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Pensioen niet korten maar indexeren 

De pensioenen van veel mensen zijn al 

jaren niet of te weinig geïndexeerd. 

Gepensioneerden hebben sinds 2009 al 

ruim 10% aan koopkracht ingeleverd. 

Voor 2017 dreigt opnieuw het korten van 

pensioen van werkenden en 

gepensioneerden. Oorzaak is een 

marktrente van onder de 1%. Is er dan 

ook werkelijk te weinig geld?  

In 2006 is de vaste rekenrente van 4% 

ingeruild voor de marktrente. Die was 

destijds 5%. Hierdoor waren de 

pensioenfondsen op dat moment beter 

uit met de marktrente. Wat niet was 

voorzien was het uitbreken van de 

bankencrisis van 2008 waardoor 

wereldwijd met miljarden dollars en 

euro’s de banken door nationale 

overheden gered moest worden. Die 

miljarden stonden niet op het 

spaarbankboekje van deze overheden. 

Immers binnen het kapitalisme is 

staatsschuld gebruikelijk. De financiering 

van de bail-out  van de banken kwam 

boven op de staatsschuld waardoor alle 

landen de normen voor de maximale 

staatsschuld overschreden en daarna 

aan het bezuinigen sloegen, in Nederland 

meer dan 50 miljard. 

Marktrente is een politieke rente 

Door de hoge staatsschulden is een lage 

rente gunstig voor overheden want dan 

hoef je minder rente over je schuld te 

betalen. Het IMF, de FED en de ECB 

hebben dan ook de marktrente omlaag 

gemanipuleerd. Het besluit in 2014 en 

2015 om in de VS en de EU massaal geld 

in de economie te pompen door 

obligaties op te kopen heeft de 

marktrente nog verder omlaag gedrukt 

naar een niveau onder de 1%. De 

marktrente is sinds 2009 een politieke 

rente en daarmee ongeschikt als 

rekentool voor lange termijn 

pensioenbuffers. De FNV moet hier een 

alternatief voor ontwikkelen wat wel 

recht doet aan de verdienkracht van 

pensioenfondsen. 

Rekenregels pensioen moeten 

anders 

In Nederland zijn pensioenfondsen 

verplicht voor hun benodigde buffers te 

rekenen met de marktrente ofwel je doet 

net of je rendement op je vermogen de 

komende 40 jaar slecht 1% zal zijn. In 

praktijk is het gemiddelde rendement 

over de afgelopen 25 jaar 7%. 

Pensioenfondsen moeten zich arm 

rekenen maar zijn in praktijk rijk. Door 

met deze extreem lage marktrente te 

moeten rekenen zijn op papier de 

dekkingsgraden te laag en te lage 

dekkingsgraden moeten gerepareerd 

worden en dat kan alleen door niet te 

indexeren of te korten op pensioen. 

Pensioen vermogen 

In het echt zijn de pensioenvermogens 

groot genoeg om wel te indexeren. De 

herstelkracht van de pensioenfondsen 

bleek na het rampjaar 2009 zeer groot. 

Eind 2011 was alle opgelopen schade 

alweer gerepareerd. Het totale 

pensioenvermogen in Nederland ligt rond 

de 1400 miljard. Er komt jaarlijks 33 

miljard aan premie binnen en er wordt 

28 miljard aan pensioen uitgekeerd en 

toch doemt er weer een kortingsscenario 

op in 2017. Deze onzin moet worden 

gestopt en dat moet niet door ons 

huidige systeem te verslechteren. 

Pensioen model handhaven 

Om de dreigende kortingen af te wenden 

hebben FNV en ABP in Den Haag bepleit 

voor meer ruimte in ruil voor minder 

vastigheid. Wij weten niet wat hiermee 

bedoelt wordt maar onzin is het in ieder 

geval. De afgelopen jaren hebben juist 

laten zien dat pensioenen helemaal niet 

vast zijn en dat koopkracht behoud voor 

gepensioneerden een farce is. FNV en 

ABP moeten de afschaffing van de 

politieke marktrente bepleiten en eisen 
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dat pensioenfondsen worden beoordeelt 

op hun feitelijke verdiencapaciteit.  

Rekenrente maximaal 4% 

Als je naar het gemiddelde historische 

rendement van pensioenfondsen kijkt is 

er geen enkel probleem om de 

benodigde buffers te berekenen met een 

rekenrente van maximaal 4%. Als je dit 

doet is er opeens ruimte genoeg om de 

pensioenen te indexeren en koopkracht 

te garanderen. Alleen als 

pensioenfondsen over de laatste 10 jaar 

gemiddeld een lager rendement zouden 

hebben gehad dan 4% dan moet je ook 

met dit feitelijk lagere rendement je 

buffers berekenen. Daarmee voorkom je 

dat er echt te weinig geld in de 

pensioenpot zit. 

Fiscale grenzen herstellen 

In plaats van in de verdediging te gaan 

moet de FNV herstel van de fiscale 

grenzen voor de opbouw van pensioen 

eisen. Middelloon met een opbouw van 

2.25% per jaar en AOW vanaf 65 jaar. 

De huidige werkloosheid, zeker onder 

jongeren en de zware beroepen 

rechtvaardigen deze eis. We kunnen wel 

net doen of zware beroepen niet meer 

bestaan maar fysiek zwaar werk, 

volcontinue arbeid en ook geestelijk 

stressvol werk zijn niet tot op 67 jarige 

leeftijd vol te houden. Door de oude 

fiscale grenzen te hanteren kunnen 

mensen zodanig pensioen opbouwen dat 

men de vrijheid heeft om op bijvoorbeeld 

62 jaar te besluiten te stoppen met 

werken. Het huidige beleid dwingt 

mensen steeds meer in de richting van 

67 jaar en ouder terwijl velen dat niet 

gaan halen en dan zal de route via WW 

en bijstand gaan voordat de 

AOW/pensioen datum wordt bereikt. Dat 

is ronduit a-sociaal en reden genoeg om 

terugkeer naar het oude regiem te eisen. 

Geen beschikbare premie 

Werkgevers vinden dit prachtig. Ze 

betalen een vaste premie en alle risico 

liggen bij de werknemers. Die bouwt 

samen met zijn eigen inleg en het 

behaalde rendement een kapitaal op 

waarmee op pensioen datum tegen de 

dan geldende rente een pensioen kan 

worden ingekocht. De rendementen en 

de rente zijn op dit moment beiden laag 

en de uitkomst laat zich raden een slecht 

pensioen en zo lang mogelijk 

doorwerken als enige remedie. 

Pensioen voor iedereen 

Alle werknemers en ZZP-ers moeten 

verplicht worden een pensioen op te 

bouwen in de sector of het bedrijf waarin 

zij werken. Voor sectoren of bedrijven 

waar dit niet geregeld is moet er een 

algemeen pensioenfonds komen. Dit 

moet een fiscaal maximale middelloon 

regeling zijn waardoor een op solidariteit 

gebouwde regeling de standaard is. 

Daarnaast moet er het onvoorwaardelijk 

recht op waarde overdracht komen zodat 

werken met een doorsneepremie geen 

conflict tussen generaties oplevert. 

In de aanval tegen het pensioen beleid. 

Onze eisen zijn: 

-De AOW leeftijd moet terug naar 65 

jaar en de ruimte voor de jaarlijkse 

pensioen opbouw moet naar 2.25% 

onder handhaving van de huidige 

franchise.  

-Het terug draaien van de extra 

belasting voor werknemers die eerder 

stoppen met werken dan de AOW 

gerechtigde leeftijd.   

-Pensioenfondsen moeten beoordeelt 

worden op hun gemiddeld historische 

rendement over de afgelopen 10 jaar en 

moeten kunnen rekenen met een 

rekenrente van maximaal 4%. 

Voor een strijdbare vakbeweging:  

FNV sterker door strijd 
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