VVD SENIORENNETWERK
UTRECHT

AAN ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS: KOM UW BELOFTEN NA!
Sinds 40 jaar is ons, ook door de VVD, een welvaartsvast of tenminste, een
waardevast, pensioen in het vooruitzicht gesteld. Zeker nu het economisch
goed gaat en ‘iedereen erop vooruit moet gaan’ is het hoogtijd dat u die belofte
nakomt.
Op het landelijke congres van het VVD-Seniorennetwerk, op 13 september 2019
in Lelystad, hebben wij onze eisen bij u neergelegd. Laat ons zien wat ú
daarmee gaat doen, welk doel ú voor ons wilt bereiken, en hoe u dat gaat doen.
En sleep ons niet mee in financieel-technische discussies.

Het VVD-Seniorennetwerk Utrecht wil duidelijkheid
De notitie die het landelijke Seniorennetwerk u op 13 september aanbood was duidelijk over
wat wij van u verwachten. Wij herhalen onze verwachtingen nu als eisen, met name:
• pensioendeelnemers moeten doorslaggevende zeggenschap krijgen over het
pensioenkapitaal dat door en voor hen is en wordt opgebouwd;
• pensioen is een onvervreemdbaar recht: de staat zal nooit meer graaien uit de
pensioenkassen; het is tijd om de greep uit de pensioenkassen in de jaren ’80, te
repareren;
• er moet een realistische rekenrente worden gehanteerd;
• flexibel maatwerk moet mogelijk zijn: biedt pensioendeelnemers – binnen voor
rechtszekerheid noodzakelijke beperkingen – meer vrijheid te kiezen voor, of over te
stappen naar, het pensioenfonds dat voor hen de best passende verhouding tussen
risico en rendement biedt;
• pensioenfondsen moeten de ruimte hebben om, onder streng toezicht en bewaking van
de kosten, een optimaal beleggingsrendement te realiseren en/of te investeren in
maatschappelijke projecten.
Pensioen is een kapitaalbestanddeel. Dat moet in goede, maar ook in kwade tijden zó
worden opgebouwd, beheerd en belegd dat het zowel voor senioren nú, als voor de
menioren en de junioren straks, leidt tot een in het vooruitzicht gestelde uitkering. Die is ons
steeds beloofd, eerst als welvaartsvast, later als waardevast.

Wij verkeren in verwarring
Van veel deskundigen horen wij dat Nederland het beste pensioenstelstel ter wereld heeft.
Dat er opgeteld bijna 1.500 miljard euro in de pensioenpotten zit. Dat de pensioenfondsen de
afgelopen decennia bovengemiddelde rendementen hebben gerealiseerd. Dat er fondsen
zijn die steeds goed hebben gedraaid met dekkingspercentages vér boven de 100%,
ondanks de, volgens bepaalde experts, ‘bizarre’ rekenrente.
Van veel andere deskundigen horen wij dat het stelsel niet lang meer houdbaar is. Dat
kortingen onvermijdelijk zijn. Dat regels uit Brussel ons dwingen een bizarre rekenrente toe
te passen. Dat ABP (het op één na grootste fonds ter wereld) en PFZW nog steeds last
hebben van de greep uit de kas in de jaren ’90. Dat deelnemers in bepaalde
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pensioenfondsen te weinig premie zouden hebben betaald. Dat bepaalde pensioenfondsen
(het ABP, Zorg&Welzijn en Metaal worden hierbij met name genoemd) zeer ernstige fouten
hebben gemaakt en te grote risico’s hebben genomen – ondanks het toezicht.
Wij weten niet of wij blij moeten zijn met het in juni moeizaam bereikte pensioenakkoord.
Desondanks zouden kortingen op de pensioenuitkeringen onvermijdelijk zijn, door de verder
gedaalde rente. Minister Koolmees wil de pensioenfondsen tijdelijk meer tijd geven om hun
financiële positie te herstellen. De meeste pensioenfondsen zouden dan niet hoeven korten
op de uitkeringen en de premies zouden niet onmiddellijk omhoog hoeven. Maar wat dit
betekent voor de toekomst van het stelsel, en voor de individuele pensioenen, is ongewis.

Onze onzekerheid en onrust nemen toe
Wij constateren dat de verhoudingen in de maatschappij verharden. Boeren, bouwers,
onderwijzers en verplegers eisen op het Malieveld hun deel van de toegenomen welvaart.
Gepensioneerden dreigen het kind van de rekening te worden. Te meer, nu het CPB
heeft voorspeld dat er in 2022 een eind komt aan de grote overschotten op de begroting en
dat de vergrijzing daarvan de belangrijkste oorzaak is.
Wij zien de macht van de vakministers. Zij wensen niet voor de voeten te worden gelopen, zij
moeten doorpakken, zij zijn de specialisten. En specialismen krijgen steeds meer invloed. Zij
stellen de norm. Zij krijgen de media-aandacht. Zij beschikken over informatie; zij besturen
de systemen, zij beheersen de algoritmes. Systeemdenken verdringt de menselijke maat.
Wij, de gepensioneerden, wij vormen geen machtsfactor. Moeten wij vrezen te worden
opgesloten in systemen waarop wij geen invloed hebben?

De VVD moet staan voor óns belang.
Wij vragen niet om een nieuw exposé over Brusselse en DNB- regels, over welke rekenrente
realistisch is, of over dekkingsgraden. Wij vragen hoe u de signalen uit de samenleving, uit
uw achterban, vertaalt naar stellingname in het politieke, maatschappelijke debat. Waarbij wij
ons realiseren dat u staat voor het belang van huidige en toekomstige generaties en voor
grote opgaven op tal van terreinen, zoals zorg, energie en klimaat. Wij vragen u op te komen
voor óns belang, allereerst door alsnog de belofte van een welvaarts- of waardevast
pensioen, na te komen. Erken dat senioren er de afgelopen jaren flink in koopkracht op
achteruit zijn gegaan, en herstel dat. Grijp in bij (overheids-) pensioenfondsen die evidente
fouten hebben gemaakt.
Kortom:

Er is ongetwijfeld de afgelopen maanden veel werk verricht, maar hoe kunt u
ons blijvend gerust stellen dat ons pensioen bij de VVD in goede handen is?
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