
Motie Solidair Pensioen 
 

De senioren fractie van het LP zet zich in voor verbetering van de WTP. In dat kader hebben 
we de bijgevoegde motie ingediend. Die is uiteindelijk na enige discussie door het bestuur 
(Tuur Elzinga) overgenomen en per acclamatie door het LP aangenomen.  
 
Kernpunt van de motie is om ook in de solidaire regeling een collectieve uitkeringsfase 
mogelijk te maken in plaats van de individuele potjes. 
 
Er is nog al eens commentaar op de verdeeldheid binnen de sector senioren maar ik kan 
alleen maar zeggen dat we dit onderwerp met grote eenstemmigheid met de hele fractie 
samen hebben uitgevoerd.  En gezien het resultaat met succes. 
 
Groeten 
Emiel Stolp 
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Motie Solidair Pensioen 

 
Het FNV ledenparlement in vergadering bijeen op 10 / 11 juni 2022: 
 
Overwegende: 
 
– Dat in een solidaire pensioenregeling alle gepensioneerden, ongeacht hun leeftijd dezelfde 

indexatie behoren te ontvangen. 
– Dat een gelijk rendement en gelijke indexatie voor alle gepensioneerden beter is uit te 
leggen 

en beter aansluit bij de uitgangspunten van de FNV. 
– Dat dit in een uitkeringscollectief veel eenvoudiger is te regelen dan met individuele potjes 
in de uitkerings fase. 
– Dat een collectieve uitkeringsfase meer ruimte geeft voor risicodragend beleggen en dat 
daarmee een beter pensioenresultaat mogelijk is. 
– Dat het in de Flexibele Premie regeling ook mogelijk is om een collectieve uitkeringsfase te 

gebruiken. 
– Dat een collectieve uitkeringsfase administratief voor de pensioenfondsen veel eenvoudiger, 
en dus goedkoper is uit te voeren dan een systeem van individuele potjes 

 
Spreekt uit dat: 
 
Dat de FNV bij de behandeling van de Wet Toekomst Pensioen er naar moet streven dat ook in 
de solidaire pensioenregeling een collectieve uitkeringsfase en in de tijd gespreide toetreding 
tot dit uitkeringscollectief mogelijk is. Dit onder de harde randvoorwaarde van behoud van de 
verplichtstelling. 
 
De motie wordt door meer dan 5 ondertekenaars ondersteund (handtekeningenlijst ter inzage 
bij secretaris Ledenparlement. 


