermee lijkt een draagvlak voor het nieuwe
stelsel de komende kabinetsperiode verzekerd. Het gaat echter niet zozeer om programma’s, maar
om wat er uiteindelijk in het nieuwe regeerakkoord staat. Want ook in voorgaande regeerakkoorden
werden passages over pensioenen opgenomen die niet in verkiezingsprogramma’s hadden gestaan,
maar ‘pensioenadviseurs’ tijdens de formatie hadden aangedragen!
Minimaal drie, en wellicht meer, partijen zullen nodig zijn voor een meerderheid na de verkiezingen.
Omdat partijen verschillende wensen hebben is de kans op ‘kwartetten’ dus levensgroot. En ook nu
zullen de ‘adviseurs’ zich weer aandienen!!!
Opvallende zaken in de programma’s.
 GroenLinks geeft over pensioen aan dat iedereen die werkt, zeker moet zijn van een goed
pensioen! Maar iedere vorm van concretisering ontbreekt!
 De PvdD wil de gehele pensioenpot investeren in een leefbare planeet en een houdbare
toekomst voor onze jongeren. Zij ziet de pensioenpot dus niet als uitgesteld loon, maar als een
pot waar iedereen mee kan doen wat ie wil!
 Forum voor Democratie wil een fundamenteel ander pensioenstelsel met: ultieme
keuzevrijheid voor alle werkenden, geen verplichtingen voor ZZP’ers, beheer van
pensioengelden door “deskundigen” in plaats van “sociale partners”, meer beleggingsvrijheid,
minder streng toezicht door DNB en een hogere rekenrente. Alles op basis van vrijwillige
deelname aan welke pensioenregeling dan ook: Vaarwel collectief en solidair stelsel!
 50PLUS is met het binnenhalen van Liane den Haan 180 graden gedraaid en is nu voor het
pensioenakkoord en tegen de pensioenleeftijd van 65 jaar.
 De PVV verwerpt pensioenkortingen en wil indexeren sneller mogelijk maken. De pensioenleeftijd terug naar 65 jaar en met een zwaar beroep na 40 jaar werken met pensioen!
 De SP wil de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar. Werknemers krijgen het recht om na hun
65ste door te werken, als mensen daar bewust voor kiezen. De AOW gaat met minimaal een
kwart omhoog. Dit om te zorgen dat gepensioneerden meer te besteden krijgen.
 De PvdA geeft in hun programma aan dat het huidige pensioenstelsel onvoldoende
functioneert. Zij stellen dat het nieuwe pensioenstelsel minder afhankelijk is van de
rekenrente, schokken worden daardoor eerlijker verdeeld.
Alle partijen - op CU en DENK na – profileren zich op keuzevrijheid. D66 en VVD pleiten beide voor
pensioenpremie-vakanties zodat werknemers de premie bijv. kunnen gebruiken voor aankoop en
opknappen van de eigen woning. Pensioenopbouw door ZZP’ers zal mogelijk in de kabinetsformatie
een rol spelen als onderdeel van een integrale visie op de arbeidsmarkt. Maar de meeste partijen
lijken daar nu hun vingers niet aan te willen branden.

Zoveel pensioenvermogens hebben de pensioendeelnemers opgebouwd, jullie eigen uitgesteld loon en daarvan kunnen we al meer dan 50 jaar alle jaarlijks pensioenuitkeringen betalen; die pensioenberg raakt NOOIT op tenzij we ons laten bestelen door de huidige coalitiepartijen/pensioenrovers.
Dus daarom NIET op die pensioenrovers op 17 maart stemmen!!

