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Geacht Landelijk Groepsbestuur. 
 
Onderstaand de briefwisseling tussen de plaatselijke groep Groningen e.o. en het dagelijks 
bestuur van het Landelijk Groepsbestuur Senioren. 
 
Aanbevelingen om meer inhoud te geven aan het begrip belangenbehartiging. 
_______________________________________________________________ 
 
In onze vergadering van 17 januari j.l ontspon zich een discussie bij het punt waarop de 
stukken van het LGB aan de orde waren. 
Algemeen was men van mening dat de belangenbehartiging , immers een van de belangrijkste 
redenen voor het bestaan van een seniorengroep binnen de bond , niet erg  duidelijk naar 
voren komt. Ook is er steeds weinig voorlichting wanneer er belangrijke veranderingen, die 
van invloed zijn op de positie van senioren,  op stapel staan. Al pratend kwamen er zo enkele 
zaken naar voren, die naar wij menen opgepakt zouden kunnen worden. 
 
Op het gebied van voorlichting zijn dat bijvoorbeeld de bezuinigingen die doorgevoerd worden 
binnen de zorg en de WMO. Is er niet een deskundige te vinden binnen de bond die in een 
Nieuwsbrief hier tekst en uitleg over kan geven? 
 
Bij ouderenbonden heeft men afspraken met keuringsartsen over een lager tarief voor leden, 
wanneer zij voor een rijbewijskeuring komen. Nu is dat een aangelegenheid die moeilijk 
landelijk geregeld kan worden, maar mogelijk kan er vanuit het LGB informatie gegeven 
worden aan de plaatselijke groepen hoe zoiets het best aangepakt kan worden, waarbij vanuit 
het LGB een soort van voorbeeldbrief wordt aangeleverd waarmee men artsen kan benaderen. 
 
Een ander punt betreft notaristarieven en dan gaat het met name om de kosten van een 
verklaring van erfrecht, die door banken gevraagd wordt wil de achtergebleven partner kunnen 
beschikken over de bankrekening. Nu is volgens het huidige erfrecht de noodzaak van een zgn. 
langstlevende testament vervallen, reden waarom in veel gevallen geen testament meer wordt 
opgemaakt. De overgebleven partner heeft het vruchtgebruik van de volledige erfenis en de 
kinderen krijgen hun deel eerst uitgekeerd wanneer  beide ouders zijn overleden. Sommige 
banken vragen in zo'n geval om een verklaring van het Centraal Testamenten Register dat er 
inderdaad geen testament is en vervolgens kan dan de bankrekening worden opgeheven, dan 
wel de tenaamstelling worden veranderd. Toch zijn er banken die blijven vragen om een 
verklaring van erfrecht, zelfs als het gaat om een en/of rekening. Daarbij gaat het dan om een 
A-viertje dat de notaris verstrekt, doch wel even tussen de €. 298.- en €. 357.- kost. 
Zou daar geen actie op ondernomen moeten worden? 
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Meer voorlichting zou ook gegeven kunnen worden over het reilen en zeilen van de 
pensioenfondsen en daarbij gaat het dan niet om het al of niet indexeren of de dekkingsgraad. 
Gedacht kan daarbij worden aan: wat zijn de kosten van een fonds. Dit zal ongetwijfeld te 
vinden zijn in de jaarrekening van de fondsen, maar deelnemers hebben daar geen inzage in. 
Zo kennen fondsen deelnemersraden of adviesraden. Wat zijn de kosten van deze raden? We 
horen nooit welke adviezen uitgebracht worden, noch in hoeverre deze adviezen van invloed 
zijn op de besluitvorming binnen de besturen. Een soort kosten/baten analyse dus. Wanneer 
zou blijken dat deze vorm van medezeggenschap in werkelijkheid niet effectief is, zou ook hier 
actie op ondernomen moeten worden.  
 
Tot zover de punten die binnen ons bestuur werden genoemd als mogelijkheden om meer 
invulling te geven aan de belangenbehartiging voor senioren, maar uiteindelijk voor alle leden 
van de bond.. 
 
Geachte mevrouw Eijkelenboom,  
 
Dank voor uw schrijven met aanbevelingen. 
U wijst ons terecht op zaken die “we als bond”op zouden moeten pakken. 
Als ik schrijf “we als bond” dan bedoel ik u en mij als bondsleden inclusief.  
Want: die bond dat zijn we zelf en juist reacties zoals via uw brief zijn aanzetten om “we als 
bond” te worden. U weet het gaat om: meedenken, meepraten en meedoen/meebeslissen in 
vakbondsverband. U geeft in uw brief diverse voorbeelden aan van zaken waar ‘we’ als 
senioren ook aandacht aan zouden moeten kunnen schenken. Uw brief heeft mij mede 
inspiratie gegeven voor mijn inleiding op onze ALV van maart a.s. 
Ik ga in mijnantwoord aan u de respectievelijke thema-alinea’s bij langs.  
 
Voorlichting: De bezuinigingen op het gebied van de zorgen de WMO 
Vanuit de overkoepelende samenwerking  van de CNV-senioren onder de noemer onder 
dezelfde paraplu (ODP) hebben we zowel in 2010 als in 2011 daar in 16 landelijke 
voorlichtingssessies informatie over gegeven. Voor wat betreft het Noorden van het land was 
dat in Zuidlaren, Hoogeveen en Joure. In 2010 heb ik u zelf onder mijn gehoor gehad in 
ZuidLaren. 
 
Dit zijn activiteiten die uitsluitend door ons als landelijke CNV-senioren zijn opgezet en 
uitgevoerd met de bedoeling  om u op het niveau van plaatselijke en regionale groepen bij te 
praten. In beide sessies hebben we het ook gehad over het pensioenakkoord. 
WMO- en Zorg (kosten)-zaken zijn tot nu toe NIET het domein van de vakbonden, maar daar 
komt snel verandering in, zie mijn informatie over de Zorg in de hierna volgende alinea. 
Voor wat betreft de WMO: hier is sprake van centrale regelgeving en decentrale uitvoering.   
Ik ken regionale CNV-PZ-groepen die alles op het terrein van de WMO bijhouden, met name 
ook wat er op hungemeentelijke niveau gebeurt. Die groepen hebben eigen lokale netwerken 
opgebouwd, waarin ook PCOB-afdelingen participeren. Flevoland is in dit opzicht een 
uitstekend voorbeeld. Juist voor wat betreft de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau hebben 
we als landelijke groep Senioren signalen nodig vanuit die plaatselijke groepen.  
 
Hier liggen mogelijkheden en eigen taken voor u en uw groep, ook in samenwerkend regionaal 
verband! Hier heb ik ook opgedoeld bij mijn interview in Mijn Vakbond – magazine van 
september/oktober met het blokje: ‘de plaatselijke en regionale groepen gaan netwerken’. 
Want die vakbond: dat zijn we zelf, tot op plaatselijk niveau.  
U kunt bij elke gemeente in uw omgeving terecht voor WMO-deskundigen, beleidsmedewerkers 
en uitvoerders die u e.e.a. graag willen uitleggen en uitvoerend adviseren. De plaatselijke 
kerken/diakonieën werken ook zo.  
Dat kan ‘de (landelijke) vakbond’ voor u niet regelen. Het zijn van rijkswege aan de gemeente 
gedelegeerde taken en daar bemoeit de gemeentelijke politiek zich dan ook mee. In de 
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gemeenten treft u de WMO-adviesraden aan.  
 
Overigens erken ik op dit gebied aan manco, want tot nu toe hebben de (CNV-) vakbonden 
zich op het standpunt gesteld niets met de WMO van doen te hebben.  
Op zich logisch, ook begrijpelijk, maar het hoeft de senioren niet te weerhouden dit als een 
eigen belangengebied te definiëren en er dus dan ook zelf actief mee aan de slag te gaan. Daar 
zijn we nu juist senioren voor in de vakbeweging.  
 
Ontwikkelingen in de zorgkosten 
Vanuit het ODP en de seniorenadviesraad van het CNV hebben we die ontwikkelingen drie jaar 
geleden aal aan zien komen. We hebben er in de landelijke najaarsvoorlichtingsbijeenkomsten 
aandacht  aan geschonken en daarbij de toehoorders er op gewezen daar specifieke aandacht 
voor te houden. De hand-outs (full-color) zullen nog steeds in uw bezit zijn. 
Ik kan u melden dat er nu sinds 8 maanden op CNV-Vakcentrale niveau door de gezamenlijke  
CNV-bonden en aparte beleidsgroep is opgericht inzake de SER-adviesaanvraag van Minister 
Schippers van juni 2011 over de stijgende zorgkosten. Gelukkig we hebben er nu weer een 
eigen CNV-afdeling voor.  
De eerste contacten zijn gelegd en die zullen blijvend zijn.  
 
De Senioren adviesraad van de CNV Vakcentrale, waarin ik ook namens u – de PZ –Senioren - 
zitting heb zal te zijner tijd (beginnende ij de loop van 2012) ook haar opvattingen en 
meningen moet geven in de vorm van adviezen. Daarvoor zullen we ook uw meningen nodig 
hebben. Er komt dus werk aan de winkel. Voor ons allemaal! 
Onze powerpoint van 2011 gaat hier al over, want het uitbrengen van een SER-advies is een 
zaak voor de sociale partners: werkgevers- en werknemersorganisaties, de vakbonden dus. 
Niet de ouderenbonden.  
De CNV-Senioren landelijk liepen hier bij in de eigen vakbeweging voorop.  
 
Voorlichting over reilen en zeilen van de pensioenfondsen 
Ik kan me uw ongenoegen goed voorstellen. 
Omdat ik al een kleine vier jaar geleden al ben begonnen ben mij te prepareren op het houden 
van voorlichtingspresentaties ten behoeve van de eigen achterban– maar ook voor het ODP – 
heb ik mij toegelegd om gericht krantenartikelen over de onderwerpen Pensioen en Zorg te 
gaan verzamelen en te gedigitaliseerd vast te leggen en er mij aldus in te verdiepen.  
Dáárdoor kan ik tot op zeer actueel niveau er de hoofdlijnen uit distilleren en toepassen in mijn 
voorlichtingspraatjes. Tot mijn grote verbazing en aangename verrassing meldde Alie de Jonge 
mij destijds al snel dat zij zeer onder de indruk was van mijn aldus opgedane kennis en 
inzichten. Dat was voor mij dé stimulans om hiermee verder te gaan.  
Wellicht is dit ook bruikbare een tip voor u en de uwen.  
 
Ik stuur hierbij het – door mij gedigitaliseerde - artikel van de hand van Prof. Dr. Kees 
Goudswaard, wat op 2 februari 2012 in het Friesch Dagblad verscheen en wat in één overzicht 
de hele problematiek nog eens op zeer begrijpbare wijze behandelt.  
Beschouwt u dit alstublieft als HET basis stuk bij al uw denken over de pensioenen 
De pensioenfondsen in Nederland worden bij wet gecontroleerd door De Nederlandsche Bank. 
De door u genoemde kostenanalyses horen daarbij. Uit de benchmark-vergelijkingen blijkt dat 
ABP en PFZW van alle pensioenfondsen het best scoren, dus het zuinigst met de kosten om 
gaan.  
 
Samenwerking met ouderenbonden, bundeling van krachten en het  op orde brengen 
van de eigen senioren organisatie binnen CNV-verband 
Waar we als landelijke CNV-senioren bij vooropliepen was het organiseren van de themadag 
van 29 september 2011 onder het motto “Van Latere Zorg”, een dag die wij gezamenlijk met 
PCOB en KBO hebben opgezet en uitgevoerd.  
Wij waren daar zelfstandig in, maar hebben wel in een vroegtijdig stadiumrichting Jaap Smit 
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c.s. aangegeven wat onze bedoeling er bij waren en waarom wij die bundeling van krachten in 
dezen nodig achtten en welke inzet wij van hem persoonlijk verwachtten. 
CNV-Vakcentrale, KBO en PCOB hebben tot op voorzittersniveau vbanm hartfte hier aan mee 
gewerkt. Dit smaakt naar meer. 
Op inhoudelijk niveau kunnen wij als respectievelijke seniorenorganisaties veel aan elkaar 
kunnen hebben, overigens met behoud van ieders organisatorische zelfstandigheid en 
eigenheid.  
 
Ik spreek uit ervaring, ben zelf ook PCOB-lid, waarmee ik de jaarpremie al terugverdiend heb 
door de korting bij de Friese zorgverzekeraar.   
Dat niet alleen: mijn echtgenote is voorzitter van PCOB-Leeuwarden, voorzitter van het 
Leeuwarder Stedelijke ouderenoverleg en is lid van het provinciaal overkoepelende PCOB-
bestuur. Vanuit de PCOB-organisatie verzorgt zij workshops voor het schrijven van persoonlijke 
levensboeken en organiseert ze praatgroepen in de provincie over levensvragen. Zaken die niet 
in vakbondsland voorkomen, maar wel ingebracht worden vanuit het PCOB, die dit weer heeft 
opgepikt vanuit het opgeheven maatschappelijk activeringswerk van de PKN. 
Voorts is zij lid van een cliëntenraad van een zorgcentrum waar haar moeder woont.  
Ons beider actief zijn op (eigen) seniorengebied ervaren wij als zeer verrijkend.  
De Leeuwarder ouderenbonden hebben een vertegenwoordiger namens hen in de WMO-
adviesraad. De man die dat doet is voormalig maatschappelijk activeringswerker van de 
Gereformeerde kerken (nu PKN) in Friesland.  
Ik heb hemzelf 25 jaar geleden benoemd in de functie van provinciaal kerkelijk 
maatschappelijk activeringswerker.   
Tot zover voorbeelden van gebruikmaking van lokale netwerken.  
 
Kijk dus om u heen en kijk dan beslist ook over het eigen vakbondschuttinkje heen, dat scheelt 
veel (dubbel) werk.  
Als vakbondsman-senior weet ik nu veel rondom de pensioenen en de - ook politieke - 
bewegingen daar omheen en volg ik de hele grote lijnen in de ontwikkelingen in de Zorg.  
Als vakbondsman-senior weet ik ook dat de Senioren binnen het CNV nog via de 
respectievelijke vakbonden zijn gebundeld en besef ik terdege dat – willen de CNV-bonden hun 
Senioren goed ‘bedienen’ - bundeling van krachten en deskundigheden ten behoeve van de 
Senioren tot op boven vakbondsniveau noodzakelijk is.   
Binnen de nieuwe structuur van PZ en de investering van het PZ-Bestuur in de extra FTE-
menskracht voor wat betreft onze adviserend bestuurder en het ambtelijk secretariaat voor de 
Senioren hebben we nu een mogelijkheid om dusdanig te gaan werken dat landelijke zaken 
ook weer gestructureerd tot op plaatselijk niveau kunnen worden doorgesproken. Het hangt nu 
verder ook af van de informatieoverdracht door uw eigen - via uw RGB -  landelijke LGB-
afgevaardigde.  
 
U vraagt naar punten als notariskosten van erfrecht, banken die verklaringen van 
erfrecht vragen bij een overleden partner of bij de kinderen waarvan de laatste ouder 
is overleden 
Dit zijn geen zaken die de sociale zekerheid betreffen en/of inkomens gerelateerd zijn. Ik kan 
er niet anders van zeggen dan: dat komt voor, dat is mij ook overkomen. Het is niet anders. 
De handelwijze van de betreffende bank hebben wij enkele jarten terug als uitermate 
zorgvuldig ondervonden. Ik weet dat er in de praktijk bij andere minder zorgvuldige 
voorwaarden ook heel andere minder oorbare praktijken kunnen voorkomen qua 
gebruikersgedrag bij de erfgenamen. Excessief deed men dat tot nu toe in Griekenland, 
getuige het krantenberichtje van hedenmorgen 3 februari 2012 dat het grootste pensioenfonds 
van Griekenland de uitbetaling van 63.000 personen heeft stopgezet, omdat die niet meer 
leefden. De erfgenamen inden wel.  
Een dergelijke collectieve handelwijze is nogal wat duurder dan onze notaristarieven.  
Die notariskosten zijn wij al lang weer vergeten, wij konden dat verrekenen met het geërfde 
banktegoed. Als de notarissen echt willen gaan concurreren, dan kunt u het beste eerst bij 
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diverse notarissen hun tarief opvragen en dan de goedkoopste kiezen met de minste 
‘bijbehorende gebruikelijke notarispraatjes’. Het zijn acties die u als plaatselijke afdeling heel 
goed zelf kunt organiseren. Het zal u goed doen.  
 
Afsluitend 
Wij kunnen op ons nemen om alle plaatselijke en regionale afdelingen te adviseren om zelf 
‘abonnementen’ te nemen op CNV-knipselkranten. En als u zelf onderling afspreekt wie van u 
op plaatselijk of regionaal niveau de knipselberichten van de websites van CNV PZ en de CNV 
Vakcentrale op vooraf afgesproken onderwerpen te gaan doornemen en relevante punten op 
eigen niveau te willen bespreken, dan is een dergelijk expliciet advies niet meer nodig. 
Uw brief en dit antwoord met bijlagen zal bij de e.v. LGB-vergadering van de Senioren CNV-PZ  
worden meegezonden.  
Met vriendelijke groet,  
  
Jaap Dijkema, voorzitter LGB Senioren van CNV PZ. 
 
OP HOEVEEL PENSIOEN KUN JE NOG REKENEN? 
Het pensioenakkoord geeft niet op alle vragen antwoord.  
Maar de hervormingen moeten ook voor volgende generaties een goed pensioen 
kunnen veilig stellen.  
Ook nu zit er al onzekerheid in het pensioen, alleen is dat onvoldoende verteld.  
 
Auteur:Kees Goudswaard.   
Kees Goudswaard is hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale 
zekerheid de Universiteit Leiden. Hij was tevens de voorzitter van de commissie 
Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen,  die in 2010 rapporteerde aan het 
kabinet. 
  
De pensioenen staan onder druk 
Dat geldt zowel voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) als voor de aanvullende pensioenen.  
De vergrijzing, het afnemend aantal werkenden en financiële schokken veroorzaken een sterke 
afname van het financiële draagvlak van het pensioenstelsel. De kosten van de AOW lopen fors 
op en de pensioenfondsen zijn in aanzienlijke financiële problemen geraakt. Na de kredietcrisis 
is het debat over de toekomst van de pensioenen in een stroomversnelling geraakt. Het 
recente pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet beoogt serieuze hervormingen van 
AOW en pensioenen. 
In ieder geval zal de AOW in 2020 naar 66 jaar gaan, waarna verdere verhogingen in het 
verschiet liggen. De aanvullende pensioenen zullen soberder en/of minder zeker worden. De 
pensioenrechten worden meer voorwaardelijk. Dat is uiteraard een lastige boodschap. Maar er 
spelen niet alleen vragen rond de financiering van de pensioenen, maar ook rond andere 
kenmerken van het stelsel en van de voorgestelde hervormingen. 
 
Waarom hervormen? 
De financiële ontwikkeling van de AOW is betrekkelijk eenvoudig te analyseren.  
De AOW wordt gefinancierd op omslagbasis. Dat wil zeggen dat de kosten van alle AOW-
uitkeringen jaarlijks worden omgeslagen lover de premieplichtigen, bijna allemaal werkenden. 
  
Dit systeem is zeer gevoelig voor demografische veranderingen. Het tempo van de vergrijzing 
is snel verhoogd. Het aantal 65plussers zal tussen nu en 2040 bijna verdubbelen, terwijl de 
omvang van de bevolking tussen 20 en 64 jaar (de potentiële beroepsbevolking) flink zal 
afnemen, met ongeveer 750.000 mensen. 
Dat betekent dat steeds meer AOW-uitkeringen door een juist krimpende groep moeten 
worden gefinancierd.   
Op dit moment staan er tegenover elke honderd 20-64 jarigen ongeveer 24 65-plussers.  
In 2040 zal dat ongeveer 49 ouderen tegen honderd werkenden zijn.  
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Na 2040 zal deze zogenoemde 'grijze druk' iets afnemen, maar op een veel hoger niveau dan 
nu blijven hangen. 
Verder neemt de levensverwachting veel sneller toe dan tot voor kort werd verwacht. Volgens 
de laatste bevolkingsprognose van het CBS is de levensverwachting bij geboorte nu 79 jaar 
voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. In 2050 is dat opgelopen naar 84 respectievelijk 87 
jaar.  
Mensen maken dus langer gebruik van hun pensioen. Het is vanzelfsprekend dat uit de 
vergrijzing flink hogere kosten van de AOW zullen voortvloeien.   
In euro's van nu zou het in 2040 gaan om een bedrag van circa achttien miljard euro. 
  
Aanvullende pensioenen. 
De financiële problemen bij de aanvullende pensioenen zijn complexer dan bij de AOW, 
vanwege de systematiek van kapitaaldekking. De door werkgever en werknemer ingelegde 
premies worden gestort in een fonds en dat geld wordt belegd. De verhouding tussen het 
vermogen en de verplichtingen wordt de dekkingsgraad genoemd en moet ten minste 105 
procent bedragen.  
Het is waardevol dat op deze wijze een enorm pensioenvermogen is opgebouwd (nu zo'n 
achthonderd miljard euro). 
Maar de pensioenfondsen kampen nu met een combinatie van problemen.  
De snel oplopende levensverwachting leidt tot fors oplopende pensioenkosten.  
Verder hebben de schokken op de financiële markten de vermogens onder druk gezet, terwijl 
de lage rente de toekomstige verplichtingen juist zwaarder doet drukken.  
De dekkingsgraden zijn daardoor fors gedaald. Omdat het premiedraagvlak kleiner wordt 
(relatief minder werkenden), wordt het steeds lastiger om dat op te vangen met 
premiestijgingen. 
Overigens liggen de pensioenpremies al op een dermate hoog niveau, dat een verdere stijging 
de Nederlandse concurrentiepositie zou kunnen schaden. De financiële risico's komen daarmee 
meer bij de deelnemers te liggen.   
Die deelnemers waren daar echter met op voorbereid. Pensioenfondsen zijn tekort geschoten in 
de communicatie en dat heeft het vertrouwen in het stelsel verkleind. 
  
Verhoging pensioenleeftijd. 
Een voor de hand liggende beleidsoptie om in te spelen op de vergrijzing is het verhogen van 
de pensioenleeftijd. Sinds de invoering van de AOW in 1957 is de pensioenleeftijd in ons land 
ongewijzigd. Een verhoging levert een verbetering van de overheidsfinanciën op en het heeft 
een flink positief effect op de arbeidsdeelname en de financiële positie van de 
pensioenfondsen. 
  
Sociale partners sloten in juni 2010 een pensioen-akkoord op hoofdlijnen. Het akkoord gaat uit 
van verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020. Daarna vindt om de vijf jaar 
aanpassing aan de levensverwachting plaats. Verder bepleit het akkoord dat de 
pensioencontracten al in 2013 worden aangepast aan de stijgende levens-verwachting.   
Het kabinet Rutte heeft zich achter het pensioen-akkoord geschaard. 
  
Het pensioenakkoord bevat drie hoofdpunten.  
Ten eerste de koppeling van de pensioenleeftijd aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting.  
Zeer waarschijnlijk komt de pensioenleeftijd daardoor over enige decennia flink boven de 67 
jaar te liggen. Om het effect van de hogere pensioenleeftijd te verzachten heeft minister Kamp 
toegezegd om de AOW ieder jaar met 0,6 procent extra te verhogen (de zogeheten koppeling-
plus). Verder wordt een flexibilisering van de AOW-leeftijd voorgesteld: eerdere of latere 
opname van de AOW (vanaf 65 jaar), is mogelijk tegen een korting dan wel een verhoging van 
de uitkering met 6,5 procent. 
  
Een tweede hoofdpunt is dat bij de aanvullende pensioenen de opgebouwde rechten en de 
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pensioenuitkeringen meer expliciet zullen gaan meebewegen met de financiële positie van het 
fonds. De huidige nominale garanties geven een schijnzekerheid omdat ze geen rekening 
houden met inflatie. Beter is het om bij pensioenen in reële termen, ofwel in koopkracht te 
denken. 
  
Verder wordt in het pensioenakkoord gesteld dat voorkomen moet worden dat de 
pensioenpremies automatisch verder stijgen, vanwege de schadelijke economische effecten die 
daarvan het gevolg kunnen zijn. 
  
Kritieken en analyse. 
Er is nogal wat kritiek gekomen op het pensioenakkoord. Het pensioen zou te onzeker worden.  
Echter, het beeld dat het pensioen zeker was en onzeker wordt, klopt niet. Het verschil is dat 
in het nieuwe pensioenakkoord de al bestaande risico's expliciet worden gemaakt.  
Overigens kunnen pensioenfondsen nog steeds kiezen voor meer of minder zekerheid in hun 
beleggingsmix (meer of minder risicovol).  
En verder worden in het voorgestelde stelsel nog steeds de risico's door de diverse groepen 
deelnemers met elkaar gedeeld. Daardoor is het mogelijk om financiële schokken slechts 
geleidelijk in de pensioenrechten tot uitdrukking te laten komen. 
  
Een ander kritiekpunt is dat werkgevers te weinig delen in de risico's door bevriezing van de 
premies. De afspraak in het pensioenakkoord, betekent op zichzelf niet dat er nooit meer een 
premie zou kunnen worden verhoogd of dat werkgevers nooit meer extra bij dragen.  
De gedachte dat werkgevers in een snel vergrijzende samenleving de pensioenrisico's 
grotendeels kunnen opvangen, is ook niet realistisch. 
  
Een laatste punt kritiekpunt is dat werknemers met een laag inkomen en een zwaar beroep 
vanaf 2020 zonder koopkrachtverlies met 65 jaar met pensioen zouden moeten kunnen.  
Dat lijkt niet realistisch. 
Dan is er geen sprake meer van een effectieve hervorming.  
  
  
De afbakening van 'zware beroepen' blijkt ook 
steeds weer een zeer lastige opgave.  
Beter is een geboden compensatie gericht op de lagere inkomens. Minister Kamp heeft wat 
extra compensatie geboden, met een verhoogde werkbonus voor werknemers met lage 
inkomens boven de 62 jaar en een extra spaarmogelijkheid voor vervroegde uittreding in de 
nieuwe vitaliteitsregeling. 
  
Faire Verdeling? 
Er is naar voren gebracht dat het  pensioenakkoord slecht zou kunnen uitpakken voor jongere 
generaties. 
De verplichtingen in het nieuwe systeem zouden namelijk te laag kunnen worden gewaardeerd  
(als wordt uitgegaan van een te hoge rekenrente).  
Als dat het geval is, kunnen pensioenfondsen sneller geïndexeerde pensioenen uitkeren, maar 
zou de pot voor de jongere generaties leger raken.  
Die lusten en lasten zijn echter nog onduidelijk omdat vele factoren daar invloed op hebben. 
  
In dit verband is ook gewezen op  een ander punt.  
Jong en oud betalen  dezelfde procentuele pensioenpremie en bouwen daarmee jaarlijks ook 
een zelfde hoeveelheid pensioen op.  
Deze zogeheten doorsneesystematiek kan bij wisselende arbeidspatronen nadelig uitpakken.  
Dat geldt  zeker voor mensen die halverwege hun carrière zzp’ er worden.  
Zij nemen verhoudingsgewijs weinig rechten mee en hebben na verloop van tijd ook geen 
pensioenopbouw in de tweede pijler meer.  
Een meer leef tijdsafhankelijke pensioenopbouw en een verbetering van de 
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pensioenmogelijkheden voor zzp’ers, zou dit kunnen oplossen. 
  
Invaren oude rechten 
In het pensioenakkoord wordt bepleit om zo mogelijk de bestaande rechten (opgebouwde 
aanspraken  en reeds ingegane pensioenen) collectief en verplicht in te brengen in de nieuwe 
contracten.  
Het zogenaamde invaren van oude rechten.   
Het samenvoegen van nominale zekerheden van het oude stelsel en de aanspraken, 
afhankelijk van veranderingen in de levensverwachting en van ontwikkelingen op de financiële 
markten, in het nieuwe kunnen strijdig zijn met Europese regelgeving.   
Nader onderzoek moet uitwijzen of aan deze voorwaarden kan worden voldaan. De route van 
oud naar nieuw is nog geen eenvoudige. 
  
Robuust. 
Welk pensioen kunnen we nog verwachten als de geschetste hervormingen worden doorgezet? 
  
De uitgangssituatie is in ieder geval goed. Nederland behoort tot de landen met de 
allerhoogste pensioenen. De AOW blijft ook nu een robuust basisinkomen, maar met een 
uitkering van AOW en aanvullend pensioen op hogere leeftijd. 
  
Een forse verhoging van de pensioenleeftijd is absoluut noodzakelijk om het stelsel robuust te 
houden in het licht van de vergrijzing. Voor AOW en aanvullend pensioen samen wordt vaak 
gesproken over een norm van 70 procent van het laatste loon (of zelfs 80 procent van het 
gemiddelde loon). Die hoge norm wordt nu echter al vaak niet gehaald en is ook niet 
realistisch. Versoberingen daarin kan worden gecompenseerd door langer door te werken. Dan 
kan er nog steeds een hoog pensioen worden gerealiseerd. 
  
Verder is het onvermijdelijk dat de uitkeringen van de aanvullende pensioenen wat meer zullen 
fluctueren. Hierover zal veel beter moeten worden gecommuniceerd.   
Ook nu zit er, al onzekerheid in het pensioen, alleen is dat onvoldoende verteld.  
Met duidelijkheid weten mensen of ze meer moeten sparen of langer moeten doorwerken. 
  
Kortom: het pensioenakkoord geeft niet op alle vragen antwoord.  
En er blijven nog belangrijke thema's liggen, maar de hervormingen die nu worden ingezet, 
kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel, zodat ook volgende generaties 
nog steeds een goed pensioen kunnen verwachten. 
  
  
Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van AEconsultancy, adviseur in pensioenen 

 


