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Inflatie
Op dit moment is de inflatie in Nederland 13,5%. De dagelijkse boodschappen in de 
supermarkt zijn dit jaar zelfs meer dan 20% duurder geworden. De gasprijs schiet door het 
dak. Oplossing van de energiecrisis is niet nabij. Evenmin normalisering van de prijzen.

Koopkracht
Voor de gepensioneerden betekent dit, na 25% koopkrachtverlies over de periode 2008 -  
2021 (omdat de meeste pensioenen in die periode niet geïndexeerd werden) nog eens 10 – 
20 % extra koopkrachtverlies over 2022. 
Voor werkenden gelden dezelfde percentages voor lagere pensioenopbouw. 

De Nederlandse Bank 
DNB, toezichthouder, dwingt pensioenfondsen voor dekking van hun verplichtingen alleen te 
rekenen met ‘risico vrije’ rente op staatsleningen. Die ligt op dit moment rond de 1%. Maar 
pensioenfondsen behaalden de afgelopen 25 jaar gemiddeld meer dan 6% rendement op 
hun belggingen!
DNB doet altijd alsof rente een soort natuurverschijnsel is waar niemand invloed op heeft. In 
werkelijkheid wordt de hoogte van de rente bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). 
Het gevolg van bijdrukken in de afgelopen jaren van 30 tot 60 miljard euro per maand was  
een zeer lage rente. Inmiddels verhoogt de ECB de rente om de inflatie te bestrijden. 

Wet Toekomst Pensioen
Het nieuwe pensioenstelsel gaat het koopkrachtverlies voor gepensioneerden niet oplossen. 
De Wet Toekomst Pensioen (WTP) stelt in de praktijk slechts een nominaal pensioen in het 
vooruitzicht: een vast bedrag dat nooit geïndexeerd wordt. Want gepensioneerden moeten 
volgens de WTP minstens 65% van hun gespaarde geld alleen risicovrij beleggen. Dat wordt 
‘beschermingsrendement’ genoemd en levert weinig rendement op: dus geen indexatie!!
Kortom, de WTP biedt geen oplossing voor verlies aan koopkracht door inflatie. In tegendeel,
het probleem wordt er alleen maar groter door. 

Belegging van pensioengelden kent natuurlijk risico’s. In het huidige pensioenstelsel wordt dit
verlies collectief door alle deelnemers gedragen. De regels van de WTP echter leggen een 
verlies vooral bij de gepensioneerde deelnemers neer. 

Parlementaire behandeling WTP 
De WTP is een gedrocht. De wet beslaat 87 pagina’s en de Memorie van Toelichting 445. De
wet is zo ingewikkeld dat kamerleden hebben gevraagd naar de financiële consequenties 
van de wet voor pensioendeelnemers. De minister liet weten dat het antwoord hierop niet 
beschikbaar zal zijn vóór de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.
Kamerleden wordt dus gevraagd een blanco cheque te tekenen.

http://www.redhetpensioenstelsel.nl/


UITVOERING ARBEIDSVOORWAARDE PENSIOEN:

Waardevaste uitbetaling 
van ons eigen uitgestelde, gespaarde en collectief beheerde loon 

Pensioen is veel meer dan alleen een financiële berekening. Het is een arbeidsvoorwaarde  
waarmee je bij pensionering je dan bereikte levensstandaard kunt voortzetten. Een 
waardevast pensioen dus! Het is de uitbetaling van ons eigen uitgestelde, gespaarde en 
collectief beheerde loon. Evenmin als elke andere arbeidsvoorwaarde is het geen garantie. 
Het is een afspraak tussen werkgevers en werknemers die in cao’s door de jaren heen is 
bekrachtigd, waarvan de naleving zo nodig met vakbondsmacht kan worden afgedwongen. 

Onderstaande grafiek maakt duidelijk hoe groot het gespaarde en collectief beheerde 
pensioenvermogen is dat de arbeidsvoorwaarde pensioen bijeen heeft gebracht! Ze laat zien
dat in de periode, toen er niet werd geïndexeerd, de hoeveelheid middelen om pensioen uit te
keren meer dan verdubbeld zijn. Ze laat ook het geringe effect zien op deze enorme berg 
geld als de pensioenen vanaf 2008 alsnog worden geïndexeerd. 

Wij vinden het onfatsoenlijk en onaanvaardbaar dat de gemaakte afspraken niet worden 
nagekomen. Wij vinden dat de vakbeweging eindelijk in beweging moet komen om naleving 
van deze arbeidsvoorwaarde alsnog af te dwingen. 
Ook vinden wij dat de vakbeweging zich moet verzetten tegen de WTP zoals die nu voorligt.  
Vele deskundigen hebben daarvan aangetoond dat die onaanvaardbare risico’s mee brengt 
voor de inkomens van gepensioneerden nu en in de toekomst.

Daarom vragen wij iedereen die dit leest:

Kom in verzet tegen de WTP en sluit je bij ons aan!

info@redhetpensioenstelsel.nl
www.redhetpensioenstelsel.nl
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