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Indexatie kunnen we wel vergeten. 

De eerste doelstelling in het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan die 
nu ter beoordeling voorligt is: “Het nieuwe pensioenstelsel moet eerder 

perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen”. Deze doelstelling wordt 
met het nieuwe stelsel echter niet gerealiseerd. Nergens zijn afspraken 

gemaakt over indexatie en dat zit er de komende 10-15 jaar ook nog niet in. 

 
Terecht is er onvrede over het feit dat de pensioenopbouw van mensen die nog 

werken en de pensioenuitkeringen al jaren niet meer worden aangepast aan de 
gestegen prijzen. Door die achterstallige indexatie zijn veel mensen al bijna 20% 

koopkracht kwijt! Daarom werd er naar uit gekeken hoe de uitwerking van het eerste 
doel uit het pensioenakkoord er uit zou zien. Helaas dus teleurstellend. Veelzeggend is 
dat in het document “Beoordeling doelen pensioenakkoord 2019” het woord 

indexatie niet eens voorkomt! 
 

Onzekerheid is troef. 
Een paar citaten uit de Hoofdlijnennotitie. 

“Het uitgangspunt is om het perspectief op een koopkrachtig pensioen te vergroten.” 
“Het nieuwe pensioencontract schept geen nominale pensioenverplichtingen voor 
pensioenuitvoerders . . . “ 

“Het is de ambitie om het perspectief op het verhogen van pensioenuitkeringen te 
vergroten.” 

Met andere woorden: de slogan voor het nieuwe pensioenstelsel is: “niet teveel meer 
beloven”.  
Actuarieel Adviesbureau Cofident BV komt op basis van berekeningen voor twee 

pensioenfondsen (ABP en PMT) tot de conclusie: “Bij beide pensioenfondsen wordt de 
indexatie-ambitie bij lange na niet gehaald. Een koopkrachtverlies van rond de 15% in 

de komende 20 jaar ligt meer voor de hand”. 
Waar ruim 8 miljoen mensen op zitten te wachten is antwoord op de vraag: “Hoeveel 
pensioen krijg ik straks per maand?”. Het nieuwe stelsel beantwoordt die vraag zeker 

niet! Hooguit wordt de vraag beantwoord: hoeveel wordt het minder. 
 

Conclusie 
 

Het nieuwe pensioenstelsel leidt vooral tot meer onduidelijkheid en onzekerheid. 
Indexatie zit er voorlopig niet in. 
Nu duidelijk wordt dat een van de belangrijkste doelstellingen niet gerealiseerd gaat 

worden moet dat nieuwe stelsel worden afgewezen. 
 

 
  


