
     

EEN GOED PENSIOEN
IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
Strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel 

gaat door!

NIEUWSBRIEF 19, eind AUGUSTUS 2022
Kernteam Landelijk Actiecomité RED HET PENSIOENSTELSEL

info@redhetpensioenstelsel.nl
http://www.redhetpensioenstelsel.nl

Komende acties :
Informatie- en Actie bijeenkomsten met SP
9 sept Zutphen, 30 sept Zwolle 
Aanmelden bij   https://www.sp.nl/pensioen 

Medestrijders voor een goed pensioen,

de strijd om een goed pensioen en tegen afbraak van het huidige collectieve en solidaire 
stelsel nadert een hoogtepunt. Op 12 september begint de behandeling van het wetsontwerp
Toekomst Pensioenen in de Tweede Kamer. Daarbij is het van belang dat de 
maatschappelijke onrust over dit gedrocht duidelijk in de Kamer doordringt! Want alleen 
‘de straat’ blijkt de politici te kunnen beïnvloeden. Zonder maatschappelijke actie blijken zij 
doof voor overweldigende en overtuigende argumenten dat WTP niet deugt en tot een ramp 
zal leiden. Zij houden zich dan gehoorzaam aan fractiediscipline en regeer- en 
‘gedoog’akkoord (PvdA en GL!!). 
In deze Nieuwsbrief wordt de schade nog eens steekhoudend uiteengezet die de WTP 
aanricht onder de bevolking die pensioen opbouwt of reeds met pensioen is. 

Dus laat zien dat je dit niet pikt en kom naar de volgende bijeenkomsten!

maandag 12 september  10.00 uur
eerste debat in de Tweede Kamer over de WTP 

(Wet Toekomst Pensioenen)
publieke tribune moet uitpuilen! 

09.00 uur verzamelen bij de ingang Tweede Kamer
Prinses Irenepad 1, Den Haag
4 minuten lopen van Den Haag Centraal

zaterdag 17 september
Prinsjesdag Protest

Met een groot ‘PENSIOENBLOK’
Start 13:00 uur

Koekamp Den Haag
Tegenover Den Haag Centraal 



Het enige echte pensioenprobleem blijft de REKENRENTE

Op dit moment ligt de inflatie in Nederland rond de 10%. Dat  de hoogste waarde sinds 1975,
Maar de boodschappen in de supermarkt zijn dit jaar bijna 20% duurder geworden en gas en
licht zijn in prijs verdubbeld. Dat zijn de posten waar mensen met lage inkomens hun geld aan
uitgeven. Dat de electrische auto’s van Tesla goedkoper zijn geworden zorgt misschien wel 
voor een lagere inflatie maar daar hebben deze mensen niets aan.
Voor de gepensioneerden betekent dit 20% koopkrachtverlies over de periode 2008 -  2021 
omdat de meeste pensioenen toen niet geïndexeerd werden en nog eens 10% extra over 
2022.  Voor de FNV was die eerste 13 jaar geen probleem, de werkenden werden immers 
wel gecompenseerd met CAO-verhogingen. Dat de gepensioneerden dat niet kregen, daar 
lag het FNV bestuur niet wakker van. Maar nu de inflatie ook de werkenden treft is het ineens
een probleem. 

Het nieuwe pensioenstelsel gaat het probleem voor de gepensioneerden niet oplossen. Als je
de wetsartikelen en de Memorie van Toelichting van de Wet Toekomst Pensioen (WTP) 
goed doorleest, dan zie je dat de hele wet is geschreven om een nominaal pensioen zeker te 
stellen. In de wet staat dat een vaste uitkering, die dus nooit geïndexeerd wordt, eigenlijk de 
standaard is. 
De toezichthouder de Nederlandse Bank (DNB) dwingt pensioenfondsen om zich arm te 
rekenen:  ze moeten er vanuit gaan dat ze in de toekomst nooit meer rendement maken dan 
de ‘risico vrije’ rente op staatsleningen. Die ligt op dit moment rond de 1% terwijl de 
pensioenfondsen de afgelopen 25 jaar gemiddeld meer dan 6% rendement per jaar hebben 
gehaald. Indexatie van pensioenen is volgens de DNB niet nodig omdat nergens in de wet 
staat dat indexatie moet. 

Het FNV-bestuur roept iedere keer dat de ‘risicovrije rekenrente ‘ in het nieuwe stelsel 
verdwijnt en dat er dan eerder geïndexeerd kan worden, maar dat is niet waar.  De risicovrije 
rente verdwijnt niet maar krijgt een andere naam. Het heet voortaan ‘beschermings 
rendement’ , en dat is gedefinieerd als het rendement dat nodig is voor een nominaal 
constante uitkering, gebaseerd op een belegging in laag rentende staatsleningen. Er 
verandert dus niets. 
De WTP schrijft ook voor dat de pensioenfondsen er van uit moeten gaan dat minstens 65% 
van het pensioengeld van de gepensioneerden in deze staatsleningen wordt belegd. 
Daarmee wordt het verwacht rendement op het geld van de gepensioneerden lager dan het 
rendement dat de pensioenfondsen nu halen. Alleen het FNV bestuur gelooft dat je met een 
structureel lager rendement toch een hoger pensioen kan krijgen. 

De DNB doet altijd alsof de rente een soort natuurverschijnsel is waar niemand invloed op 
heeft. De werkelijkheid is dat de rentestand wordt bepaald door het beleid van de Europese 
Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren de bankbiljettenpers flink laten ratelen. 
Per maand werd er 30 tot 60 miljard euro bijgedrukt. En nu wordt de rente verhoogd om de 
inflatie te bestrijden. Als de rente stijgt, dan wordt dit rendement op langlopende 
staatsleningen negatief. De pensioenfondsen hebben het afgelopen half jaar dan ook 300 
miljard verloren op hun portefeuille aan staatsleningen. Die bleken dus echt niet risico vrij te 
zijn. In het huidige pensioenstelsel wordt dit verlies door alle deelnemers gedragen. Maar 
volgend de regels van de WTP zou zo een verlies vooral bij de gepensioneerde deelnemers 
terecht komen. In het huidige pensioenstelsel kon er de afgelopen jaren niet geïndexeerd 
worden omdat de rente daalde.  In het WTP stelsel zullen de gepensioneerden te horen 
krijgen dat er niet geïndexeerd kan worden omdat door het stijgen van de renten er teveel 
verliezen op hun pensioenbeleggingen zijn geleden. 
Kortom, de WTP is geen oplossing voor het inflatie probleem, in tegendeel, het probleem 
wordt er alleen maar groter door. 
Kom daarom in actie tegen de WTP.
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