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1. Een pensioen is een inkomensverzekering en geen beleggingsproduct.
Dat er waardeoverdracht is tussen mensen die kort of lang leven, tussen mannen en vrouwen en
tussen jaargangen met slechte en goede beleggingsresultaten is daarom geen probleem. Voor wie
een beleggingsproduct wil is er voldoende ruimte in de 3e pijler.
2. Een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen.
De pensioendeelname loopt gemiddeld over 60 jaar (van leeBijd 25 tot 85 jaar).
Als er niet geïndexeerd wordt, verliest de pensioen opbouw van een 25 jarige over deze periode
70% aan waarde. Zonder indexaMe is het niet verantwoord om jongeren pensioenpremie te laten
betalen.
3. De focus van de DNB en het FTK op nominale zekerheid benadeelt de jongere

deelnemers.
De DNB gebruikt de ‘risico vrije’ rente als rekenrente voor de verplichMngen om nominale zekerheid
over het pensioen te geven. Dit heeB tot gevolg dat er niet meer geïndexeerd kan worden. Op de
lange termijn is niet indexeren een veel groter probleem dan korten. De nominale zekerheid die
vooral voor de gepensioneerden van belang is veroorzaakt dus een grote koopkracht onzekerheid
voor de jongere deelnemers.
4. Een pensioen is niet risico vrij, de ‘risico vrije’ rente is daarom niet geschikt

om toekomstige verplichtingen mee uit te rekenen.
Vrijwel alle pensioenen hebben tegenwoordig een CDC karakter waarbij het risico volledig bij de
deelnemers ligt en de werkgever geen bijstort verplichMng heeB. De pensioenwet stelt uitdrukkelijk
dat de pensioenen gekort worden bij onvoldoende dekkingsgraad. Wel of niet indexeren geeB
voldoende (2% per jaar) ruimte om tegenvallende beleggingsopbrengsten te compenseren.
5. Voor de premie en voor de dekkingsgraad moet dezelfde rekenrente gebruikt

worden.
Nu wordt voor de premie het verwacht rendement, en voor de dekkingsgraad de risicovrije rente
gebruikt. Dat heeB tot gevolg dat de pensioenopbouw van de acMeven de dekkingsgraad verlaagd
en dus gedeeltelijk wordt betaald door de gepensioneerden.
6. Het pensioen is van de sociale partners en niet van de overheid en zeker niet

van de EU (Brussel).
De sociale partners moeten voldoende ruimte krijgen om de arbeidsvoorwaarde pensioen naar
eigen inzicht in te richten, net zoals de overheid de AOW naar eigen inzicht kan regelen.
75% van het totale pensioenvermogen in Europa zit in Groot BriXannië en Nederland. Er is daarom
geen reden voor Brusselse bemoeienis op dit gebied.
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7. De solvabiliteitsvrijval bij pensioen uitkeringen hoort aan de gepensioneerden

ten goede te komen.
Als een pensioenfonds een dekkingsgraad boven de 100% heeB valt de overdekking vrij bij
pensioenuitkering. Bij de huidige gemiddelde dekkingsgraad van 110% gaat het om ongeveer 3
miljard per jaar. Dit zou voldoende zijn om ongeveer 1.2% te indexeren zonder dat de dekkingsgraad
daalt. Als , zoals minister Koolmees zegt, waardeoverdracht tussen generaMes ongewenst is, dan
behoort dit bedrag aan de gepensioneerden ten goede te komen en niet terug te vallen in het fonds
ten gunste van de jongere deelnemers.
8. Bij een stelsel met individuele potjes worden de lopende pensioenen nooit

meer geïndexeerd.
Bij individuele potjes wordt het kapitaal op pensioendatum in een lijfrente uitkering omgezet.
Omdat de resterende loopMjd dan veel korter is, gemiddeld nog 10 jaar bij een levensduur van 20
jaar na pensioendatum, is er geen ruimte om risico dragend te beleggen. Met alleen risicoloze
beleggingen, is er dan onvoldoende rendement om te kunnen indexeren.
9. De buffers in het pensioenstelsel moeten ook tijdelijk negatief kunnen zijn
De buﬀer is een erfenis die de huidige generaMe heeB opgebouwd en die wordt nagelaten aan de
volgende generaMe. Als de buﬀer alMjd posiMef moet zijn is er dus alMjd waardeoverdracht van oud
naar jong zonder dat de generaMe oud daar iets voor terug krijgt. Maar een pensioen is een
inkomensvoorziening voor ouderen en niet bedoeld als erfenis voor jongeren. De in verwachMng
posiMeve waarde van de buﬀer is de compensaMe die jongeren krijgen voor het risico dat de buﬀer
ook af en toe negaMef is.
10. De belastingvoordelen van ZZP-ers moeten alleen toegekend worden als ze

voldoende pensioenopbouw regelen
ZZP hebben een veel hogere belasMngvrije voet dan werknemers omdat ze hun sociale zekerheid
zelf moeten regelen. De prakMjk is echter dat dit niet gebeurt en dat de lagere belasMngen als
tarie_orMng aan de opdrachtgevers van de ZZP-er ten goede komen. Om dit te voorkomen moeten
de belasMngvoordelen van de ZZP-er gekoppeld worden aan het verzorgen van een voldoende
verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.
11. Als het “invaren” van de al opgebouwde rechten nodig is in een nieuw

pensioenstelsel, dan deugt de financiering niet.
De pensioenpremie is bedoeld voor de opbouw van nieuwe pensioenrechten, niet voor het betalen
van de uitkeringen of de ﬁnanciering van de al opgebouwde pensioenrechten. Als het invaren van
oude rechten in het nieuwe pensioenstelsel nodig is om het te laten slagen, dan is dat een teken dat
het pensioenkapitaal van de gepensioneerden wordt gebruikt om de nieuwe opbouw van de
acMeven te betalen.
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