Actuele moties 153e
Algemene Vergadering
Motie: Herstel Indexatie Pensioenen II en Zorgvuldige behandeling WTP.
Ingediend op 3 juni 2022 door: het Landelijk Liberaal Senioren Platform Herstel Indexatie
Pensioenen (HIP), bij deze vertegenwoordigd door de VVD leden: W. Damme (Noord-Brabant), E.
Daae (Wassenaar), K. van Geet (Soest), W.J. Hut (Groningen), P. Klein Heerenbrink (Ommen), E.
Hoogland (Den Haag), B. Lashkari (Amersfoort), K. Roskam (Leusden), K. Spaans (Utrecht), J.
Thalen (Staphorst), K. Voogt (Hoogland), G. Waanders (Nieuwleusen), G.J. van der Werff
(Hoogland), B. van der Woerd (Hoevelaken).
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door de heer Voogt.
Tekst Motie:
De Algemene Ledenvergadering van de VVD, bijeen op 11 juni 2022 in Halfweg,
Roept het hoofdbestuur op onze 2e en 1e Kamerfractie:
1. dringend te vragen een positieve houding aan te nemen tegenover pensioenindexatie
voor jongeren en ouderen, totdat daadwerkelijke INVARING van pensioenen (circa
2026) in het nieuwe stelsel (WTP) plaatsvindt;
2. als medewetgever, te vragen deze ingewikkelde wetgevingsoperatie extra zorgvuldig
te behandelen, zodat nog voor inwerkingtreding en implementatie van de WTP voor
werkgevers, werknemers en gepensioneerden duidelijkheid over het “hoe en waarom”
van de pensioenopbouw en pensioenaanspraken bestaat;
3. mee te geven, dat WTP inwerkingtreding per 2023 geen absolute voorwaarde is, als
met een zorgvuldige uitwerking van de regelgeving latere pensioenchaos,
dossierdrama’s en massaclaims zijn te voorkomen.
Toelichting/Overwegingen
A. Op 27 november 2021 heeft de ALV een motie aangenomen, waarin de wens was
neergelegd om parlementair meer aandacht te besteden aan huidige en toekomstige
pensioensituatie, dit niet alleen aan oppositie over te laten, mogelijke indexatie te
onderzoeken en na te gaan of en hoe het enorme koopkrachtverlies (2022: al boven de
30%) is te herstellen.
B. Ook in VVD verband is een discussie gaande waarom indexatie achterwege blijft. Het
aandeel van senioren in ons ledenbestand substantieel, terwijl van politieke aandacht
weinig zichtbaar is. Vooral gepensioneerden met middeninkomens, zonder (kleine)
toeslagen of andere compensaties, worden door non-indexatie getroffen.

C. De inkomsten (premie + rendementen) overtreffen verregaand de uitgaven
(pensioenverplichtingen). Dit leidde tot een totaal pensioenvermogen van bijna € 2
biljoen. Dit komt mede voort uit de professioneel opgestelde, maar inmiddels niet meer
volledig passende rekenrentesystematiek. Rentestijgingen resulteerden zomaar in hogere
dekkingsgraden.
D. Proefberekeningen van ABP over het INVAREN in de WTP van de huidige pensioenen
schetsen 3 toekomstscenario’s over 10 jaar: a) ongunstig –30%, b) gunstig +5% en c)
verwachting ABP pensioenfonds -6 %. Deze scenario’s onderstrepen, zeker na de recente
prijsexplosies, het belang van een fatsoenlijk indexatieherstel voorafgaand aan de
pensioenoverdrachten (ca. 2026).
E. Een zeer milde motie van 19 april jl. van Mw. Den Haan (TK 32043/578) om, waar dat
kan, pensioenfondsen te vragen per 1 juli 2022 te indexen werd weliswaar aangenomen,
maar met een tegenstem van de VVD fractie. Dit heeft bij veel VVD leden, actieve
pensioendeelnemers en gepensioneerden, tot onbegrip en ergernis geleid.
F. De WTP beoogt verbeteringen aan te brengen in ons pensioenstelsel, maar gaandeweg
blijven tal van ingewikkelde kwesties nog om een oplossing vragen: o.a. invaarwaarde
bestaande aanspraken, invulling leeftijdsgroepen, afschaffen doorsnee
premiesystematiek, vorming/verdeling solidariteitsreserve, afschaffen individuele
bezwaarrecht en mogelijke massaclaims, de keuze vast/variabel pensioen, een zeer
kostbare en risicovolle dossieroperatie, rol FTK, transparantie en uitvoerbaarheid stelsel.
G. Deze bijzonder complexe wetgevingsoperatie vraagt om een extra zorgvuldige
parlementaire behandeling. Knelpunten moeten vooraf en niet pas na implementatie
worden opgelost. Met meer tijd en aandacht kan het nieuwe stelsel goed landen en is een
misère voor vele miljoenen belanghebbenden (ouderen en jongeren) te vermijden.
Ergo, de WTP er niet zomaar even doorheen jassen!

