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’Pensioenen onzekerder en minder helder’ 
Ouderenclubs slaan alarm over nieuwe pensioenstelsel: ’Meer koopkracht is loze belofte’ 
 
Door MARTIN VISSER 
 
NIEUWEGEIN - Gepensioneerden slaan alarm over hun huidige en toekomstige koopkracht. 
De belofte dat het nieuwe pensioenstelsel tot een betere oude dag zal leiden, is hoogst 
onzeker. Daarmee wordt de belangrijkste belofte van het pensioenakkoord niet 
waargemaakt. 
 
Het wegvallen van pensioengaranties in de nieuwe wet baart ouderenorganisaties grote 
zorgen. 
Dat zeggen de vertegenwoordigers van vier ouderenorganisaties, met gezamenlijk een half 
miljoen leden, in een gesprek met De Telegraaf. „De Tweede Kamer en ook de minister 
hebben geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken”, zegt 
Anneke Sipkens, directeur van de Anbo. 
 

„De koopkrachtbelofte lijkt een illusie”, aldus John Kerstens, voorzitter van de Koepel 
Gepensioneerden. De huidige inflatie van circa 10% en de gemiste indexatie in de afgelopen 
twaalf jaar moeten volgens de seniorenclubs ’voor een behoorlijk deel’ worden 
goedgemaakt. 
 
Petitie 
 
In een petitie, die de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, Anbo en 
NOOM vandaag aan de Kamer aanbieden, roepen ze het parlement op het wetsvoorstel van 
minister Schouten (Pensioenen) zodanig aan te passen dat er meer ruimte komt om de 
pensioenen te indexeren. De Kamer begint volgende week met de behandeling van de Wet 
Toekomst Pensioenen. De ouderenorganisaties zeggen dat er eerst betrouwbare 
berekeningen over de gevolgen voor gepensioneerden op tafel moeten komen. 
 
En dat terwijl beloofd was dat het nieuwe pensioen koopkrachtig en beter uitlegbaar zou 
worden. Volgens de vier ouderenorganisaties komt daar weinig van terecht. Ze vrezen dat de 
Kamer te snel instemt met het nieuwe pensioenstelsel zonder dat duidelijk is wat de 
financiële consequenties voor ouderen zullen zijn. 
 
‘Draagvlak ontbreekt’ 
 

„De hele operatie voor een nieuw pensioenstelsel was gestart omdat jarenlang de indexatie 
achterwege was gebleven en omdat het vertrouwen van de mensen in het pensioen was 
aangetast”, zegt John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. „Iedereen zou er 
met het nieuwe pensioen op vooruitgaan, zo zei Tuur Elzinga van de FNV, geestelijk vader 
van dit akkoord. Maar er is onvoldoende gebeurd en er is heel veel onzekerheid rond de 
koopkracht. Politiek en polder doen alsof er zoveel draagvlak voor dit nieuwe stelsel is. Maar 
dat draagvlak onder ouderen is er gewoon niet.” 
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De claim dat iedereen erop vooruitgaat, geloven de ouderenclubs niet. „Die belofte kun je 
niet waarmaken”, reageert Anneke Sipkens, directeur van de Anbo. „Ik denk ook niet dat de 
minister dit nog als doel heeft en dat in de Tweede Kamer durft te zeggen. Echt niet.” Bij 
haar zijn grote zorgen over de doorrekeningen die minister Schouten (Pensioenen) inmiddels 
naar de Kamer heeft gestuurd. 
 

„Inmiddels blijkt dat daar fouten instaan, maar die worden nu toegedekt. Volgens de 
minister doen die foutjes er niet toe. Maar zonder goede doorrekeningen zijn er enorme 
onzekerheden over het toekomstige pensioen en dus over de koopkracht.” 
 
Noodklok 
 
De vier ouderenclubs luiden de noodklok over het wetsvoorstel over een nieuw 
pensioensysteem dat de Kamer volgende week behandelt. In het nieuwe stelsel zijn er geen 
pensioengaranties meer. De pensioenen worden onzekerder en bewegen mee met de 
rendementen op de beurs. Kabinet, werkgevers en vakbonden rekenen erop dat in dit 
nieuwe stelsel wel eerder geïndexeerd kan worden. 
 
Maar daar zijn de gepensioneerden helemaal niet zeker van. Er zijn grote zorgen over de 
overheveling van de €1400 miljard aan pensioengelden van het oude naar het nieuwe 
pensioencontract. Kerstens: „De koopkrachtbelofte lijkt een illusie. De overheveling van al 
dat geld, het zogenaamde invaren, is een black box en de zeggenschap van gepensioneerden 
over hun pensioen is een wassen neus.” 
 

„Het zou moeten gaan om herstel van vertrouwen, maar dat vertrouwen is er nu nog niet”, 
zegt Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB. „We zijn niet tegen de Wet Toekomst Pensioenen, 
maar dit moet je wel in één keer goed doen.” 
 
De Kamer behandelt de pensioenwet op een moment van grote economische onzekerheid. 
Juist nu is de inflatie ongekend hoog, gemiddeld 10% dit jaar. Pensioenfondsen mogen 
dankzij soepeler regels al wel indexeren, maar geven nu al aan dat ze deze inflatie nauwelijks 
kunnen bijbenen. 
 
Kerstens: „Het doet ons zeer als politiek en sociale partners trots zeggen dat 
pensioenfondsen weer kunnen indexeren. Het koopkrachtverlies is dit jaar groter dan in alle 
jaren dat pensioenfondsen níét konden indexeren.” 
 
Zorgelijk 
 
Rep: „Het nieuwe pensioen wordt meer afhankelijk van de economische ontwikkelingen. En 
de huidige tijd is er een goed voorbeeld van hoe onzeker dat kan zijn. Als je kijkt naar de 
huidige koopkrachtontwikkelingen is dat best zorgelijk.” 
 
De seniorenorganisaties denken ook niet dat ouderen dat nieuwe pensioen beter zullen 
begrijpen dan het huidige systeem. 


